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ПРИЛОГ ПРОМИШЉАЊУ РЕШАВАЊА
ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА СА СТАНОВИШТА
ОСТВАРИВАЊА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Данило Ж. Марковић
члан Ноосферне академије одрживог развоја
и Руске еколошке академије
Наука је универзална.
Они који не трагају за знањем
и не шире га око себе,
не виде даље од носа.
Ф. Мајор

Резиме: У разматрању проблема савременог друштва две су незаобилазне теме:
еколошки проблеми и социјална правда. Аутор у раду чини осврт на суштину
еколошких проблема као цивилизацијских проблема у "систему друштво –
природа" и њихово решавање са становишта правде, посебно социјалне правде.
У контексту оваквог приступа аутор разматра решавање еколошких проблема у
глобалном друштву, које показује тежњу, између осталог, да се искаже као
"глобално грађанско друштво". У настајању оваквог друштва аутор указује на
његове противуречности и потребу њиховог решавања са становишта
цивилизацијско-етичке пардигме развоја друштва и решавања етичких проблема.
Кључне речи: правда, социјална правда, парадигма, глобално грађанско друштво.

1. Угрожавање природне компоненте човекове животне средине
попримило је, и поприма, глобални карактер и представља глобални
проблем савременог друштва. Наиме, први пут у историји сва
друштва наше планете налазе се у опасности која настаје због
нарушавања еколошке равнотеже, због непоштовања законитости
које постоје у природи, у човековом произвођачком (присвајачком)
односу према њој. Јер, и локална нарушавања еколошке равнотеже
најчешће брзо добијају шире размере и прерастају у глобалан
проблем. Доскора је човек био саговорник и главни тумач природе.
Сада, у природи, која је све више вештачка, он живи у заједници,
уроњен у своју сопствену креацију, у своје дело, које је било његов
циљ, али које може да постане његов крај1.
Усклађивање односа друштва и природе постаје нужност. Оно
претпоставља усклађивање човекових присвајачких циљева са
1
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природним законитостима и стварање промена у природи које
одговарају очувању и преуређивању биосфере која одговара људима.
Човечанство узето у целини у овом смислу представља моћну силу и
пред њим, "пред његовом мишљу и радом искрсава проблем о
преуређивању биосфере у интересу слободно мислећег човечанства
као једне целине" (Вернадски). Међутим, иако је сазната нужност
усклађивања односа друштва и природе то усклађивање се споро
остварује због идеолошке свести и њених владајућих структура, да
се све друштвене групе и јединке понашају и односе према природи
онако како одговара у зависности од природних услова.2
За успостављање односа према циљевима технолошког развоја, у
смислу указивања Вернадског, нису довољна само научна сазнања.
Потребно је да дође и до промена у категоријалном систему
вредности, тако да се природа не само процењује према њој самој,
према њеним животним функцијама, и њеној разноврсности, већ и
захтеву да се она у тим функцијама и разноврсности и очува. У
овом смислу се указује на потребу израђивања једне нове етике, као
допуне универзалним димензијама науке и технологије у настанку и
решавању еколошких проблема, како би се обезбедила будућност
људској врсти, људима на планети Земљи.3
2. Изграђивање нове етике у решавању еколошких проблема и
обезбеђивању будућности људској врсти на планети Земљи, захтева
и изграђивање новог целовитог погледа на свет,4 примереног
глобалној цивилизацији у трећем миленијуму. "Нови поглед на свет
је нужан јер без њега, без доброг умовања о принципима и тражењу
истине о свету, нема ни добре праксе већ се перманентно угрожава
егзистенција људи на Земљи у будућности.5 За нову глобалну
цивилизацију зато је потребно уобличити јединствен, нови поглед
на свет. Нови поглед на свет мора бити адекватан свим постојећим
позитивним научним сазнањима, морао би на прави начин да
дефинише и све битне, праве људске вредности (у првом реду
индивидуално-етичке) на којима би се заснивао живот људи и
људских друштава. Основна парадигма овог новог погледа на свет
треба да буде нова хармонија човека друштва и природе. У
изграђивању нове хармоније човека, друштва и природе потребна је
сарадња свих посленика који проучавају природу и друштво и
положај човека у њима и према њима. У овом контексту треба
разматрати и критички промишљати и сарадњу посленика у
привреди и науци Руске Федерације и Републике Србије, на
индивидуалном и институционалном нивоу, полазећи од историјског
2
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искуства такве сарадње и потребе научног промишљања актуалних
проблема савремене цивилизације као што су критичко разматрање
глобалног неолибералног капитализма, тенденције универзализације
тржишног привређивања и на тој основи тежњи за преобликовањем
света. Међутим, у том приступу треба се ослободити теоријских
настојања да се развој капитализма, па и глобалног неолибералног
капитализма приказују прогресивистички, често уз математичко
блефирање.6 Изграђивање те парадигме захтева, и претпоставља и
уграђивање социјалне правде у категоријални систем вредности, и у
промишљању и решавању еколошких проблема. Овај приступ, је на
одређен начин, и на линији општег тока развоја људске историје,
која се на известан начин, своди на перманентно тражење слободе и
правде.7 Међутим, захтев за промишљање и решавање еколошких
проблема и са становишта социјалне правде, захтева, указивање на
схватање правде (и социјалне правде), однос између човека и
праведности8 и са становишта природног права човека, које се
налази у основи човека као природне појаве.9 Природно право не
зависи од људског фактора, оно је универзално, наднационално и
праведно само по себи, а његова најзначајнија компонента је правда,
која представља "стожерну врлину" човека. Она подразумева
поштовање других и поступање према њима као себи једнаким. Као
таква правда је виша од свих врлина и садржи у себи све друге
врлине. Из овог општег појма правде, (према Аристотеловој
филозофији) произашле су две категорије које су проживеле векове:
комутативна и дистрибутивна правда. Комутативна правда
заснована на етичком принципу једнаког поступања са једнаким,
остварује се у некој пропорцији односа, у аритметичкој једнакости,
тако да свака страна у одређеном односу добија подједнако у смислу
једнакости онога што даје са оним што прима. Дистрибутивна
правда, води рачуна о индивидуалним својствима лица у односу, о
њиховим "заслугама" и релевантним својствима учесника у односу.
Ове две правде, морају бити комплементарне, посебно кад се ради о
остваривању социјалне правде, и деловати у смислу филозофске симбиозе.10 Наиме, да би се остварила комутативна правда (принцип
једнаког поступања са једнакима) мора се уважавати и принцип дистрибутивне правде, уважавање начела индивидуалних својстава, јер је
тешко замислити да су људи математичке бројке и њихове пропорције.
"Људи имају своју душу, имају свој ауторитет и индивидуалност, свој
интегритет и својства, које правда не може занемарити, ако хоћемо да
одговори својој вокацији. Отуда правда се као потпуна врлина може
постићи дејством целина комутативне и дистрибутивне правде..."11
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У контексту оваквог приступа потребно је, и могуће, промишљати и
процењивати карактер односа у савременом друштву, које на неки
начин постаје "глобално грађанско друштво" са становишта
могућности остваривања друштвене (социјалне) правде, са ширег
цивилизацијског и културолошко-хуманистичког аспекта. У таквом
приступу и са таквим циљем треба разликовати две специфичне
функције појма "Грађанско друштво": теоријско-аналитичку и нормативну. У првој функцији "грађанско друштво" означава
специфичну свеукупност друштвених комуникација и социјалних
веза, социјалних института и социјалних вредности, у којима се као
главни субјект јављају грађанин са својим грађанским правима
(слобода говора, једнакост пред законом), политичким правима
(право на економско благостање и социјалну сигурност) и грађанске
(неполитичке, недржавне) организације: асоцијације, удружења,
друштвени покрети и грађанске институције). У овој функцији појам
"грађанско друштво" служи за теоријску анализу и објашњење
појава у социјалној реалности. У другој функцији појам "грађанско
друштво" изражава квалитетну нормативну концепцију, која омогућава мотивацију и мобилност грађана и других социјалних субјеката на развијање различитих форми и садржаја грађанске активности. У смислу прве функције појма "грађанско друштво", треба
разумети и указивање да су једнакост и универзалност основе праведности у друштву, а да је за праведност једнакост важнија од
слободе. Али, да у грађанском друштву постоји противуречност
између слободе и праведности. "То је на крају наша данашња ситуација: цена за нашу слободу, овде у западном свету, јесте монструозна неправедност, унутар наших земаља, а још више између њих.
Филозофски речено не постоји никаква праведност у савременом
свету.12
3. У разматрању потреба и могућности остваривања друштвене
правде у "грађанском друштву", полазећи од његових основних карактеристика, које на одређен начин садрже и основну методолошку
основу за промишљање овог проблема (па и у разматрању и
решавању еколошких проблема са становишта остваривања
социјалне правде), разматрање мора узети у обзир и основну
противуречност савременог света, која није превазиђена ни његовом
еволуцијом у глобални неолиберални капитализам.13 Та његова
противуречност се манифестује у колизији између начела профита,
које је, као што је познато, у основи капитализма било којег нивоа
развијености, и начела хуманизма – начела о којем су сањали најистакнутији умови протеклих столећа на различитим странама".14
4

Зборник радова

Ову колизију начела профита и начела хуманизма Карл Маркс је
објаснио општим законом капиталистичке акомулације. По том
закону, тамо где приватна капиталистичка својина представља услов
друштвене производње, сва средства производње претварају се у
средства експлоатације произвођача и доминације над њим.
Произвођач постаје жртва грамзивости власника. Акумулација која
се сама собом храни тежи да се отргне контроли, акумулација
богатства на једној страни има за последицу акомулацију беде на
другој страни. А из тога се неумољиво рађају жестоке премисе
жестоких комерцијалних банкарских криза15, са многим и
разноврсним социјалним сукобима и тешкоћама. Еволуција капитализма од либералног до савременог глобалног неолибералног, и
кризама које су га пратиле, укључујући и најновију (текућу) почетком овог века показала је истинитост и актуелност Марксових
разматрања о капитализму.16 У контексту основних карактеристика
савременог глобалног неолибералног капитализма актуелизује се
тражење одговора на филозофско питање о положају човека у
друштву и у његовим не само земаљским већ и планетарним
пробелмима. Наиме, ново "тројство" тржиште-конкуренција-новац
"појављује се на светској сцени с намером да се уздигне у врховну
власт, која ће владати пословима планете, намећући своја правила
државама и своје уједначавајуће норме упркос културним вредностима и идентитету"17. У оваквим условима моћ новца свуда гази
човеково достојанство, вређа његову част и уништава му наду.18
У контексту оваквог теоријско-методолошког приступа треба
разматрати како појам друштвене (социјалне) правде тако и појмовно одређивање њеног остваривања у савременом друштву. Ово
појмовно одређење је врло важно. Јер, правда је поред слободе
основни појам и вредност политике и политичке филозофије. Она се
у политичкој филозофији разматра у субјективном и објективном
смислу. У објективном политичком друштвеном и институционалном смислу, она је једна од темељних нормативних начела
заједничког живота (како у случајевима сарадње тако и сукоба). У
овој структури она подразумева агрегативни и дистрибутивни
аспект. Под агрегативним аспектом подразумева се укупна количина
неког добра које је у питању. Дистрибутивни аспект правде
изражава начин на који је неко добро распоређено међу члановима
групе. У политичкој филозофији, бар последња два века, кад се расправља о правди ради се о друштвеној (социјалној) правди. Две
најважније људске замисли: Слобода и Правда имале су своју трансформацију кроз историју људске заједнице све до нововековног об5

ИПЕС-СР 2013

лика "данашњег помаљајућег тоталитаризма оличеног у новом глобалном финансијском друштвеном поретку који управо има за
последицу укидање класичних појмова слободе и правде, као
предуслова за остваривање праведности у друштву"19.
Тржиште је опредељујући механизам робне размене, али оно није
одбрана од свих неспоразума, посебно оних који се односе на
остваривање праведности у друштву. Оно је укључено у структуру
друштвених односа. "Тржиште без људи не постоји. Тржишни механизам потребно је регулисати на начин да смањује неједнакости
људи, повећава животни стандард свих народа и држава. Од савременог глобалног тржишта угрожена је апсолутно већина привреда".20
Регулисање тржишта, ако је, и уколико је могуће, са циљем да се
смање неједнакости људи треба да обезбеди једнакост и
универзалност, услова за остваривање праведности. Управо зато
једнакост и универзалност су карактеристике једне валидне политике. "Класично име за њу гласи праведност. За праведност је једнакост важнија од слободе. И универзалност је важнија од партикуларности, идентитета или индивидуалности. Из тога разлога је
проблематична општа дефиниција демократије као слободе појединца"21. Схватања правде (као и слободе) везана су за одређене
историјске периоде и услове појединих периода у развоју људског
друштва у склопу њихових разматрања о суштини људског друштва
и смислу човековог живота.22 Та вековна генеза и данас се одражава
на избор два главна правца у развоју људског друштва. Она се рачва
у два велика правца, од којих је један кулминирао у развоју новог
типа тоталитаризма данашњице. Други се још увек држи у ревности
људске наде да човечанство може у аксиолошком смислу да крене
оним путем који оно може сâмо слободно да одабере. У контексту
оваквог развоја настаје и дихотомија са идејом прогреса (који за
једне може означити "напредак", али не и за друге) из које је изведен
и коначан производ обе ове историјске и аксиолошке линије
друштвеног развоја и настала два појма и две друштвене реалности,
од којих свака на различит начин схвата појам правде (као и појам
слободе). То су глобализам и антиглобализам, односно алтермондијализам. "Реч је о покретима и друштвеним стварностима у које се
уливају ове две сасвим независне историјске линије тумачења
људске слободе и правде и којима се те две велике дихоталне линије
завршавају као неравним завршецима" 23.
4. Проблеми друштвене правде на неки начин своде се на питање, да
ли постоје извесна својства неких друштвених начела и установа за
које се може рећи да су праведни. Свако од утицајних учења и
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идеологија има по овом питању посебно схватање. Не упуштајући се
не само у шире разматрање тих схватања, не чинећи ни кратак осврт
на њих, за потребе разматрања односа "грађанско друштво" и
"друштвена правда" у овом раду полазимо од једног схватања "праведног друштва" које омогућује истраживање и критичко промишљање тог односа и са становишта решавања глобалних
еколошпких проблема. "Једно друштво је праведно у оној мери у
којој је моћ да се одређују поступци и регулишу значајнији поступци
– једнако расподељена. Другим речима друштвена правда треба да
искључи доминацију неких појединаца и друштвених група над
осталима"24. Мера равноправности и праведности треба да буде у
основи расподеле оног што је добијено захваљујући расту економског и техничког потенцијала.25 Остваривање овакве правичности било би и у складу са осећањем самопоштовања и самовредновања, које по правилу, у већој мери поседују сва људска бића.26
Одређивање "праведног друштва", садржи и схватање о "друштвеној
правди" у најширем смислу речи у уједињеном човечанству, тачније
у уједињавајућем човечанству које добија обележја глобалног
друштва "мегадруштва", "светског друштва", са многим противуречностима и "стресним" ситуацијама27. У деловима тог друштва, тј.
друштвима чијим својеврсним уједињавањем настаје "светско", "глобално", мегадруштво, посебно ако се заговара, или сматра, да
глобално друштво постаје "глобално грађанско друштво", тешко се
може говорити о остваривању друштвене правде.
Појам "глобално грађанско друштво" настао је у истраживању и
промишљању глобализације у западно-европским земљама. Он је
настао у склопу разматрања и схватања глобализације као процеса
модернизације. Тим појмом се означава широко неполитичко
друштво"28 које уједињује сва друштва и све људе у један тип
социјално-политичких и социјалних односа на основу ширења обележја и институција концепта "грађанско друштво". Овакво друштво
постоји само у концепцији изражавајући жељу да обележја и
институције овог концепта друштва добију планетарне размере,
ширењем утицаја економски најразвијенијих држава неолибералног
капитализма и прерастања капитализма у глобални капитализам.
Међутим, глобализација у свим њеним аспектима (економска,
политичка, културна) пуна је противуречности, посебно глобална
економија која са њом настаје29.
Друштвене заједнице широм света све чешће, су у неравнотежи, економски проблеми се увећавају на великим пространствима света,
демографска експлозија је изразита – еколошке катастрофе су већ
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ствар наших дана и израз су претходно наведених опасности нашег
времена пред којим стоји збуњен и успаничен човек"30 Али, ако и
постоји сагласност о проблемима у глобализирајућем човечанству,
не постоји сагласност о карактеру и решавању тих проблема у
савременом друштву. "У истом тренутку кад су се западни
државници одушевљавали тиме што смо доживели десетлеће неочекиваног мира и богатства, све је већи број земаља тонуо у дугове,
незапосленост, пропадање. Оно што је за западњачке концерне
можда корисно, наиме строго провођење дерегулације, приватизације и флексибилизације, у земљама у развоју за те земље је
често поразно"31. У ствари, било да се у глобализирајућем човечанству остварује, или не, концепт грађанског друштва, развој
друштва на глобалном плану, да би био праведан мора полазити од
хуманистичког концепта развоја. А хуманистички концепт развоја
подразумева "строгу примену начела праведности за све становнике
Земље. Мера равноправности треба да буде у основи расподеле оног
што је добијено захваљујући расту економског и техничког потенцијала. Он исто тако мора да инспирише пропорционалну расподелу напора и одрицања"32 Међутим, строга примена начела праведности за све становнике Земље, у условима глобалног неолибералног капитализма скоро да је неостварива због филозофије
профитабилног вулгарног и диктаторског материјализма и његовог
вредносног система и данас доминантне филозофије савремених глобалистичких друштава 21. века.
5. У контексту оваквог приступа појмовном одређивању правде (и
социјалне правде у савременом друштву, у коме је она у политичкој
филозофији у објективном инструменталном смислу, и темељно
нормативно начело заједничког живота, дистрибутивни аспект, када
се са њеног становишта разматрају глобални еколошки проблеми,
праведно решавање тих проблема захтева строгу примену
равноправности у коришћењу природне средине као објективне
реалности, свих конкретних облика организовања људског друштва.
Природа представља објективну реалност у бесконачно
многобројним својим појавним облицима који постоје ван и
независно од сазнања. Она је саздана на начин који људска свест не
би могла да измисли. У њој сви облици неорганског и органског света
чине неодвојиву заједницу. Човек живи у њој и са њом је везан
нераскидивим везама. Природа је прави оквир живота човека и
његовог друштва.33 У ствари, људско друштво може омести
нормалне процесе у природи, али тиме неће уништити природу,
пошто еколошки систем има своју унутрашњу саморегулацију, већ
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ће уништити само себе, јер неће моћи да опстане у поремећеном
стању еко-система. зато сваки друштвени систем треба да се усклади
са природном средином тако што ће своја средства рада и начин
присвајања природе, своју производњу, прилагодити условима своје
природне средине.
Сазнања о физичкој и временској величини свемира, у смислу да је
његова историја много дужа и разноврснија него што се раније
сматрало, довела су и до новог промишљања односа човечанства и
свемира. Величина свемира могла се схватити само уз употребу
одређених метафора као што су космички дан или као што је
космички километар. Са становишта ових категорија, два
последња века представљају нпр. еквивалент који је мањи од пола
секунде ако се прикаже на мапи "космичке године". Ова сазнања
довела су и до новог промишљања односа човека и његове животне
средине. Поставило се, пре свега питање, с обзиром на знатно
увећану човекову моћ утицаја на природу (у смислу њеног
присвајања) да ли је потребно обуздавање човека, јер се прешло у
њеном присвајању преко човекових потрба. У овом приступу
истакнут је и захтев да се прошири брига за нељудски род. У
контексту оваквог приступа настало је и схватање које је означено
као "дубока екологија". Дубока екологија исказује своју суштину
кроз три основна става. Прво, изражава велику бригу због последица
необуздавања човека према природним системима који се
деградирају. Друго, људска бића и људске активности се третирају у
изолацији, а не као део природе. Треће, заједничка брига када је у
питању човекова природна средина, односи се на краткорочне
погледе о којима људи расправљају о последицама свог деловања.
Међутим, ако је требало да ови ставови доведу у питање
антропоцентричну перспективу човека, они нису прихваћени, уз
указивање на потребу да треба одбацити и сирови концепт о
човековим потребама који их изједначује (грубо) са неком врстом
потреба, чиме би се удовољило екстравагантном употребом
ресурса. У ствари, погодно обогаћен и расветљен антропоцентризам
обезбедио би могућност за удовољење етичке обавезе и бриге за
нељудски свет. У ствари, данас се и "квалитет живота", квалитет
човекове животне срдине и "квалитет радног живота" разматрају у
њиховој тесној повезаности. Ако се под квалитетом жквота,
најчешће на један или други начин, схвата скуп односа који повезују
човека, друштво у коме живи и природну средину, тако да сваки од
ових елемената има себи својствен карактер и потребу, онда је јсано
да се квалитет живота не може одвојено разматрати
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(анализирати и вредносно одређивати) од квалитета човекове
животне и радне средине. Повезаност ових категорија указује на
потребу да се посебно разматра однос економије и екологије, тачније
оптимализације присвајања природе посредством рада и укупна
импликација нове технологије на положај човека у радној средини и
његов однос према природи.
Међутим, кад се промишља решавање еколошких проблема са
становишта правде, посебно социјалне правде, то подразумева
разматрање друштвене правде, како са становишта односа у
глобалном друштву, тако, и пре свега, њено остваривање са
становишта потреба и интереса појединаца. Са овог становишта
основне потребе људи да би друштво у коме живе осећали
праведним, у њему треба да постоји могућност да задовоље основне
потребе, у првом реду остваре достојанствене услове за живот,
остваривањем права на образовање и социјалну сигурност.34 У
ствари, да би друштво било праведно оно треба да обезбеди развитак и испољавање људског потенцијала. Као саставни делови
парадигме развитка човековог потенцијала сматрају се:
продуктивност (као резултат ефективности делатности усмерен на
повећање дохотка и економског раста); равноправност (схваћена као
могућност у реализацији способности у потребним добрима);
сталност-одрживост која дозвољава обезбеђење доступности могућностима цивилизације не само садашњим, већ и будућим поколењима; проширење могућности располагања које постоје не само
људима, но и њиховом развоју35.
Постојање институција грађанског друштва, то још не значи да се
у друштву остварује и друштвена правда. У њеном остваривању
значајну улогу треба да има држава, тј. "држава благостања".
Наиме, основни циљ "државе благостања" је слабљење (омекшавање,
смањење) социјалних неједнакости, избалансирање интереса и постизање друштвеног консензуса, с једне стране, и стимулирање
активности различитих слојева и група, како би се постигла
динамичка равнотежа између економске ефикасности и социјалне
правичности, с друге стране36. Али, и поред тога, остваривање
друштвене правде у зависи од многих околности. У сагледавању тих
околности, одређен значај има и указивање да нема регулисаног хуманог живота ни правде без "наученог или мање наученог схватања
морала и етике"37. И тако долазимо до закључка да је за сузбијање
неправедности (која у савременом глобалном друштву постаје највећи
проблем, јер неолиберализам не доприноси стварању правичних
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односа, потребно развијати и развити и планетарни хуманистички
морал. У том моралу и његовом категоријалном вредносном систему
треба да заузме заштита животне природне средине и човек као слободно, стваралачко и одговорно биће38. Развијање овог морала и
његовог категоријалног система вредности треба да ублажи нехумане
последице редукционистичког приступа човеку само са економског
становишта, што захтева и критичко промишљање појмова прогрес и
друштвени развој39.
1
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МОГУЋНОСТИ И РИЗИЦИ ИЗВОЗА КОМПАНИЈЕ
“FIAT АУТОМОБИЛИ СРБИЈА” НА ТРЖИШТЕ
РУСИЈЕ
EXPORT OF FIAT AUTOMOBILES SERBIA INTO RUSSIAN MARKET –
OPPORTUNITIES AND RISKS

Бранко Ракита
Економски факултет, Београд, Србија1
Душан Марковић
Економски факултет, Београд, Србија2
Стефан Арсић
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Сажетак: Пре пет година ауто компанија FIAT је у договору са Владом
Републике Србије преузела производне погоне Застава Аутомобила и формирала
компанију FAS (FIAT аутомобили Србија). Преузимање имовине Застава
Аутомобила од стране FIAT представља највећу страну директну инвестицију у
индустријском сектору Србије. Ова инвестиција представља део глобалне
стратегије интернационализације компаније FIAT. У оквиру глобалне стратегије
првенствено је било предвиђено да FAS из својих погона опслужује тржиште
Европе са моделима C класе. Ескалација дужничке кризе је утицала на оштар пад
тражње за аутомобилима у оквиру ЕУ, због чега FIAT настоји да пронађе
алтернативна тржишта за производе из погона у Крагујевцу. Као једна од
алтернатива се разматра експанзија на тржиште Русије, која би требало да
буде олакшана евентуалним проширењем споразума о слободној трговини између
Србије и Русије и на аутомобиле. У оквиру рада биће анализирани трендови
развоја ауто тржишта Русије и специфичности пословања мултинационалних
компанија (МНК) на тржиштима са релативно неефикасним тржишним
институцијама. Такође, у раду ће бити приказане потенцијалне конкурентске
предности FIAT, али и ризици који су везани за снажнију експанзију на тржишту
Русије. Ризици се односе на тренутно занемарљив удео FIAT-а на тржишту
Русије због чега би значајнија пенетрација подразумевала додатна финансијска
напрезања и развијање недостајућих нематеријалних ресурса неопходних за
пословање на брзорастућим тржиштима са релативно неефикасним
институцијама.
Кључне речи: Ауто индустрија, институције, интернационализација, извоз,
Русија, FIAT
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Abstract: Five years ago FIAT car company acquired Zastava Automobili
manufacturing plant, by the agreement with the Government of the Republic of Serbia,
and established FAS company (FIAT Automobiles Serbia). FIAT-Zastava Automobili
acquisition has been the largest foreign direct investment (FDI) in Serbian industrial
sector. This acquisition is a part of FIAT’s going global strategy. In FIAT’s global
strategy FAS was initially planned to produce C class models for European market.
Demand for automobiles in EU reduced dramatically due to debt crisis deepening, so
FIAT is seeking alternative markets for FAS vehicles. Penetration into Russian market is
considered an alternative, and the possible expansion of the goods list covered by the
Free Trade Agreement between Serbia and Russia to automobiles would facilitate its
achievement. This paper deals with Russian car market growth trends and how
multinational companies (MNC) operate in markets with quiet inefficient institutions.
Potential competitive advantages, as well as risks involved in FIAT’s expansion into
Russian market will be analyzed in this paper. The risks mean that currently FIAT takes
a negligible share of Russian market so a deeper penetration would imply additional
financial investments and development of the lacking intangible resources essential for
doing business in emerging markets with inefficient institutions.
Key words: Car industry, Institutions, Internationalization, Exports, Russia, FIAT

УВОД
У току прошле деценије дошло је до крупних технолошких,
социјалних и економских промена на глобалном нивоу. У овом
периоду настајале су нове индустрије, неке су нестајале, постојеће су
се преклапале, а у појединим је дошло до редефинисања
конкурентских односа. Ауто индустрија је у претходној деценији
била један од носилаца глобалног економског раста, али и генератор
нових технолошких решења. Посебан допринос ове гране се огледа у
индустријализацији и подстицању развоја брзорастућих економија
(Кина, Русија, Индија….), што је повратно креирало импулсе развоја
других индустрија и региона света. Током 2012. године светска
производња аутомобила је износила преко 84 милиона возила4, а
вредност светске продаје је већа од GDP-а Немачке.
Од почетка 21. века Русија је забележила снажан економски раст, а
према подацима Светске Банке на крају 2012. године постала је пета
светска економија са GDP по PPP од 3.380 милијарди USD5. Ако
имамо у виду да је пре мање од 15 година Русија била пред
економским колапсом, у питању је заиста импресиван развој. За
4

International Organization of Motor Vehicle Manufactures (March 6, 2013), World
vehicle production reached 84.1 million in 2012, Preuzeto 01.09.2013. godine sa sajta
http://oica.net/category/production-statistics/
5
World Bank ( 1. July, 2013), GDP ranking, PPP, preuzeto 01.09.2013. godine sa sajta
http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table
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економски развој Русије у претходном периоду најзаслужније су
унутрашње реформе, раст цена природних ресурса, али и развој
појединих технолошких интензивних грана, као што је ауто
индустрија. У претходној деценији упоредо су расли производња и
продаја аутомобила у Русији, у 2012. години продато је 2,94 милиона
возила, чиме је Русија постала седмо светско тржиште по величини.
С обзиром на растући значај тржишта Русије за глобалне ауто
компаније, у раду ће се разматрати могућност извоза FIAT
аутомобила из погона у Крагујевцу. Рад се састоји из три целине. У
оквиру првог дела размотриће се стратегије пословања
мултинационалних компанија (МНК) у земљама са неефикасним
институционалним амбијентом, као што је Русија. Други део рада
бавиће се глобалном позицијом компаније FIAT, и улогом погона у
Крагујевцу у реализацији глобалне стратегије. Коначно, у трећем
поглављу биће анализирани потенцијали експанзије FIAT
аутомобила на тржиште Русије. У раду ће бити тестиране две
хипотезе.
Х1: Улазак на тржиште земаља са неефикасним институцијама
захтева блиску сарадњу са локалним партнером, који поседује
локална знања и мрежу контаката.
Х1: Модел аутомобила који производи FAS у Крагујевцу и тренутна
тржишна позиција FIAT аутомобила онемогућавају снажнији извоз
на тржиште Русије.

ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ МНК У ЗЕМЉАМА СА
НЕЕФИКАСНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Последњу деценију обележио је пораст економског значаја тзв.
брзорастућих економија. Снажни развој земаља са релативно
неефикасним институцијама довео је у питање до тада два водећа
приступа, грански и ресурсни, који за циљ имају дефинисање
фактора конкурентности предузећа. Ова два приступа полазе од
претпоставке да ће структура гране и поседовање специфичних
ресурса обезбедити конкурентску предност не узимајући у
разматрање контекст у коме се пословне операције одвијају. Све
већи значај брзорастућих економија, чије се институције значајно
разликују од оних у развијеним земљама, је условио поклањање веће
пажње формалним и неформалним институцијама као фактору који
опредељује стратегије и перформансе компанија. На овај начин је
настао институционални приступ међународном пословању, који за
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циљ има да модификује грански и ресурсни приступ.
Институционални амбијент не представља само залеђе које
индиректно утиче на пословну стратегију компаније и конкурентску
предност, већ фактор који директно опредељује адуте којима
компанија располаже у формулисању и имплементацији стратегије у
циљу остварења конкурентске предности.6 На овај начин
институције директно опредељују стратегију интернационализације
и остварене перформансе. Њихов утицај на стратегију
интернационализације и остварене перформансе је трострук: 1.
степен ефикасности институција утиче на продуктивност 2.
неефикасне институције генеришу додатне трошкове и 3. услед
значајних фиксних трошкова који се везују за интернационализацију
(нарочито код SDI) компаније су веома осетљиве на сваки облик
неизвесности укључујући и онај који се односи на неефикасност
институција.7 Институције треба да допринесу смањењу
неизвесности за учеснике у пословном амбијенту тиме што
дефинишу норме и оквире пословног понашања. Учесници у
пословном амбијенту са друге стране доносе рационалне одлуке у
складу са формалним и неформалним ограничењима у датом
пословном амбијенту.8 Често МНК из развијених економија
превиђају ову чињеницу и настоје да „прекопирају“ успешне
стратегије са домаћих тржишта. Услед специфичних и неефикасних
формалних институција учесници у пословном амбијенту настоје да
пронађу пословне моделе којима ће надоместити овај недостатак. У
ситуацији када је формални институционални амбијент нејасан и
неефикасан, неке његове улоге преузимају неформалне институције
дајући компанијама смернице у доношењу пословних одлука.9 МНК
из развијених земаља не поседују искуство пословања у нестабилном
институционалном амбијенту и ослањања на неформалне
институције, што захтева стицање локалних ресурса и знања.

6

Peng, M., Wang, YL, D., and Jiang, Y, (2008). An Institution Based View of
International Business Strategy: A Focus on Emerging Markets, Journal of International
Business Studies, 39 ( 5), 920 – 936
7
Benassy, Q. A., Maylis, C., and Thierry, M, (2007). Institutional Determinants of
Foreign Direct Investment, The World Economy, 30 (5), 764 - 782
8
Peng, M., Khoury, T., (2008). Unbundling the Institution Base View of International
Business Strategy, u Alan Rugman (editor), International Business, Oxford: Oxford
University Press
9
Peng, M., Sunny, Li S., Pinkham, B. and Chen, H., (2009) The Institution Based View
as a Third Leg for a Strategy Tripod, Academy of Management Perspective, 23 (3), 63 81
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Прилагођавање МНК институционалном амбијенту подразумева
изузетно комплексан процес који се налази под утицајем већег броја
фактора. Један од фактора који значајно доприноси способности
прилагођавања пословном амбијенту представља и одабир стратегије
уласка. МНК инвестирањем у брзорастуће економије настоје да
стекну
могућност
експлоатације
локалних
ресурса
на
комплементарној основи са већ постојећим ресурсима које поседују.
Локални ресурси могу имати базични и стратегијски карактер.
Базичне ресурсе углавном представљају материјални ресурси
(опрема, јефтина радна снага, природни ресурси и сл.) и до њих је
могуће доћи путем тржишних трансакција. Са друге стране,
стратегијске ресурсе чине углавном нематеријални ресурси
(репутација бренда, преговарачка моћ, интелектуални капитал, радна
снага са специфичним знањима, политички контакти, локално
тржишно знање и сл.) који се не могу набавити на отвореном
тржишту, а чије је супституисање и копирање од стране
конкуренције релативно ограничено. До стратегијских ресурса се
може доћи интерним генерисањем, путем партнерства са локалним
компанијама или преузимањем целих компанија.10 Могућност МНК
да генеришу нематеријалне локалне ресурсе, нарочито уколико не
поседују значајно искуство, је веома ограничена. Имплементација
пословних стратегија које се у великој мери заснивају на локалним
нематеријалним ресурсима се стога мора спроводити путем
преузимања локалних компанија или формирања стратешких
партнерстава са њима. Релативно неразвијене и неефикасне
институције значајно ограничавају могућност преузимања локалних
компанија. Наиме, финансијска тржишта су углавном неефикасна и
неликвидна јер су компаније често контролисане од стране
утицајних појединаца или државе, а финансијске и остале пословне
информације су ограничене и непоуздане.11 Како би стекле локалне
стратешке ресурсе, неопходне за пословање у неефикасном
институционалном амбијенту, многе МНК се одлучују за примену
стратегијских партнерства са локалним компанијама. У
брзорастућим економијама локалне компаније поседују ресурсе,
засноване на личним односима, којима настоје да надоместе

10

Barney, J., Tong, W. T., (2006). Building versus Acquiring Resources, u Ghobadian
Abby O’Regan Nicholas, Galler David, Viney Howard (editors), Strategy and
Performance Achieving Competitive Advantage in the Global Marketplace, London:
Middlesex University Business School
11
Meyer, E. K., Estrin, S., Sumon, K. B., Peng W. M., (2009). Institutions, Resources
and Entry Strategies in Emerging Markets, Strategic Management Journal, 30 (1), 61-80

17

ИПЕС-СР 2013

непостојање или неефикасност институција.12 Мрежа личних
контакта која се на овај начин развија представља неформалне
институције које на себе преузимају улогу формалних институција.
Чланови мреже не поседују довољно компетентности да самостално
конкуришу на тржишном принципу, а на овај начин настоје да
изграде тржишну позицију.13 Формирана мрежа личних односа
представља баријеру уласка новим компанијама на тржиште.
Међутим, компаније у оквиру мреже имају потребу за партнерима
који ће омогућити приступ нематеријалним ресурсима неопходним
за развој дугорочне конкурентности, технологију и менаџерска
знања, а које могу да им обезбеде само МНК. Услед овога локалне
компаније су спремне да своје мреже отворе за МНК које у замену за
нематеријалне ресурсе стичу право да експлоатишу неформалне
институције и да прикупљају информације о локалном пословном
амбијенту. Приликом одабира партнера МНК морају бити веома
пажљиве како би идентификовале партнере који поседују
комплементарне локалне ресурсе и који неће злоупотребити одобрен
приступ нематеријалним изворима конкурентске предности
(технологија, репутација, бренд и сл.). Односи у оквиру мрежа су
засновани на бази личних контакта, циљеви мреже се постављају
путем преговарања водећих чланова и често се карактеришу
изразитом неизвесношћу.14 Услед високог степена неизвесности и
неформалног система доношења одлука, интерес МНК је да у складу
са ограничењима делују на развој недостајућих институција и
подигну ефикасност постојећих. Утицај МНК на развој институција
је еволутиван и врши се путем три канала: професионализација,
угледање и стимулисање локалних државних органа да унапреде
законска решења и њихову примену.15 Деловање путем
професионализације и угледања на унапређење институционалног
амбијента је крајње индиректно и тешко мерљиво. Директно
деловање МНК на институције се са друге стране спроводи
12

Hoskisson, E. R., Lorraine, E., Chung, M. L., and Wright, M. (2000). Strategy in
Emerging Economies, Academy of Management Journal, 43 (3), 249 – 267
13
Hitt, A. M, Alhstrom, D, Dacin, M. T., Levitas, E., and Svobodina, L. (2004). Special
Issue on Corporate Transformation in the People’s Republic of China: The Institutional
Effects on Strategic Alliance Partner Selection in Transition Economies: China vs
Russia, Organization Science, 15 (2), str. 173 - 185
14
Puffer, M. S., and McCarthy, J. D. (2007). Can Russia’s State – managed, Network
Capitalism be Competitive? Institutional Pull versus Institutional Push, Journal of World
Business, 42, (1), 1 - 13
15
Kwok, C., and Tadese, S. (2006). The MNC as an Agent of Change for Host Country
Institutions: FDI and Corruption, Journal of International Business Studies, 37 (6), 767 785
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формирањем мреже стејкхолдера, који ће вршити притисак на
државне органе да унапреде институционални амбијент, при чему
мрежа контаката локалног стратешког партнера може, али и не мора,
бити основа за њено формирање.16

ГЛОБАЛНА ЕКСПАНЗИЈА КОМПАНИЈЕ FIAT И УЛОГА
FAS-а
FIAT је највећи произвођач аутомобила у Италији, и једна од десет
највећих глобалних ауто компанија. Осим производње аутомобила
компанија је присутна и у другим делатностима, иако се последњих
година фокусира на језгро бизниса. Након 2000. године FIAT се
суочавао са падовима и успонима у пословању, а данас представља
једну од најперспективнијих ауто компанија на глобалном нивоу. У
периоду од 2000. до 2004. године компанија је забележила пад
тржишног учешћа у Европи са 9,4% на 5,8%. На чело компаније
FIAT тада долази данашњи генерални директор Серђо Маркионе и
презентује план реструктурирања. План реструктурирања компаније
FIAT је подразумевао: 1. постепену промену структуре производње
ка моделима више класе и већим профитним маргинама 2. редукцију
трошкова производње 3. диверсификацију продаје и улазак на
тржишта ван Европе.
Како би реализовала стратегију компанија је након 2008. године
предузела две веће инвестиције: формирање заједничког улагања,
FAS, са Републиком Србијом и преузимање компаније Chrysler,
једног од водећих произвођача аутомобила у САД. Заједничко
улагање компаније FIAT и Владе Републике Србије формирано је у
односу 66,67% у корист компаније FIAT. Компанија FIAT се
обавезала да уложи 700 милиона EUR, делимично у новцу, а
највећим делом у нематеријалној имовини, док се улог Владе
Републике Србије састојао од имовине предузећа Застава,
укључујући и модерну линију за лиценцну производњу аутомобила
марке FIAT PUNTO и 100 милиона EUR. Република Србија је поред
тога обезбедила широку лепезу директних и индиректних
субвенција. Почетак глобалне економске кризе је оборио продају
аутомобила на тржишту САД, због чега је Chrysler морао да заштиту
од повериоца затражи кроз стечај, а Влада САД је очајнички тражила
16

Iankova, E. and Katz, J. (2003). Strategies for Political Risk Mediation by
International Firms in Transition Economies: The Case of Bulgaria, Journal of World
Business, 38 (3), 182 – 203
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стратешког партнера за посрнулог гиганта. FIAT је искористио
прилику и кроз неколико фаза реализовао постепено преузимање
компаније Chrysler. Током 2009. године FIAT је улагањем
нематеријалне имовине и новца преузео 36% власништва Chrysler-а,
да би закључно са 2011. годином овај удео нарастао на 58,5%.17
Модели Б класе, FIAT PUNTO, и градски модели, FIAT Panda и FIAT
500, су у 2012. години чинили преко 83% продаје бренда FIAT.18 Ове
класе аутомобила се одликују релативно ниским ценама и малим
профитним маргинама. Стратегијски заокрет компаније FIAT ка
моделима више класе, последично виших цена и профитних маргина,
се реализује инвестицијама у Chrysler и FAS. Производни погон у
FAS ће се користити за производњу модела FIAT 500L који би
требало да се позиционира као модел између Б и Ц класе, нудећи
енергетску ефикасност, функционалност и дизајн Б класе, као и
пространост коју нуди Ц класа.19 Током 2012. године произведено је
свега 30.000 возила FIAT 500L, док се 2013. године очекује
производња између 110.000 и 150.000 возила, што је далеко од пуног
капацитета (250.000 возила). Преузимањем компаније Chrysler FIAT
је настојао да преузме технологију за производњу модела Е и Д
класе, у оквиру којих FIAT није имао значајније моделе, као и да се
побољша продаја теренских возила. FIAT и Chrysler би делили
производне платформе за производњу возила више класе, при чему
би се ови модели у САД, Канади и Великој Британији продавали под
брендом Chrysler док, би се у Европи продавали под брендом
Lancia.20 Такође је предвиђено да финансијским средствима и
дистрибутивном мрежом FIAT подстакне продају Chrysler-ових
брендова Dodge и Jeep на тржишту Европе.
Стратегија глобалне експанзије је за циљ имала и смањење трошкова
производње. Ова стратегија се делимично реализовала и сељењем
производње ка источноевропским земљама са јефтинијом радном
17

Just auto (2 August, 2011) Analysis: Fiat – Chrysler Merger Brings Birth of a New
Auto Giant, Preuzeto 01.09.2013. godine sa sajta http://www.just-auto.com/analysis/fiatchrysler-merger-brings-birth-of-a-new-auto-giant_id113406.aspx
18
The Association of Business Executives (3 June 2013) International Business Study
Fiat
Automobiles
S.p.A,
Preuzeto
01.09.2013.
godine
sa
sajta
https://www.abeukmembers.com/docs/resources/casestudies/6IBCS_QCF_Case_Study_
Jun13.pdf
19
Fiat (July 2012), Fiat 500 L, Versatility, Space and New Ideas, preuzeto 01.09.2013.
sa sajta http://www.autostart.co.rs/papirologija/FIAT%20NEWS%20JULY%202012.pdf
20
BBC (27 February 2011) Fiat Brings Chrysler Models to Europe, preuzeto
01.09.2011. godine sa sajta http://www.bbc.co.uk/news/business-12291160
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снагом, уз задржавање организације производње и менаџерске
праксе која се показала успешном у погонима у Италији. Отварање
погона у Крагујевцу је подржано субвенцијама државе, што је
смањило трошкове изградње и трошкове пословања, а просечна
зарада запослених у FAS је нижа од просечних зарада у било ком
погону компаније FIAT. Аналитичари очекују да ће смањење
трошкова производње, по основу економије обима, бити један од
главних синергетских ефеката по основу преузимања компаније
Chrysler. Ефекти економије обима, у условима интензивног улагања
у IR, се пре свега односе на дељење технологије у производњи
енергетски штедљивих мотора. FIAT је развио технологију
енергетски ефикасних дизел мотора. Један од циљева преузимања је
да се проба уградња већ доказаних ефикасних дизел мотора у моделе
Chrysler, а затим ти модели пласирају на тржиште северне Америке.
Услед раста цене горива последњих година, потрошачи у овом
региону све веће поверење поклањају енергетски ефикасним
аутомобилима. Ефекти економије обима се очекују и по основу
дељења производних платформи. Након преузимања FIAT и Chrysler
су користили 32 платформе за производњу аутомобила, а очекује се
да до краја 2020. године број производних платформи буде 13, иако
се у истом периоду очекује лансирање нових 18 модела. Планом
производње је предвиђено да пет главних платформи генерише 86%
производње. Значајни ефекти економије обима се очекују и путем
интеграције канала дистрибуције у Европи и Северној Америци. Већ
од 2010. године FIAT је у Европи постепено преузимао од Diamler-a
дистрибуцију Chrysler-ових возила, а тај процес је завршен закључно
са 2011. годином. Истовремено FGA Capital (компанија у
заједничком власништву FIAT-а и Credit Agricol Group) је преузео на
себе улогу да финансира куповину Chrysler возила у Европи.21
Пре преузимања компаније Chrysler FIAT није био присутан на
тржишту САД, а преко 90% продаје се реализовало на тржишту
Европе и Бразила. Један од основних циљева преузимања је
географска диверсификација продаје и улазак на тржиште САД са
брендом FIAT, али и експанзија са брендовима под контролом
Chryslerа-а. За остварење ове стратегије од пресудне важности биће
коришћење дистрибутивне мреже Chrysler-а у САД и имиџ бренда
који ће служити као „кишобран“ док се на тржишту не афирмише
21

Fiat (9 February, 2011), Annual Report 2010, preuzeto sa 01.09.2013.sa sajta
http://www.fiatspa.com/enS/investor_relations/financial_reports/FiatDocuments/Bilanci/
2010/Gruppo%20Fiat_Relazione%20Finanziaria%20Annuale%202010_ENG.pdf
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бренд FIAT-а. Први резултати су видљиви већ 2012. године, када је
под брендом FIAT на тржишту САД продато 66 хиљада возила.22
Стратегијски заокрет је био неопходан јер је од почетка глобалне
кризе па до краја 2012. године у Европи забележен кумулативни пад
продаје аутомобила за скоро 22%.23 Криза на ауто тржишту у Европи
је у великој мери утицала и на промену целокупне стратегије
пласмана аутомобила FIAT 500L, произведеног у Крагујевцу. Фокус
је са европског тржишта аутомобила пребачен на тржиште САД, које
је након пада продаје од 30% у прве две године кризе, крајем 2012.
године достигло преткризни ниво. Оправданост ове стратегије се
види из податка да је у 2012. години FIAT група у региону Северне
Америке остварила продају од 45.348 милиона USD, што је
представљало 54% укупних прихода од продаје.24

ПЕРСПЕКТИВЕ ИЗВОЗА FIAT 500L НА ТРЖИШТЕ РУСИЈЕ
Консолидација унутрашњих социјалних и економских односа, раст
цена природних ресурса, као и привлачење SDI у поједине
технолошки интензивне гране омогућило је Русији да повећа GDP
пер цапита по PPP са 7.361 USD на 23.501 USD, у периоду од 2001.
до 2012. године25, што имплицира и снажан пораст стандарда
становништва. Раст стандарда становништва позитивно је утицао на
раст продаје аутомобила, тако да је у августу 2013. године Русија по
броју продатих аутомобила постала највеће тржиште у Европи.
Слика 1 приказује број продатих аутомобила у периоду од 2007. до
2012. године на четири највећа тржишта у Европи.
Подаци са слике показују да се продаја аутомобила на главним
тржиштима Европе тешко опоравља након кризе, а да је након
снажног пада у 2009. години једино тржиште Русије успело да
премаши преткризни ниво. Простор за даљи раст продаје на руском
22

Fiat (20 February, 2013), Annual Report 2012, preuzeto sa 01.09.2013.sa
www.fiatspa.com/en/financial_reports/FiatDocuments/Bilanci/2012/FiatGroup_Annual_
Report_2012_ENG.pdf
22
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
23
International Organization of Motor Vehicle Manufactures (March 6, 2013), World
sales, Preuzeto 01.09.2013. godine sa http://oica.net/category/sales-statistics/
24
Fiat (20 February, 2013), Annual Report 2012, preuzeto sa 01.09.2013.sa
www.fiatspa.com/en/financial_reports/FiatDocuments/Bilanci/2012/FiatGroup_Annual_
Report_2012_ENG.pdf
25
World Bank ( 1. July, 2013), GDP PPP per capita, preuzeto 01.09.2013. godine sa
sajta http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx

22

Зборник радова

тржишту постоји, ако имамо у виду да је укупан број возила на 1.000
становника у 2012. години износио 260, што је далеко мање него у
Немачкој 532, Великој Британији 499 и Француској 498. Тржиште
Русије се одликују изузетно оштром конкуренцијом, са релативно
равноправним уделом домаћих, увозних и страних брендова
произведених у Русији. На крају 2012. године домаћи брендови су
контролисали 21% тржишта, што је значајан пад у односу на 2010.
годину када су контролисали 34%. Услед страних инвестиција у ауто
индустрију, тржишни удео страних брендова произведених у Русији
је порастао са 34% у 2010. на 45% у 2012. години, док је удео
увозних брендова у истом периоду био релативно стабилан, у
распону од 32% до 35%. У 2012. години лидер на тржишту био је
домаћи бренд Лада са 18% учешћа, али са опадајућим трендом (у
2010. години 27% тржишног учешћа). Партнери у заједничком
улагању са домаћом компанијом Автоваз: 1. Renault – Nissan i 2.
General Motors, контролисали су 11%, односно 7% тржишта.26
Слика 1.: Продаја возила (у 000) на највећим тржиштима Европе
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Извор: По подацима http://bestsellingcarsblog.com

Конкурентска позиција FIAT-а на тржишту Русије је веома
неповољна јер је у 2012. години компанија продала свега 8.623
возила, што је само 0,3% тржишног учешћа. Такође треба имати у
26

Ernst & Young (march 2013), An Overview of the Russian and CIS automotive
industry,
preuzeto
01.09.2013.
godine
sa
sajta
http://www.ey.com/Publication/vwLU/Automotive-survey-2013-ENG.pdf
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виду да је број продатих возила у 2012. години пао за пуних 69% у
односу на претходну годину. Драстичан пад продаје у Русији је
последица неуспешног заједничког улагања са локалним
произвођачем Sollers, закљученог фебруара 2010. године.
Финансијски покровитељ пројекта требало је да буде руска
Сбербанк-а. План је био да се искористе погони Sollers-а и да се
годишње производи до 500.000 аутомобила под брендом FIAT-а и
Jeep. Међутим, крајем 2011. године уговор је поништен, а Sollers је
ушао у заједничко улагање са компанијом Форд. На овом примеру се
показало да се приликом наступа у земљама са релативно
неефикасним институцијама најбоље позиционирају компаније које
успеју да идентификују адекватне локалне партнере за заједничка
улагања. О непоседовању нематеријалних ресурса неопходних за
пословање на тржиштима са неефикасним институцијама говори и
то да FIAT, изузев Бразила, има занемарљиву позицију на
тржиштима BRIK групације.
Тржишна позиција захтева стратегијски заокрет FIAT-а, а посебан
значај у будућности имаће развој дистрибутивне мреже. Табелом 1
приказан је број дистрибутера компаније FIAT и тржишних лидера у
највећим градовима Русије.

Табела 1.: Број дистрибутера компаније FIAT и лидера на
тржишту Русије
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Извор: По подацима са сајтова компанија у Русији

4

Конкурентска позиција компаније FIAT по броју дистрибутера у
већим градовима није незадовољавајућа, али ако имамо у виду број
продатих возила, уочава се несклад дистрибутерске мреже и продаје.
Неопходно је истаћи да је FIAT претходних година улагао у
дистрибутерску мрежу, рачунајући да ће заједничко улагање са
Sollers-ом постати оперативно. Повећање продаје ће у будућности
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подразумевати унапређење односа са дистрибутерима, пре него
повећање њиховог броја.
Што се тиче конкретног модела FIAT 500L, произведеног у
Крагујевцу, он спада у мини моноволумене. Главни конкуренти у
класи су му: Opel Meriva, Ford B-Max, Citroen C3 Picasso, Škoda
Roomster и Škoda Yeti. Укупан број продатих возила у овој класи у
2012. години износио је 24.500 јединица, од чега на Шкоду Yети,
која има погон на сва четири точка, отпада скоро 17 хиљада возила.
Подаци јасно говоре да је овај сегмент изузетно мали, 0,83% укупног
тржишта аутомобила. Само Škoda Yeti остварује релативно запажене
резултате, што је јасан показатељ преференција руских купаца.
Наиме, они траже робусније аутомобиле, са погоном на сва четири
точка, који се лакше боре са временским условима који владају у
Русији. Евентуалну шансу за повећање продаје FIAT би могао да
тражи у најављеном моделу 500L са погоном на сва четири точка.
Додатни проблем за FIAT представља очекивана контракција
тржишта. Прогнозе су да ће продаја аутомобила у Русији у 2013.
бити за 140 хиљада возила мања него у 2012. години.27
Потенцијалну предност приликом наступа на тржишту Русије за
FIAT могу представљати нижи трошкови производње који
проистичу из субвенција које је обезбедила Република Србија и
ниских трошкова радне снаге. Просечна нето зарада запослених у
FAS износи 360 EUR, док је стартна зарада за најмање плаћен посао
270 EUR, по чему је ово погон са најнижим зарадама у систему
компаније FIAT. Иако Споразумом о слободној трговини између
Србије и Русије нису обухваћени аутомобили, има индиција да ће
Русија дозволити увоз једнократног контигента од 10 хиљада возила.
Овај контигент би додатно увећао ценовну конкурентност модела
FIAT 500L на тржишту Русије, с обзиром да је тренутна царинска
стопа на увоз аутомобила 25%. Руководство FAS-а полаже велике
наде у ову одлуку, међутим треба имати у виду да је у питању
релативно мали контигент и да је у питању једнократна мера. Оваква
одлука може имати позитивне краткорочне ефекте по производњу у
Крагујевцу, међутим у дугом року (кад се искористи бесцаринска
квота), перспектива модела FIAT 500L остаје иста. Са једне стране је
мала тражња за овом класом аутомобила, а са друге релативно лоша
перцепција бренда FIAT.
27

Financial Times (20 January, 2013), Fiat bets on €1bn expansion in Serbia, preuzeto
01.09.2013. godine sa http://www.ft.com/intl/cms/s/0/212b55d2-3ee1-11e2-a09500144feabdc0.html
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ЗАКЉУЧАК
У последњој деценији Русија је забележила импресиван економски
развој због чега је постала једно од највећих тржишта у Европи за
многе производе. Економски развој није праћен и пропорционалним
унапређењем институционалне ефикасности. Да би успешно
пословале у оваквом пословном амбијенту, МНК из развијених
земаља морају да идентификују локалне партнере који поседују
развијену мрежу социјалних контакта и локална знања. FIAT је
пример касног следбеника на тржишту Русије који није успео да са
локалним партнером изгради стратешки однос због чега је његова
тржишна позиција у Русији маргинална. Иако поседује трошковну
предност са моделом 500L, по основу субвенција државе, јефтине
радне снаге и бесцаринске квоте, могућности извоза из погона FAS
су ограничене. Наиме, тражња за мини моноволуменима у Русији је
релативно ниска, док је репутација бренда FIAT незадовољавајућа.
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ОДРЖИВОСТ ПОСЛОВАЊА КАО УПРАВЉАЧКИ
ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
SUSTAINABILITY BUSINESS DEVELOPMENT AS A PRIORITY
MANAGEMENT ORGANIZATION

Звездица Симић1
Економски факултет Косовска Митровица, Србија,
Славомир Милетић2
Економски факултет Косовска Митровица, Србија,

Сажетак: Циљ рада јесте да укаже на чињеницу да је у актуелним условима
привређивања одрживост пословања кључни приоритет сваке организације.
Суштински изазов који стоји пред њима нису борба на тржишту, ликвидност,
недостатак капитала, повећање добити, мотивација запослених, нити било који
други проблем са којим су се суочавале у блиској прошлости, већ одрживост
пословања који имају и како њиме квалитетно управљати. Спознаја о овој
чињеници неопходна је да битише код сваке организације и, да исте превладају све
друге захтеве и краткорочне циљеве које имају.
Овај след указује да одрживост пословања организације треба да буде
превасходни приоритет и да све треба да стреми ка томе. Из перспективе
иновативне организације, фокус у раду је дат на моделу који интегрише
друштвену одговорност и одрживи развој у стратегију организације. Таква
стратегија у одговарајућем балансом моделу мора бити усредсређена на
индикаторе из неколико кључних перспектива које доприносе расту и развоју,
интерним процесима и односима са клијентима, са видљивим економским
циљевима.
Кључне речи: организација, одрживи развој, одрживост, стратегија
организације, стратегијско управљање, друштвена одговорност.
Abstract: The purpose of this scientific paper is to point the fact that in the current
economic conditions of earning, sustainability of the business a key priority of every
organization. The essential challenge before them is more than a struggle for market,
liquidity, lack of capital, increase profit, employee motivation, or any other problem we
have faced in the recent past, challenge is the sustainability of the business, and how to
manage well.. Forasmuch the previously listed cognitions, every organization should be
aware of these facts, and organizations must overcome all the other demands and shortterm goals they have..
This indicates that sustainability of the business should be major priority, and strive with
full capacity to realise that goal. From the perspective of an innovative organization, the
focus of the paper presents a model that integrates social responsibility and sustainable
development strategy in the organization is. Such a strategy in proper balance model
1
2
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slavomir.miletic@pr.ac.rs
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must be focused on a few key indicators of perspectives that contribute to growth and
development, internal processes and relationships with customers, with obvious
economic goals.
Key words: organization, sustainable development, sustainability, strategy of the
organization, strategic management, corporate social responsibility.

УВОД
Како би оствариле резултат односно увећале профит организације
троше како дате им, тако и стечене ресурсе. Притом се сусрећу са
бројним тржишним изазовима да неки ресурси, услед претеране и
нерационалне експлоатације и лошег квалитета управљања нестану.
Само повећање добити на дужи период, не мора да значи успешан
бизнис, напротив уколико се префорсира може значити и нестанак
организације са пословне сцене. Отуда се као кључни ризик за
пословање сваке организације издваја одрживост бизниса који имају.
Спознаја о овом чињеничном стању круцијална је за сваку
организацију, како би иста превзишла друге захтеве и остале циљеве.
Уколико су услови за бизнис неповољни, сви пројектују краткорочно
виђење пословне ситуације, међутим потребно је форсирати
дугорочну опцију уз адекватно управљање организацијом без обзира
на тешкоће на које се наилази.
У раду се указује да свака организација свој одрживи развој
дефинише другачије. Прецизније свака то ради из своје стратегијске
перспективе, циљајући да се избегне ризик недостатка ресурса,
загађења околине и сл. Стога организације морају постати кључни
покретачи иновација и одрживог развоја у нашем друштву. У тој
ситуацији тежиште се помера од раста и развоја ка стратегијском
управљању одрживим развојем и пословању кроз кључне
перспективе. Реч је о моделском приступу који у себи интегрише
друштвену одговорност и одрживи развој у стратегију фирме,
усмерену на показатеље из перспективе која подстиче раст и развој,
интерне процесе и адекватне односе са клијентима, са очекиваним
финансијским консеквенцама.
Кроз стратегијско управљање и синергетско реализовање пословних
циљева, овај модел кроз одржив раст организације, спаја три стуба
одрживог развоја у јединствен модел стратегијског менаџмента.
Фигурира неколико опција модела које се међусобно разликују у
смерницама како најбоље утемељити показатеље и колики им
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тежински фактор дати тако да се добије најбољи баланс између
обавезе за одрживим развојем и тежње за профитом.

1. СТРАТЕГИЈСКО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УСЛОВИМА У ОКРУЖЕЊУ
Савремене организације на тржишту се разврставају на оне
фокусиране искључиво на профит, преко оних које схватају важност
и делују проактивно у сфери друштвено одговорног пословања, до
оних које су вођене обавезом да истодобно побољшају организацију,
друштвену заједницу и животну средину.3 У датом контексту, да би
избегле бројне проблеме и опстале у бизнису, организације се морају
структуирати на начин да се континуирано кроз стратешке планове
прилагођавају претњама и шансама које намеће владајуће окружење.
Концепт "тростуки ред" (енгл. triple bottom line) представља оквир
који организацији стоји на располагању да одговори овим потребама
и могућност да се уз финансијске резултате укључе и резултати
друштвено одговорног пословања. До сада се то није односило на
конкурентску стратегију фирми што је то свакако проблем.
Овај концепт као нови поглед на бизнис,укључује планирање,
управљање и извештавање о резултатима пословања кроз економски
стуб (продаја, профит...), животна средина (загађење...) и друштвена
заједница (радни услови...). С обзиром да организација добија оно
што може квантификовати, намеће се питање: Да ли она мери праве
ствари?У том следу, треба установити показатеље који дају одговоре
на ово питање и, који ће компанију усмерити ка одрживом развоју.
Анализом очекивања за друштвено одговорне активности, користећи
исти модел који користе за управљање пословним одлукама,
организације долазе до сазнања да је такво пословање много више од
трошка или ограничења за бизнис. Притом је оно често извор
бројних могућности, иновација и конкурентске предности.4
Недостатак интеракције одрживог развоја са пословним успесима
организације у датом моделу акуелни је проблем. Да би опстала
организација мора да креира стратегију одрживог развоја која треба
да је у потпуности укључена у пословну стратегију, на начин да се
3

Willard, B., (2005), The Next Sustainability Wave: Building Boardroom Buyin, New
Society Publishers
4
Porter, M., & M. R. Kramer, (2006), Strategy and Society - The Link Between
Competitive Advantage and Social Responsibility, Harvard Business Review.
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јасно идентификује кроз извршење исте, што битише у стратешки
постављеном баланс scorecard систему.
На могући пословни ризик, руководство фирми реагује свим
расположивим средствима, до нивоа у којем се рефлектује пораст
утицаја заштите животне средине на тржишне околности. Доста је
тешко покренути све запослене у организацији, да следе управљачку
стратегију која је друштвено одговорна и одрживо оријентисана. Ту
су и проблеми везани за промену свести менаџера који су задужени
за реализацију и мерење пословних циљева међу којима је кључни
циљ одрживи развој и коју вредност има оваква стратегија за бизнис.

2. МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
Представљен као опциони концепт мерења перформанси
организације и стратегијског менаџмента који балансира између
финансијских мера (мере активности из прошлости) и операционих
мера (покретаче будућих перформанси), модел баланс scorecard
систем помаже контролисању корпоративних перформанси у више
области истовремено.5 Операционе мере могу имати квантитативне и
квалитативне мере, финансијске и нефинансијске показатеље. Модел
је генерички и темељи се на претпоставци да ефикасно коришћење
капитала није кључни фактор остваривања конкурентске предности
фирме, већ су друге варијабле, пре свих, интелектуални капитал,
иновативност, оријентација ка клијентима постали далеко значајни.6
Како би успоставили везу са стратегијом организације неопходно је
да њени менаџери буду укључени у идентификовање кључних
показатеља. Свакако, најпре треба одредити шта се жели да се мери,
како ће се то мерити и колико је то битно за успех фирме. Након
идентификовања показатеља потребно је исте повезати у смислену
целину да би се утврдило колико је организација успешна.
Мерењем стратегијских резултата који дају одговор на питање да ли
организација повећава конкурентност и јача своју тржишну
позицију, може се извршити оцена ефикасности фирме. Развијањем
5

Schaltegger S., & F. Liideke-Freund (2011), The Sustainability Balanced Scorecard,
Centre for Sustainability Management
6
Figge, F., T. Hahn, S.; Schaltegger, M.; Wagner (2002), The Sustainability Balanced
Scorecard -Theory and Application of a Tool for Value Based Sustainability Manage
ment, University of Lueneburg,
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стратегијских мапа7 којима се управља организацијом уз помоћ
стратегијских циљева, (слика бр. 1), креиран је оквир за дескрипцију
како менаџмент помоћу формулисане стратегије повезује
неопипљиву имовину са процесом стварања вредности.
Опциони концепт мерења перформанси организације и стратегијског менаџмента обухвата разумевање четири перспекитве (перспектива учења и рада, интерна, финансијска и перспектива клијента)
чијим реализовањем се остварују стратегијски циљеви фирме.
Финансијска перспектива показује колико примена дате стратегије
доноси жељени финансијски резултат. У исто време ова перспектива
указује колико предметна стратегија крчи пут да ефекти у осталим
перспективама воде до финансијских резултата.8
Слика 1.: Стратегијsка мапа

Прилагођено према: www.knjizara.com/.../132297_Intelektualni+kapital+ticaj+na+konkur...

7

Kaplan, R. & D. Norton, (1992), The Balanced Scorecard - Measures that drive
performance, Harvard Bussines Press, No. 92105.
8
Kaplan, R. & D. Norton, (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into
Action, Harvard Bussines School Press
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Перпектива клијента указује на који начин организација стратегијски
настоји да стигне до својих клијената и оствари увећано тржишно
учешће. Кроз индикаторе који квантификују стање и односе на
тржишту, ова перспектива даје увид у то колико су клијенти
задовољни оним што организација ради.
Интерну перспективу карактерише процесни приступ и систем
менаџмент квалитета, издвајајући главне процесе уз помоћ којих
фирме успевају да задовоље потребе клијената на циљаним
тржиштима. Свака фирма дефинише кључне обавезе којима
подстиче реализацију перспективе купца и финансијских
перспектива, постваљајући мерила која доприносе расту. Остварени
резултати показују колико су ефикасни процеси и колико фирма
успешно ради оно што је планирала да оствари.
Да би организација остварила високе перформансе у наведеним
перспективама, перспектива учења и раста мора да изнедри потребну
иновативну инфраструктуру. Овај циљ могу реализовати стручни,
посвећени, мотивисани лидери и запослени у организацији, уз
квалитетан информациони систем и са међуљудским односима
базираним на снажној култури организације.
Баланс scorecard је управљачки систем који активира енергију,
способности и посебно знање усмеравајући га ка реализацији
стратегијских циљева. Дакле, све се своди на мерење остварених
ефеката организације. Описани модел је тако постављен да тежи
побољшању коначног резултата, на начин да ако се нешто не мери,
тиме се не може ни управљати. Кроз идентификовање шта се мери и
зашто, те како су повезане активности у целој организацији, оцењује
се како то што се мери утиче на коначни резултат.

3. МЕНАЏМЕНТ ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ
Да би се организација успешно развијала њоме ефикасно треба да се
управља,9 тј. да све перспективе истовремено дају добре резултате.
Ефикасно управљање значи потребу да се корпоративне
перформансе интегрално побољшавају у свим стубовима одрживог
развоја (економском, животне средине и друштва). Модел у смислу
9

Cho, J. J. & V. Pucik, (2005), Relationship between innovativeness, quality, growth,
profitability and market value, Strategic Management Journal. 26(6); 555-575.
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интегрисања сва три стуба одрживог развоја отвара могућност
менаџмента базираног на вредности. Менаџмент одрживим развојем
који умањује вредност фирме и опажа се као трошак трајаће само
док организација успешно послује, а то није одрживо на дужи рок.
Да би био успешан менаџмент одрживим развојем мора да представља конкурентску предност организације. Темељен на вредности он
тежи да одговори проблему корпоративног доприноса одрживог
развоја у смислу да то буде саставни део стратегијског управљања.
Чињеница да свака организација идентификује свој одрживи развој
из своје перспективе, захтева да показатељи учинка морају бити
одабрани у складу са стратегијом и сврхом сваке појединачне
организације или њеног дела за који се дефинише стратегија.10
Описани bsc систем је средство у ком су главни елементи за
стварање вредности повезани и интегрисани у јединствени циљ. 11
Управљање организацијом уз помоћ баланс scorecard система
подразумева да у сваку перспективу која се мери укључи се оно што
је кључно за фирму, како би се одрживо развијала и наставила да
расте и опстаје у наредном периоду. У том смислу издвајају се две
додатне опције за укључивање одрживог развоја у систем. Једна је да
се формира перспектива која функционише изван финансијске
перспективе, а очитује се преко утицаја који организација има на
друштво у којем живи. Реч је о компоненти везаној за организације
које нису профитно усмерене и које имају тешкоћа у
имплементацији баланс scorecard методологије због финансијског
аспекта који треба да се замени преко утицаја на друштвену
заједницу. Друга опција је да се у све кључне перспективе укључе
сегменти заштите животне средине и друштвене одговорности као
важне стратегијске мере управљања организацијом.12
Показатељи који се оваквим приступом нађу у кључним
перспективама морају постати део стратегијског плана организације
из којег се идентификују. Рецимо, ако је циљ фирме да пласира на
тржиште производе који су усмерени ка заштити животне средине,
удео на тржишту у перспективи клијента представља меру која је
друштвено одговорна. Да би се избегла лоша конверзија стратегије у
10

Epstien, M. & P. Wisner, (2001), Using a Balanced Scorecard to Implemet
Sustainability, Enviromental Quality Management
11
http://www.balancedscorecard.org/
12
Kaplan, R. & D. Norton, (2001), The strategy-focused Organizations: how balanced
scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Bus. School Press

35

ИПЕС-СР 2013

показатеље, битно је да исти буду јасно дефинисани. Ако је циљ да
се концепт примени као део већ постојећих перспектива битно је да
се одреди тежински фактор свих кљчних аспеката.

4. УПРАВЉАЧКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОРГНИЗАЦИЈЕ
Раелне перспективе одрживог развоја организације одраз су
компанијског виђења владајућег окружења и места које проналази у
њему. Да би дефинисала показатеље за перспективу одрживог
развоја менаџмент организације мора бити у сталној интеракцији са
свим заинтересованим странама како би дошла до кључних циљева и
реалних мера. Јасно је да циљеве за перспективу одрживог развоја
ниједна компанија не може да идентификује унутар себе, већ их
њихов менаџмент мора пронаћи у владајућем контексту. Кроз
перспективу одрживог развоја менаџмент фирме мора да одговори
на питање да ли су остварени циљеви повезани са прокламованим
односом према друштвеној заједници.
Сама по себи перспектива учења и раста представља будућност коју
носи одрживи развој организације. Ниједна фирма не може одржати
своје пословање без континуираног оспособљавања запослених и
ефикасног управљања.Ова перспектива је основ баланс scorecard
методологије, на коју се надограђују остале перспективе. Управљање
талентима, задржавање кључних људи и прилив квалитетних
кадрова
чини
базу
за
даље
развијање
организације.
Идентификовањем показатеља који пресудно доприносе одрживом
развоју ствара се оквир да се њима на даље ефикасно управља.
За перспективу процеса везују се питања којом се мери оно што
организација ради. Притисак конкуренције, софистициране
информатичке технологије, инвентивност, захтеви са тржишта пре
свих мењају начин на који се раде ствари, мењају се процеси и
постојеће процедуре организације. Све ово тражи одговоре на
питања: Да ли су процеси које је организација дефинисала стабилни,
како их је могуће унапредити, како ће изгледати у наредном периоду
и како њима ваљано управљати? Ако нису одрживи и ако се настави
по постојећим процедурама ризик за неуспехом се увећава. Зато
менаџмент организације мора да лимитира ризик и усредсреди се на
могући успех у будућности. Нпр., менаџмент фирме може одлучити
да не улаже у ИТ, међутим. Међутим ако у једном тренутнку буде на
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то принуђен, биће суочен са чињеницом да је пропустио више
година улагања у исту. Питање је онда да ли организација може да
поденсе ту инвестицију и може ли да опстане у таквим околностима?
Како се организација односи према својим клијентима (перспектива
клијената) цени се на бази очекивањима у наредном периоду. Стога,
односе са клијентима треба градити на основу међусобног поверења
и дугорочно. Помоћу одговарајућих процедура менаџмент
организације треба да ради са постојећим клијентима у циљу
постизања заједничких резултата у наредном периоду.
Финансијска перспектива у крајњем одражава резултат рада
заспослених у компанији, кроз спроведене процесе и у интеракцији
са клијентима. Кроз ову перспективу оцењује се успех организације
који мора бити повезан са одрживим развојем. Дакле, неопходно је
да менаџмент организације објасни како њен одржви развој утиче на
повећање финансијских перформанси.
Одрживи развој организације је кључна стратегијска активност
њеног менаџмента и неопходно је у свим опцијама имати
избалансирани раст који ће испунити ову сврху. Тај раст уједно мора
бити друштвено договоран и мора чувати животну средину и
локалну заједницу, развијајући их паралелно са развојем
организације. Самим тим перспектива одрживог развоја третирана
као пета перспектива укључује показатеље који су битни за одрживи
развој организације. а који се примењују на четири описане
перспективе које треба да омогуће пројектовани одрживи развој.
Оваквим приступом уочљиво се повећава значај одрживог развоја
организације јер је баланс scorecard систем стратегијски повезан.
Наиме, као генерички модел13 могуће га је користити и на
организације којима финансијске мере нису најважнија сврха
постојања. То значи да на пословање компаније јак утицај имају
аспекти друштвене одговорности и заштите животне средине, због
чега је важно да се јасно идентификује перспектива помоћу које
фирма одговара тим изазовима и да се иста формулише.

13

Figge, F., T. Hahn, S. Schaltegger, M. Wagner (2002). The Sustainability Balanced
Scorecard -Theory and Application of a Tool for Value Based Sustainability Management, University of Lueneburg
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Табела 1.: Опције одрживих показатеља кроз призму различитих
перспектива
Перспектива
учења и
раста
Перспектива
клијената
Финансијска
перспектива
Интерна
перспектива

понуђене иновације, нови патенти, % добити који се
издваја за образовање, одлив клучних људи,
задовољство запосле-них, број иницијатива запослених
у вези одрживог развоја...
задовољство клијената, перспектива тржишног раста,
снага бренда...
профитна стопа, % прихода у односу на водећег купца,
пословна добит...
број нових предлога за побољшања, % искоришћености
процеса, остварена вредност, % сертификованих
добављача...

Како се од перспективе одрживог развоја разграђују остали
индикатори, у пословању компанија присутна је све већа усмереност
ка стратегији одрживог развоја, јер врхом приоритета не доминира
финансијски аспект већ одрживи развој. При креирању одрживог
стретегијског развоја могуће је градити изведене облике генеричког
модела, односно перспективе за заштиту животне средине и/или
друштвену одговорност. У том случају битан је видљив утицај на
стварање вредности. Уколико свака опција остане сама за себе, онда
нема стратегијски одрживог развоја,14 нити постоји склад између
економског раста са очувањем животне.

5. ПРЕВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ У ПРАКСУ И ОСТВАРИВАЊЕ
ЦИЉЕВА
Како би остварила зацртане циљеве, за сваку организацију битно је
да препозна значај сопственог одрживог развоја и потребу очувања
животне средине и друштвене одговорности. Реч је о јасном
стратегијском опредељењу и одабиру адекватних циљева. То значи
да компанија претходно мора да формулише своју стратегију, с
обзиром да баланс scorecard систем није алат менаџмента фирме
којим се формулише стратегија. Сврха овог система је превођење
стратегије у праксу и реализација пројектованих резултата. После
тога, могуће је применити неку од варијанти описаних модела којим
14

Kaplan, R. & D. Norton, (2001). The strategy-focused Organizations: how balanced
scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Bus. School Press
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ће се остварити жељени резултати. Избор методологије зависи од
специфичности организације и стратегијског приступа.
Када је организација велика или локацијски подељена први корак
код реализације баланс scorecard система, који је структуиран
превасходно за профитне центре, јесте да се изабере сегмент фирме
на који ће се прво примењивати. Код малих и средњих организација,
подразумева се да се исти примењује на целу фирму. После одабира
компаније или њеног дела неопходно је означити кључне аспекте
њеног утицаја на животну средину, друштво и локалну заједницу.
Затим је неопходно утврдити показатеље за сваку перспективу
појединачно користећи потребне менаџерске алате.15 Креће се од
одређивања критеријума за финансијску перспективу, а завршава се
критеријумима за "нетржишну перспективу." Процес који почиње
избором организационог дела, дефинисањем аспеката и мерењем
прилагођености стратегије, а завршава се креирањем и повезивањем
индикатора за "нетржишну перспективу". С обзиром на потребу
развоја свести о важности одрживог развоја, на слици 2. приказане
су фазе процеса реализације планираних циљева применом sbcs.
Најважније је да менаџмент и запослени имају свест о томе да
организација мора одрживо да се развија, котинуирано да расте и
има јасну будућу перспективу. Први корак руководства је да утврди
да ли организација има стратегију која је релевантна кроз
перспективу одрживог развоја. Ако то није случај неопходно је
поново формулисати стратегију организације. Потом треба измерити
њен утицај на очување бизнис контекста. Следи оцена да ли поново
дефинисана стратегија одговара утицајима организације. Из ова два
корака проистиче менаџерска одлука да ли ће се bscs применити на
целу организацију или на њен сегмент. Ако се креира модел са пет
перспектива, прво се дефинишу показатељи перформанси за
перспективу одрживог развоја или се у оквиру четири перспективе
увек дефинише и показатељ који је везан за ту перспективу. Након
дефинисања и повезивања свих индикатора одређују се тежински
фактори, уз напор да се се успостави баланс и избегне лош резултат.

15

Figge, F., T. Hahn, S. Schaltegger, M. Wagner (2002), The Sustainability Balanced
Scorecard - Theory and Application of a Tool for Value Based Sustainability Management, University of Lueneburg,
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Слика 2.: Процес формулисања СБСЦ

Прилагођено према: Figge, F., T. Hahn, S. Schaltegger, M. Wagner (2002), The
Sustainability Balanced Scorecard Theory and Application of a Tool for Value Based
Sustainability Management, Univer. of Lueneburg

Презентован моделски приступ даје баланс како би се испунили сви
стратегијски циљеви, а ако се то остварује кроз извештај о одрживом
развоју он постаје узор помоћу којег се могу ефективно и ефикасно
мерити показатељи и спремати за извештај. Одрживи показатељи
перформанси у извештају могу се разврстати на економске, очување
животне средине и друштвене категогије. Друштвени индикатори
даље се могу сегментирати на рад, друштво и утицај прозивода; док
се категорија очувања животне средине даље дели на материјале,
енергију, воду, биодиверзитет, емисије, отпад, транспорт и др.
Свакако, неопходан је менаџерски приступ16 како би све категорије
биле интегрисане у извештају.

ЗАКЉУЧАК
Кључни ризик за пословање сваке организације је одрживост
бизниса који имају. У циљу отклањања овог ризика менаџмент
16

Sustainability Reporting Guidelines, (2012). Version 3.1/EOSS
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организације треба одрживост пословања да третира као управљачки
приоритет развоја. Неопходно је да руководство има свест о томе да
су ресурси лимитирани и да их треба пажљиво користити и колико је
то могуће обнављати. Уколико се прецизно идентификује циљ
организације и доследно реализују активности да би га постигли,
умањује се се ризик од неуспеха. Произилази да, уколико је одржив
развој организације јасан и третиран као циљ водећег приоритета, и
изнова континуирано подржаван активностима којима се тежи да се
тај циљ реализује, све то повећава вероватноћу за успехом.
Чињеница је да то не може бити (и није) јединствен циљ, већ увек
састављен од више њих, с обзиром да садржи различите
заинтересоване стране и заједницу у којој организација обавља
бизнис. Интеграција збирних циљева такође одређује одржив развој
организације у средини у којој функционише. Презентовани sbcs
није модел за формулисање стратегије, али пружа опције да оно чему
организација стреми и што је њен менаџмент планирао стратегијом,
да ефикасно имплементира у пракси како би се оствариле пословне
перформансе.Приказано је више опција како се то може остварити.
Као менаџерски алат, sbcs пружа руководству организације слику о
томе како су реализовани планирани циљеви и, како утиче на развој
свести код запослених у смислу интеграције помоћу које се
реализују мере заједничке стратегије. Применом модела увећава се
вероватноћа да се организација стратегијски одрживо развија.
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УЛОГА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У
ФУНКЦИЈИ БРЖЕГ ОПОРАВКА ПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN FUNCTION OF
THE FASTER ECONOMIC RECOVERY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Тихомир Спремо*
Економски факултет Пале - Универзитет у Источном Сарајеву, Репубика
Српска – БиХ

Сажетак: Предућа у условима кризе настоје да идентификују потенцијалне
опасности, препознају шансе и употребе стратегије које ће им обезбиједити
ефикасно пословање. Мала и средња предузећа (МСП), ради своје флексибилности
и хомогене структуре имају добар предуслов да развијају иновативност и тиме
обезбиједе тржишну конкурентност. Флексибилност МСП посебно долази до
изражаја у периодима успоравања привредних активности и кризе. Имајући у
виду макроекономске ризике привреде Републике Српске и БиХ у цјелини, који су
директно условљени глобалном кризом, сектор МСП може да буде пут на
превазилажењу тренутне ситуације.
Рад проучава улогу и значај малих и средњих предузећа у оживљавању привредне
активности економија у стагнацији захваћеним актуелном економском кризом. У
фокус се стављају МСП као покретачи иновација, запошљавања и укупног
економског развоја. Полази се од става да МСП нису главни носилац привредног
развоја, али да имају веома битну улогу за стабилност националне економије. У
раду се потенцира значај МСП-а као најфлексибилниг сектора у условима
неповољног окружења за позиционирање и креирање одрживе конкурентности
економије и бржег економског опоравка.
Циљ рада је да на сажет начин пружи објашњење и понуди одговор о улози и
значају развоја МСП као један прихватљив модел у дефинисању мјера економске
политике и пословне стратегије у смислу бржег економског опоравка Републике
Српске.
Кључне ријечи: мала и средња предузећа, привреда, криза, опоравак, развој
Abstract: Enterprises in a crisis trying to identify potential risks, identify opportunities
and use strategies that will ensure theirs efficient operations. Small and medium
enterprises (SME's), due to its flexibility and homogeneous structure have a good
prerequisite to develop innovation and thus ensure market competitiveness. Flexibility of
SME's is particularly evident in periods of slowing economic activity and crisis. Bearing
in mind the macroeconomic risks of the economy of the Republic of Srpska and B&H as
a whole, which are directly conditioned by the global crisis, the SME sector may be the
way to overcome the current situation.
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The work examines the role and importance of small and medium enterprises in the
revival of economic activity in the stagnant economies affected by the current economic
crisis. The focus is on the putting of SME's as the drivers of innovation, employment and
overall economic development. It starts from the premise that SME's are the main
carrier of industrial development, but they have a very important role for the stability of
the
national economy. The paper emphasizes the importance of the SME sector as the most
flexible in the conditions of unfavorable environment for positioning and creating
sustainable competitive economy and faster economic recovery.
The aim is to provide a concise way of explanation and offer an answer about the role
and importance of the development of SME's as an acceptable model in formulating
economic policy and business strategy in terms of faster economic recovery of the
Republic of Srpska.
Key words: small and medium enterprises, economy, crisis, recovery, development.

УВОД
Економски опоравак Републике Српске тече споро и одвија се под
утицајем вишегодишњих присутних неповољних привредних и
политичких кретања, додатно оптерећен проблемима и потешкоћама
проузрокованим актуелном економском кризом. Висока стопа
незапослености и спољнотрговински дефицит, као посљедице
привредног застоја и стагнације, представљају неке од њених
главних потешкоћа на путу брже обнове и развоја.
Већ одавно су развијене земље свијета препознале да сектор МСП
представља један од основних стубова економске стабилности и
економског развоја. Позитивна искуства малог бизниса на економски
раст и развој индустријски развијених земаља указује да један од
стратешких циљева Републике Српске треба да представља бржи
развој МСП као нови правац обнове и економског просперитета
Републике. Будући да је БиХ сложена државна заједница, коју чине
Република Српска1 и Федерација БиХ, права и обавезе да подстичу
развој МСП су у надлежности ентитета.
Уважавајући сву специфичност стања економије Републике Српске,
а у настојању да се пружи адекватан одговор за превазилажење
привредне стагнације, рад се првенствено бави питањима која се

1 Амадман на члан 68 т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према којима између
осталог Република уређује и обезбјеђује правни положај предузећа и других
организација, основне циљеве и правце привредног развоја, као и политику и мјере
за усмјеравање разоја.
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односе на улогу и значај МСП на побољшање конкурентности2 и
боље извозне позиције привреде Републике Српске као темеља за
бржи опоравак и излазак из кризе.
Сагледавање значаја малог бизниса у развоју националних
економија, мотива и детерминанти развоја МСП-а предмет је
стручних и емпиријских студија. Међутим, задња дешавања, везана
за доношење пословних одлука у условима глобалне кризе и
привредне рецесије на свим нивоима, дају довољно разлога да се
овом феномену посвети посебна пажња, са теоријског и практичног
становишта, у циљу доброг вођења развојне политике и пружања
помоћи као ефикасног модела ублажавња негативних ефеката кризе.
У раду се настоји указати на улогу и значај МСП за извозно
позиционирање и креирање одрживе извозне конкурентности
Републике Српске, те сагледати важност њиховог развоја кроз
извозни потенцијал МСП као стратешки правац развоја у Републици
Српској. Приликом овог истраживања у раду је анализиран значај
МСП на економски развој и земаља Европске уније.

1. ПОТЕНЦИЈАЛ И ОСНОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ МСП У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Упоредо са нарастањем проблема великих компанија у домену
ефикаснијег прилагођавања промјенама у окружењу, континуирано је
растао и значај МСП. Захваљујући својој флексибилности,
виталности, склоности ка предузимању иновативних и ризичних
подухвата и већој могућности за специјализацију, МСП се
супериорније од великих пословних система прилагођавају захтјевима
потрошача и динамичним промјенама у савременом пословању.
Данас су МСП најчешће носиоци главних развојних праваца сваке
земље. У току протеклог периода је евидентно да је број МСП у
порасту и да постају све више конкурентна. МСП су оријентисана на
мање дијелове тржишта, а тиме и на одређене потрошаче.
Прилагодљивија су промјенама, брже препознају и реагују како на
потенцијалне шансе, тако и на могуће пријетње.

2

У раду се анализирају показатељи конкурентности Републике Српске са позиције
БиХ и појединих земаља према аспектима конкурентности које објављује
међународна институција WEF (World Economic Forum) GCI indeks (Global
Competitiveness Index)
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У политици привредног развоја Републике Српске сектор малих и
средњих предузећа је препознат последњих година, при чему им се у
скорије вријеме посвећује посебна пажња. Тржишно окружење, које
карактерише веома неизвјестан и неповољан привредни амбијент у
Републици Српској и БиХ, доводи до промјена у свим аспектима
обављања привредних активности.
С обзиром на карактеристике и специфичности економије сваке
земље, класификација по којој се разврставају фирме се најчешће
разликују. У Европској Унији (ЕУ)3, под појмом МСП се
подразумијевају сва предузећа која имају мање од 250 запослених и
годишњи промет мањи од 50 милиона ЕВР-а, и која нису зависна од
већих предузећа. МСП су окосница раста европске економије и
стварања радних мјеста у ЕУ. У ЕУ послује око 20,7 милиона МСПа. Она чине више од 98% свих предузећа у ЕУ, те запошљавају више
од 87 милиона особа (67% укупне запослености, а у неким кључним
дјелатностима чак 80% свих радних мјеста). (1)
Као основ класификације МСП у Републици Српској4 се узима број
запослених, тако што се у групу малих предузећа сврставају фирме
које запошљавају годишње просјечно до 249 радника, остварују
годишњи приход до 50 милиона конвертибилних марака (КМ) (1 КМ
= 0,51 €), или имају збир биланса активе до 43 милиона КМ. Према
величини, законом се прави разлика између малих и средњих
предузећа. Тако мала предузећа обухватају правна лица која
запошљавају просјечно годишње од 10 до 49 радника и остварују
годишњи приход до десет милиона КМ, или имају збир биланса
активе у вриједности до десет милиона КМ. У оквиру малих
предузећа разликујемо и микро предузећа која запошљавају
просјечно годишње мање од десет радника. Средња предузећа су
правна лица која запошљавају просјечно годишње од 50 до 249
радника, остварују годишњи приход до 50 милиона КМ, или имају
збир биланса активе у вриједности до 43 милиона КМ. Остала
предузећа са већим бројем запослених од 249 сврставају се у велика.
Ова класификација, као ниједна друга која се базира на
квантитативним мјерилима5, није у свим случајевима поуздана,
3

У складу с Препоруком Комисије 2003/361/EC од 6. маја 2003, доступно:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF.
4
Закон о подстицају малих и средњих предузећа Сл.гласник РС. бр. 23 од 30. 03.
2009. (чл.2. и 3).
5
Као што су: укупни приход, остварена реализација, број радника итд.
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пошто у пракси има значајан број фирми које по овој класификацији
(број радника) спадају у велика предузећа, а која, у ствари, чине
мали бизнис и обратно.
МСП са микро предузећима у Републици Српској чине 99,8% свих
привредних субјеката. У 2011. години сектор МСП је имао учешће
13,88% свих пословних субјеката, док је број микро предузећа
достигао 85,69%. Укупно регистрованих МСП на крају 2011. године
у Републици Српској било је 2.073 предузећа, што је за мање за 9,7%
у односу на 2010. годину. (2) Број малих предузећа у истом периоду
мањи је за 11% , што је свакако највећим дијелом посљедица утицаја
свјетске економске кризе и уласка великих трговачких ланаца на
тржиште Републике Српске. (Табела 1)
Табела 1.: Структура сектора МСП у Републици Српској
(2009-2011)
Година
2009.
2010. 2011. Учешће
Врста предузећа
2011. %
Микро (до 9 запослених)
12.049 12.206 12.798 85,69
Мала (10-49 запослених)
1.805
1.856 1.683
11,27
Средња (50-249 запослених)
412
420
390
2,61
УКУПНО МСП
14.266 14.482 14.871 99,57
Велика(250 и више
55
64
64
0,43
запослених)
УКУПНО
14.321 14.546 14.935 100,00
Извор: Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске

Посматрано према облику организовања, највећи број МСП су
друштва са ограниченом одговорношћу њих 82,7%, акционарска
друштва 5,8%, док остали облици организовања (ортачко друштво,
задруге, јавна предузећа, здравствене установе) чине 11,5% укупног
броја МСП. Структура МСП према дјелатности највећим дијелом су
концентрисана у три сектора.6(3). У 2011. години број запослених у
МСП и микро предузећима износи 96.098, што представља стуб
стабилности и окосницу економског развоја Републике. (Табела 2)
И поред негативних ефеката кризе, значај МСП на бржем опоравку
економије Републике Српске и њихов утицај на побољшање
конкурентности, као неопходног услова за повећање извоза и
6

Трговина на велико и мало 38,8%, саобраћај, складиштење и комуникације 20,9%
и хотели ресторани 19,2%.
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цјелокупног привредног развоја земље је евидентан. За разлику од
великих предузећа, бржи опоравак и развој конкурентности
забиљежен је код сектора МСП, при чему су у 2011. години МСП
остварила 12,7 милијарди КМ пословних прихода, што је за 2,3%
више у односу на 2010. годину. (3)
Табела 2.: Број запослених у МСП (2009-2011.год.) у РС
Година
2009.
2010.
2011.
учешће
2011% 2011. 2010.
Врста предузећа
Микро (до 9
21.687 22.096 21.842
22,73
-254
запослених)
Мала (10-49
36.413 37.809 34.568
35,97
-3.241
запослених)
Средња (50-249
41.330 42.815 39.688
41,30
-3.127
запослених)
Укупно запослени 99.430 102.720 96.098 100,00
-6.622
Извор: Пореска управа Република Српска

Економска криза је још више пооштрила услове за извозно
оријентисана предузећа. МСП у функцији новог правца извозне
активности и ефикаснијег привредног развоја Републике Српске све
више добијају на значају. Креаторе развојних политика посебно
интересују карактеристике новог међународног бизниса јер
представљају врсту предузетничке активности која има значајну
улогу за стабилност и развој економије. Чињеница је да су то
најчешће фирме које имају технологију засновану на експертском
знању, што им омогућава лакши излазак на ино–тржиште.(4) Од
укупног прихода који су остварила предузећа из Републике Српске
на иностраном тржишту за 2011. годину 74,6% се односи на МСП,
док су велика предузећа у укупном извозу учествовала са 25,4%.
Остварени раст прихода од продаје на иностраном тржишту на крају
2011. год. већи је за 15,6%, а остварено је 71,2% пријављене добити,
док се 71,3% укупно плаћеног пореза на добит такође односи на
МСП. Такође, у пословним приходима свих предузећа, МСП су
остварила учешће од 79,3%.(3) Ако се пореде ови резултати са
резултатима истраживања односа између дохотка и стопе
предузетништва познатих истраживача Одреча и Турика „да оне
земље које су забиљежиле пораст предузетничке активности такође
биљеже и веће стопе раста и већа смањења незапослености“, сектор
МСП ствара услове за боље позиционирање економије Републике
Српске.(5) И поред бољег позиционирања и чињенице да МСП
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посљедњих година све више постају значајан чинилац у домаћој
привреди, сви напори нису још увијек довољни да би се за кратко
вријеме остварили значајнији помаци.

2. МСП У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КОНКУРЕНТСКЕ
СПОСОБНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Глобални економски трендови посљедњих година, у току актуелне
економске кризе, битно су се промијенили. Криза на међународном
финансијском тржишту, успоравање привредне активности у
најразвијенијим земљама, веће цијене енергената и хране наметнули
су нове изазове пословном свијету. У таквим условима креатори
економских политика све више пажње посвећују феномену
конкурентности у погледу обезбјеђења стабилних економских
перформанси.
Чињеница је да конкурентност једне земље представља поуздан
показатељ успјешности њене привреде. Добра основа за развој
конкурентности МСП може се наћи у позитивним искуствима
многих земаља. Подршка МСП је у фокусу интересовања и
дјеловања ЕУ. Европска комисија је још 2005. год. покренула
примјену ревидиране Лисабонске стратегије поставивши у центар
пажње МСП и на сам врх листе приоритета за раст и
запошљавање.(6)
У Лисабону су успоставили циљ да ЕУ постане најконкурентнија и
најдинамичнија привреда на свијету, базирана на знању,
способности за одржив привредни раст, веће и боље запошљавање.
Мала предузећа треба посматрати као главне покретаче иновација,
запошљавања, а такође социјалне и локалне интеграције у Европи.
Чињеница је да данас постоје емпиријски докази да иновативне
фирме постижу боље пословне резултате од оних које то нису.
Међутим, треба имати у виду и чињеницу да је увођење иновација и
често ризична стратегија. Сигурно да успјешна иновација предузећу
може да донесе многе предности, неуспјешна иновација може да
доведе до пословног суноврата, посебно у малим предузећима. (7)
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Више од три деценије Свјетски екномски форум (WEF)7 објављује
ранг листу земаља по конкурентности привреде у цјелини. БиХ је
укључена у међународну базу конкурентности, тј. у израду
Извјештаја о глобалној конкурентности који се сваке године
објављује. Извјештај о глобалној конкурентности је најбоља
процјена конкурентности националних економија и представља
користан портрет привредног окружења и способност држава да
достигну одрживе нивое просперитета и раста.
Овогодишњи Извјештај о глобалној конкурентности 2012-2013.8
презентован је јавности у условима вишеструких изазова глобалне
економије и настојања да се изађе из кризе у коју је запала свјетска
економија. У Извјештају9, који обухвата 144 економије, се
констатује да један број земаља у развоју још увијек има релативно
висок раст економије, док многе напредне економије настављају са
незнатним растом, спорим опоравком, растом незапослености, без
јасног изгледа за радикалнији напредак.
Један од показатеља економске стања у Републици Српској, у
компарацији са другим земљама у свијету, може се индиректно
извући на основу података из Извјештаја Свјетског економског
форума из априла 2013. године по питању GCI (Global
Competitiveness Index) за БиХ. Чињеница је да БиХ спада међу
најмање конкурентне европске земље и да заједно са осталим
земљама Југоисточне Европе чини најнеконкурентнији регион
Европе. Према „GCI 2012–2013“ БиХ је на 88. мјесту од 144 земље,
што представља извјестан напредак у односу на 2011. када је БиХ
била на 100. мјесту. (8)(Табела 2.)
Недовољно успјешну економију БиХ, као и осталих земаља Западног
Балкана показују мјеста на којима се налазе на ранг-листи земаља по
конкурентности привреде. Као што се из података у Табели 2. види,
од ескалације свјетске економске кризе од земаља Западног Балкана,
највећи позитиван помак у сфери конкурентности оствариле су БиХ
и Албанија, иако и даље заузимају доста ниско мјесто на ранг листи.
7

Од 2005. WEF базирао је анализу конкурентности на Индексу глобалне
конкурентности (GCI Global Competitiveness Index) који обухвата микро и макро
економске аспекте националне конкурентности.
8
World Economic Forum (2013): The Global Competitiveness Report 2012-2013.
9
Швајцарска је највише рангирана, земља са највећом конкурентношћу економије
у свијету за 2012.,САД су пале на 7. мјесто глобалне конкурентности. Вођство су
преузели Сингапур и Шведска.
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Може се рећи да су БиХ (за дванаест мјеста) и Словенија (за једно
мјесто) оствариле напредак у односу на прошлу годину, док
Албанија, Црна Гора, Хрватска и Македонија биљеже лошије
позиције у односу на претходну годину. Словенија је заузела 56.
мјесто са укупном оцјеном 4,34. Црна Гора је рангирана на 72. мјесто
са просјечном оцјеном 4,14. Албанија са просјечном оцјеном 3,91
рангирана је на 89. мјесто. Хрватска је заузела 81. позицију и
биљежи пад за петнаест мјеста, док је Македонија остварила бољу
позицију за девет мјеста у односу на преткризни период. (9)
Табела 3.: Ранг БиХ и земаља окружења према укупном броју
рангираних земаља
Земља/година 2008.
2009. 2010. 2011. 2012. Промјена
(134)* (133)* (139)* (144)* (144)* 2012-2008.
GCI
GCI
GCI
GCI
GCI
GCI
Албанија
108
96
88
78
89
+19
БиХ
107
109
102
100
88
+19
Црна Гора
65
62
49
60
72
-7
Хрватска
61
72
77
76
81
-15
Македонија
89
84
79
79
80
+9
Словенија
42
37
45
57
56
-14
Србија
85
93
96
95
95
-10
*Број рангираних земаља
Source: Global Competitiveness Report 2012 – 2013, WEF p.13.

Макроекономски амбијент (окружење) је један од битних
индикатора у укупном скору вриједности рангирања земље. WЕF га
оцјењује на основу пет елемената10. Бруто национална штедња у БиХ
је оцијењена оцјеном 10,9 и по том критеријуму спада међу
најлошије рангиране земље заузевши 123. мјесто, док је на основу
годишње стопе инфлације БиХ оцијењена са 3,2 и заузима 52. мјесто
од 144. земље. Релативно добра оцјена за инфлаторну стабилност
може се тумачити чврстом монетарном политиком засновану на
принципима валутног одбора и каренси борда (currency board)
аранжмана коју спроводи Централна банка БиХ.
На конкурентност неке земље утичу многи фактори, али од свега
је најважнија конкурентност предузећа јер су она носиоци
привредног развоја. Због овога, предузећа су стављена у први план
10

Буџетски биланс влада, бруто национална штедња, инфлација-годишња
промјена, државни дуг и кредитни рејтинг земље.
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у односу на многе индикаторе који карактеришу макроекономију.
Основна компаративна предност МСП у односу на велика предузећа
огледа се у њиховој флексибилности, односно брзој адаптацији и
реаговању на присутне промјене. Успјешно и уз што ниже трошкове
се прилагођавају утицају фактора из окружења и избјегавају или
минимизирају утицај изненадних и неповољних околности на своје
пословање.

3. ЗНАЧАЈ МСП ЗА МАКРОЕКОНОМСКУ СТАБИЛНОСТ И
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗЕМЉЕ
Негативни ефекти свјетске економске кризе нису заобишли ни
Републику Српску, као ни БиХ. На основу забиљежених
макроекономских показатеља, евидентно је да у 2012. године
економија Републике Српске биљежи смањену привредну активност
у односу на претходну годину.
МСП представљају значајан и један нови извор за креирање послова
и ширење нове пословне праксе, при чему имају значајано учешће у
формирању БДП. Ово правило се односи како на МСП у Републици
Српској тако и на она у другим државама без обзира на величину и
економску развијеност. МСП у Републици Српској су се показала
као врло еластична (2008-2012) током актуелне економске кризе,
иако је овај период обиљежен веома неповољним економским
окружењем11. Током свих ових година, број МСП је незнатно
смањен, док је пад запослености мањи него у великим предузећима,
што говори о виталности и потенцијалу овог сектора.
Чињеница са којом се слажу већина економиста је да су МСП
покретачка снага за сваку националну економију. Та предузећа у
земљама ЕУ показују снажне перформансе у смислу продуктивности
и запослености, као и раст учешћа у БДП-а, тако да њихова
друштвена одговорност постаје једнако велика и важна као што је у
случају великих предузећа. То питање добија све више на значају у
мање развијеним економијама, па тиме и Републици Српској, због
тога што у претходном, релативно дугом временском периоду,
сектору малог бизниса није придаван, па тако нити признаван
друштвени значај. Допринос сектора МСП, у току актуелне кризе,
11

Финансијска криза, пад страних директних инвестиција, недостатак финансијске
подршке економска нестабилност, итд.
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јачању стабилности националних економија, учешћем у БДП, растом
извоза и запошљавањем потврђује ту чињеницу.
Значај МСП у земљама ЕУ се мјери уз помоћ три главна показатеља:
број предузећа, раст БДВ и број запослених. Анализа ова три
показатеља код МСП у вријеме економске кризе даје различите
резултате на макроекономској стабилности економије ЕУ. Тако је у
2010, пад броја МСП-а у великој мјери заустављен са наглашеним
опоравком учешћа у БДВ-а, док је запосленост наставила тренд пада.
До краја 2012. године се очекује пад запослености у микро и
средњим предузећима, док ће ова три показатеља наставити са
благим трендом раста у малим и великим подузећима. (10)
Динамика опоравка МСП значајно варира међу државама чланицама
ЕУ. Међутим, евидентно је да у већини држава ЕУ динамика малог и
средњег предузетништва биљежи охрабрујуће трендове. Упркос
недовољно опорављеном економском окружењу, посљедњи
показатељи казују да сектор МСП показује знаке опоравка. Дакле,
док су у 2009. години 22 земље чланице ЕУ забиљежиле мањи број
регистрованих МСП, пад БДП и запослености, ситуација у 2011.
години била је много боља. У 2012. само се у двије земље чланице се
очекивало да ће имати негативну стопу раста за оба показатеља
(Грчка и Португалија). (11) (Графикон 1)
Графикон 1.: ЕУ - број МСП, запосленост у МСП и додана
вриједност МСП (2005 = 100)

Број МСП

Запосленост у МСП

Додата вриједност МСП

Source: Eurostat/National Statistics Offices of Member States/Cambridge
Econometrics/Ecorys Note: 2011 and 2012 figures are estimates.
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Раст продуктивности МСП у раздобљу (2009-2012.) био је већи у
услугама знања од МСП са нижим знањем и такође је већи у
производњи високих од производње са нижим технологијама. Раст
запослености у МСП у истом периоду је био већи у услугама високог
знања него у услугама ниског знања. Државе чланице код којих је
више заступљено интензивно знање у МСП су доживјеле бржи
опоравак и раст БДП. Ширење кризе у еврозони и слабљење раста
чак и у водећим националним економијама последњих година су два
основна изазова са којим се суочава ЕУ. Међутим, сектор МСП са
више од 87 милиона запослених, 20,7 милиона предузећа, 67,4%
радних мјеста и приближно 58% БДВ-а и поред кризе је задржао
своју позицију као окосницу европске економије.(12) Лоше
економско окружење и даље представља велике изазове за њих.

ЗАКЉУЧАК
У раду су презентовани релевантни показатељи о значају МСП за
макроекономску стабилност развијених земаља, као значајне
покретачке снаге економског развоја. Имајући у виду
макроекономске ризике привреде Републике Српске и БиХ у
цјелини, који су директно условљени глобалном кризом, сектор
МСП може да буде окосница на превазилажењу тренутне ситуације.
Основна компаративна предност малих и средњих предузећа у
односу на велика предузећа, огледа се у њиховој флексибилности,
односно брзој адаптацији и брзини реаговања на присутне промјене.
За Републику Српску, као малу националну економију, сектор МСП
који са микро предузећима чине 99,8% свих привредних субјеката,
запошљава преко 75,4% радника, остварује учешће у бруто доданој
вриједности 40,8% и са 71,68% учешћем средстава остварених на
иностраном тржишту представља кључни фактор социјалне и
економске стабилности.
Мала и средња предузећа, ради своје флексибилности и хомогене
структуре имају добар предуслов да развијају иновативност и тиме
обезбиједе тржишну конкурентност. Флексибилност малих и
средњих предузећа посебно долази до изражаја у периодима
успоравања привредних активности и кризе.
Показало се да се Република Српска мора усмјерити, у циљу бржег
привредног опоравка и раста и веће економске добробити својих
становника, на већу конкурентност, настојећи створити услове за
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боље извозно позиционирање своје привреде. МСП представљају
главне носиоце развоја привредних активности сваке државе и све
значајнији сегмент економије, посебно у функцији оживљавања
укупног раста и отварања нових радних мјеста.
Позитивна искуства малог бизниса на економски раст и развој
индустријски развијених земаља указују да један од стратешких
циљева Републике Српске треба да представља бржи развој МСП као
савремени концепт развоја малог бизниса и извозни потенцијал
привреде.

ЛИТЕРАТУРА
1. European Commission (2012). EU SMEs in 2012: at the
crossroads Annual report on small and medium-sized enterprises
in the EU, 2011/12 :Rotterdam, September 2012, p.9, преузето
10. маја 2013. са сајта: www.ecorys.nl
2. Пореска управа Републике Српске. (2012). Годишњи
извјештај за област малих и средњих предузећа и занатско–
предузетничку дјелатност у Републици Српској за 2011.
годину, Бања Лука: Министарство индустрије, енергетике и
рударства Републике Српске, јули 2012. године. стр. 15.
3. Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа,
Републике Српске. (2013). Извјештај о стању у привреди за
годину.
Бања Лука: Министарство
индустрије,
2011.
енергетике и рударства Републике Српске, стр. 75
4. Fletcher, M. (2006). Learning processes of internationalising
SMEs, paper presented at the 29th ISBE National Conference,
Cardif, November p.3.
5. Audretsch, D. and Thurik, R. (2001). Linking entrepreneurship to
growth, STI Worging Papers 2001/2, OECD, p.26.
6. European Commission (2005). Working together for growth and
jobs - a new start for the Lisbon strategv, Brussels: EC,
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf.
7. Coad, A. and Rao, R. (2008). Inovation and firm growth in hightech sectors: a quantile regresion approach, Research Policy,
vol.37, p.635
8. World Economic Forum (2013). The Global Competitiveness
Report 2012-2013. p.13

55

ИПЕС-СР 2013

9. Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness Report 2012–
2013. Geneva: World Economic Forum: преузето са сајта Taken
10th May 2013th from site : www.weforum.org/gcr.
10. Eurostat (2012). European Economic Forecast, Spring 2012,
преузето 10. мај 2013. год. са сајта: http:ec.europa.eu/economy
_finance/publications/european_economy/2012-1_en.pdf.
11. Wymenga P., Spanikova V. ,Barker A, Konings J, Canton E,
(2012). Ecorys: EU SMEs in 2012: at the crossroads, Annual
report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12,
Rotterdam: преузето 10. маја 2013. год. са сајтa: www.ecorys.nl
12. Eurostat (2012). SME performance review 2012 Report 2011 and
2012 p.9-10. преузето 10. мај 2013. год. са сајта: www.ecorys.nl

56

Зборник радова

УДК: 336.77

КАРАКТЕРИСТИКЕ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ
РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
CHARACTERISTICS OF FOREIGN TRADE BETWEEN THE SERBIA AND
RUSSIAN FEDERATION

Драгана Миленковић
Универзитет у Приштини, Економски факултет Косовска Митровица
Леонас Толваишис
Универзитет Сингидунум, Факултет за европске правно-политичке студије
Нови Сад
Јована Витошевић
Универзитет у Београду, Економски факултет

Сажетак: Многе студије сведоче о томе да су се све земље које су имале високу
стопу привредног раста у дугом периоду (раст од 7% у периоду дужем од две
деценије), без изузетка ослањале на извоз. Анализа спољнотрговинске размене
Србије и Руске Федерације требало би да укаже на сегменте у којима би могло да
дође до интезивирања спољнотрговинске размене. Русија је пре две деценије
представљала најзначајнијег спољнотрговинског партнера Србије, са којим је
остваривала суфицит у спољнотрговинској размени, док данас извоз Србије у
Русију покрива тек четвртину увоза упркос потписаном Споразуму о
спољнотрговинској размени који су две земљепотписале августа 2000. године.
У првом делу рада анализирају се карактеристике привреде Србије, јер је заправо
привредна структура та која генерише извоз. Нови модел раста Србије треба да
се базира на разменљивим секторима привреде који своје производе и услуге извозе
или се на домаћем тржишту такмиче са увозним производима и услугама. Руски
развојни модел који је претрпео значајне промене у току протекле две деценије,
приликом преласка са планске на тржишну привреду, представља предмет анализе
другог дела. У трећем делу анализира се спољнотрговинска размена Србије и
Русије са циљем да се да одговор на питање - који су то тржишни сегменти који
могу бити значајни за српске извознике.
Кључне речи: трговинска размена, Србија, Руска Федерација, транзиција, сектор
разменљивих добара, привредни раст, тржиште.
Abstract: Many studies proves that all economies have had high rate of economic
growth in the long run (increase of 7% for more than two decades) that was without any
exceptions export-driven. Analysis of foreign trade between the Serbia and Russian
Federation should reveal segments in foreign trade where amount traded should be
intensified. Two decades ago Russia was the most important Serbian foreign trade
partner, where Serbia had foreign trade surplus. Today Serbian export to Russian
Rederation covers onlz quarter of its import, despite the fact that two ceountries signed
Treatment on foreign trade in August 2000.
In the first chapter of the paper we analyze Serbian economic structure, due to the fact
that economic structure deteminate export. The new model of Serbian economic growth
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should be based on tradeble economic sectors. Russian model of economic development,
that had been significantly changed during hte last two decades in transition from
planned to market economy, is subject of analysis in the second chapter. In the third
chapter of the paper Serbian-Russian Federation foreign trade is analysed in order to
discover which market segments could be important for Serbian exporters.
Key words: foreign trade, Serbia, Russian Federation, transition, tradable sector,
economic growth, market.

1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ
Србија није ни земља у транзицији нити пост-транзициона земља.
Србија је земља у транзиционизму.1 Постоји велики број последица
транзиције која предуго траје. Две највеће су транзициона рецесија
(драматичан пад економске активности и инфлација) и низак ниво
конкурентности. Друга локална економска криза изазвана
незавршеном транзицијом довела је до повећане изложености Србије
ризику vis-a-vis глобалне економске кризе. Србија се, наиме, налази у
комбинованој кризи, транзиционој кризи и глобалној економској
кризи које појачавају једна другу. Када економија достигне
предтранзициони ниво GDP, транзиција је завршена и почиње процес
достизања развијених капиталистичких земаља. Последично,
типична транзициона крива има облик слова Ј. У случају Србије,
транзициона крива је двострука Ј крива која никада не достиже свој
предтранзициони ниво. Наиме, на крају 2009. године, GDP Србије
био је на 69% предтранзиционог нивоа из 1989. године. Глобална
економска криза која је почела 2008. године покренула је трћи циклус
J криве, гурајући Србију ка трећој тачки стратешког заокрета.2
Транзиција у Србији крајем 2000.године није започела од нуле, већ
оптерећена огромним економским и политичким проблемима који су
се гомилали током целе једне деценије. Упркос знатном кашњењу у
спровођењу најважнијих економских реформи повезаних с
транзицијом после 1991. године, Србија није избегла многе
негативне последице транзиције. Почетком 90-их година и
југословенска привреда је доживела велики пад производње, раст
инфлације, социјалну диференцијацију и пораст броја сиромашних.
Због тога је у Србији крајем 2000. године ситуација била много
1

Дјуричин, Д. (2008):“ Serbia: from tranzition to transitionism and back“, Економика
предузећа, Sept-Oct, стр. 155-170
2
Дјуричин, Д и Вуксановић, И. (2010):“Предлози за превазилажење негативних
последица економске кризе у Србији“, Зборник радова, Бања Врућица, 17.и 18. 06.
2010.
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сложенија него у другим земљама које су транзицију започеле 1989.
године3
Наиме, економске реформе са циљем увођења елемената тржишне
привреде у Југославији започеле су 1950. године, убрзо после
Титовог сукоба са Стаљином и раскида с Информбироом 1948.
године.Током наредних деценија жеља креатора југословенске
политике да се одвоје од традиционалног совјетског модела, али да
притом не напуштају неке од основних одлика комунизм а-пре свега
једнопартијски политички систем и доминантно присуство неприватног власништва у привреди-довела је до различитих
експеримената с “тржишним социјализмом”. Специфичан
југословенски економски системо привлачио је од педесетих до
осамдесетих година прошлог века знатну пажњу академских кругова,
као пример могућег “трећег пута” између капитализма и
социјализма.4 Ове, по оценама Светске банке и Међународног
монетарног фонда, веома квалитетне реформе, прекинле су
политички догађаји, односно распад Југославије услед конфротације
набујалих национализама. Спровођење кључних економских
реформи је заустављено за време владавине Милошевићевог режима,
тако да су су почетни услови 2000. године у Србији много гори него
што су били у сентралноисточној Европи 1989. године.5
Тако је 2001. године у Србији/ СР Југославији усвојена стратегија
транзиције слична другим земљама CIE, мада деценију касније,
заснована на неолибералном моделу. Кључно место је дато
3

Увалић, М. (2012):“ Транзиција у Србији, ка бољој будућности“, Завод за
уџбенике, Београд, стр. 25
4
Estrin, S. i M. Uvalić, From Illiria towards Capitalism: Did Labor-management Theory
Teach Us Anything about Yugoslavia and Transition in Its Successor States, Comparative
Economic Studies, 50th Anniversary Essay, 50, str. 663-696
5
-друштвени производ у Србији је више него преполовљен у односу на 1991.
годину – износио је 42% од онога који је остварен 1991. године и износио је 863
долара по глави становника
-Инфлација је на крају 2000. године износила 112% на годишњем нивоу
-Регистрована незапосленост је износила око 860 000, односно око 32%
-Индустријски капацитети су били застарели и запуштени јер се годинама у њих
није улагало, односно није се спроводила реална амортизација. А где се
спроводила, било је питање како би се увезле потребне машине обзиром на
санкције.
-Банкарски сектор је био готово потпуно уништен. Четири највеће банке су
практично банкротирале јер су имбиланси били оптерећени огромним
ненаплативим потраживањима од привреде.
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либерализацији, макроекономској стабилизацији и приватизацији, у
сладу са препорукама тзв. „Вашингтонског“ консензуса. Поуке из
„Поствашингтонског“ консензуса, засноване на искуству неких
земаља CIE након деценије транзиције нису довољно узете у обзир.
Истиче се важност адекватних услова за стварање и раст нових
приватних предузећа, а не само приватизација постојећих; важност
ефикасног система корпоративног управљања, а не само промене
власника кроз приватизацију; важност активне политике
конкуренције, која се показала још значајнијом за пораст
ефикасности предузећа од приватизације; важност активне улоге
државе, а не само тржишта капитала; као и негативне последице по
привредни раст претерано рестриктивних монетарних и фискалних
политика.6
Графикон 1.: Реалан BDP Србије и других југоисточних земаља
1990-2008 (индекси=100)

Раст привреде Србије у периоду 2004-2008. био је релативно висок, и
у просеку је износио преко 6% годишње. Модел равнотеже у коме је
осетно бржи раст унутрашње тражње и потрошње од раста BDP-а
(раст домаће тражње 2008. године износиоје 7,5% а BDP 5,4%)
заснован на обимном приливу капитала из иностранства више неће
6

Kolodko G.W. and D.M. Nuti (1997), “The Polish alternative – Old myths, hard facts
and new strategies in the successful Polish economic transformation”, UNU WIDER
Research for action Series, 33, цитирано према: Увалић М. (2011), „Проблеми
досадашњег модела развоја Србије“, у Бајец Ј. и Јакшић М. (Ред.), Нова стратегија
развоја привреде Србије – Изазови економске политике у 20111. години, НДЕ са
АЕН и Економски факултет у Београду, стр. 63
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моћи да функционише. Иако је привредни раст Србије у последњих
неколико година био је релативно висок, он је првенствено заснован
на само три сектора (финансијско посредовање, трговина на велико и
мало и саобраћај и телекомуникације), који су заслужни за око три
четвртине укупног економског раста од 2002. до 2008. године. Ова
три сектора припадају неразмењивом делу привреде (њихови
производи се углавном не могу извозити), тј. ослањају се пре свега
на експанзију домаће тражње. Раст тражње није био праћен
одговарајућом експанзијом производње, пре свега у секторима из
размењивог дела привреде. Због тога је привредни раст био праћен
релативно високим трговинским дефицитом и дефицитом текућег
рачуна. Нови модел економског раста ће морати у много већој мери
да се заснива на секторима из размењивог дела привреде. Приливи
капитала који су у предходним годинама обилато финансирали
домаћу тражњу, неће се услед нове кризе у ЕУ и SAD вратити у
пређашњем обиму. Такође, сектори који су до сада били носиоци
раста су већ достигли ниво који се може сматрати релативно високим
(око 15% годишње), те ће њихов раст у наредним годинама сигурно
бити спорији. С обзиром да је остатак привреде у предходним
годинама растао по релативно скромној стопи од 2% годишње,
неопходно је повећати продуктивност ових сектора у наредном
периоду. У периоду после 2000. године дефицит текућег рачуна био
је покривен приливима званичне донаторске помоћи у износу већем
од 3,1 милијарде долара од 2000. до 2007, од чега је највећи део
обезбедила ЕУ кроз програм CARDS. Много важнији извор додатног
капитала биле су дознаке исељеника, у укупном износу од 16,8
милијарди долара у периоду 2001. до 2008. године (односно око 9%
BDP-а годишње). Нето приливи страних директних инвестиција у
износу од 15 милијарди долара до 2008. такође су били значајни.
Прилив страног капитала омогућио је импресивно повећање бруто
девизних резерви Србије од само 890 милиона долара у 2000. на
више од 16 милијарди долара у 2007.години.Србија је такође успела
да уговори неколико повољних аранжмана о репрограмирању
спољног дуга.Године 2001. југословенска влада са Париским клубом
поверилаца потигла је споразум о консолидацији и отпису 66% свог
дуга. Године 2004. отписан је и велики део српског дуга према Русији
(Увалиц, п. 213). У 2012.години рупа у спољном билансу (од преко 3
милијарде долара у периоду јануар-септембар) финансирана је
искључиво трошењем девизних резерви, што на дужи рок није
одрживо, посебно када се има у виду да је фискални дефицит прешао
7% а јавни дуг 55% BDP.
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Поред чињенице да су приливи капитала из иностранства били
усмерени на експанзију тражње (кроз кредите становништву и
привреди), а у мањој мери на раст производње у размењивим
секторима (пре свега прерађивачкој индустрији), још два фактора су
допринела оваквом обрасцу. Први је значајна реална апресијација
динара у последњих неколико година, која доводи до тога да се
умањује конкурентност размењивог дела привреде, а потрошња
усмерава ка производима из увоза и ка неразменљивим секторима.
Динар је од 2004. до средине 2008. реално апресирао према евру за
око 25%. Ово је довело до тога да су реални јединични трошкови
рада у привреди изражени у еврима током последњих пет година
порасли за око 15%, иако су реални јединични трошкови изражени у
динарима у овом периоду благо опадали. Други је да је у последњих
неколико година, због честих избора и нестабилне политичке
ситуације, вођена проциклична фискална политика која је додатно
подстицала домаћу тражњу. Од 2006. до 2008. консолидовани биланс
државе је био у растућем дефициту, упркос релативно високом
привредном расту.
Графикон 2.: Показатељи спољног сектора Србије 2001-2008
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Дакле, привредни раст Србије од почетка транзиције био је базиран
на експанзији домаће тражње финансиране високим капиталним
приливима и снажном расту неразмењивог дела привреде. Овакав
раст тражње није био пропраћен одговарајућим развојем производње
и експанзијом реалног сектора. Међутим, овакав модел раста није
одржив на средњи рок, из бар два разлога.
Прво, капитални приливи се након економске кризе и њиховог
снажног успоравања највероватније неће вратити на пређашњи ниво
у скоријем периоду. Друго, сектори који су до сада били носиоци
укупног економског раста (Финансијско посредовање, Трговина на
велико и мало и Саобраћај и телекомуникације) већ су достигли
релативно висок ниво учешћа у BDP-у и њихова даља експанзија у
наредном периоду ће сигурно бити спорија него до сада. Сви остали
сектори су у периоду од 2002. до 2008. године расли врло ниском
стопом од тек нешто више од 2% годишње. Логично се намеће
питање одакле ће онда након кризе доћи економски раст. Нови модел
раста би морао у много већој мери да се ослања на размењиве делове
привреде, тј. на секторе који своје производе и услуге извозе (или се
на домаћем тржишту директно такмиче са увозним производима и
услугама).
Макроекономски подаци, међутим, указују да је тренутни допринос
размењивог дела привреде укупном расту релативно скроман, пре
свега због ниског извоза. Због тога ће у наредном периоду једно од
кључних питања економске политике бити питање повећања
конкурентности домаће привреде. Привреда која је међународно
конкурентна свој раст може у много већој мери да ослања на
интернационалну тражњу. У случају Србије, која спада у мале
отворене економије, интернационално тржиште нуди много дубљу и
еластичнију тражњу и такође води ка специјализацији домаће
привреде на секторе чији раст је одржив у дужем периоду.
Према једном истраживању (Гавриловић-Гаговић 2012) које се бави
декомпозицијом раста економске активности у период 19972011.године, указије на то да се у првом подпериоду (1997-2000, који
представља период делимичног укидања санкција УН до почетка
транзиционих реформи у Србији), раст који је износио приближно
2,3 млрд USD, може се са 80% приписати расту домаће тражње, са
64% развоју увозно-супституивних делатности, док је извоз имао
негативан утицај на раст са -44%. Други потпериод (2000-2005.
године), обележили су: постепени прелазак српске привреде у
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међународне производне процесе и трговинске токове, прилив
иностраних инвестиција и раст реалних зарада становништва.Ово је
резултирало повећањем домаће тражње, чиме се може објаснити 89%
раста привредне активности Србије у период 2000-2005.године, као и
експанзијом спољнотрговинске размене, која је са 21,8% утицала на
раст BDP. Процес либерализације и укључивање земље у глобалне
трговинске токове, смањили су потребу за супституцијом увоза, која
је имала негативан утицај на привредни раст током првих пет година
транзиције.Трећи посматрани период (2006-2011.године) био је
оптерећен утицајем глобалне економске кризе на привреду
Србије.Ипак у целом петогодишњем период остварен је реалан раст
привредне активности, који се са 70,7% може приписати расту
домаће тражње и са 29,2% експанзији извоза, док утицај увозне
супституције на привредни раст није забележен. Смањење домаће
тражње на привредни раст Србије у овом период, последица је
значајног пада животног стандарда, који је изазван негативним
деловањем глобане кризе. Може се закључити да је раст домаће
тражње, у току последњих деценију и по, имао пресудан утицај на
динамику пословне активности у земљи, а утицај извозне експанзије,
још увек, недовољан да би се могао сматрати покретачем развојних
процеса.
И поред побољшања основних макроекономских индикатора Србије,
у овом тренутку не треба имати сувише велика очекивања од
позитивних ефеката опоравка светске привреде, из најмање два
разлога. Прво, привреда Србије је релативно затворена у односу на
већину земаља CIE, те су користи оје ће Србија имати од опоравка
светске привреде релативно ограничене. Наиме, удео укупне
спољнотрговинске размене роба и услуга у BDP Србије повећан је са
23,8% у 2000.години на максималних 85,6% у 2006.години, да би под
дејством кризе, значајно опао у наредне две године-у 2009. на 70,5%
и у 2010. на 75,6% (према процени Министарства финансија РС, у
2011. години је овај удео поново повећан на 86%). Спољнотрговински коефицијент повећан је у периоду 2000-2008. године 3,6 пута,
али је тај раст претежно био инициран увозом. Коефицијент увоза
робе и услуга у овом периоду је увећан 3,7 пута, док је коефицијент
извоза порастао 3,4 пута, тако да је удео дефицита трговинског
рачуна платног биланса у BDP повећан за више од 4 пута.Чињеница
да се једва трећина укупне производње роба и услуга у Србији
извози, указује на низак ниво оријентисаности домаће привреде на
извоз. Према степену аутаркичности привреде Србија се налази у
рангу са Азејберџаном, Јерменијом и Грчком, али и неких од
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највећих европских земаља, чије економије, по правилу, исказују
висок ниво самодовољности.)7
Српска привреда се данас налази на знатно нижем нивоу развоја у
односу на онај који је постојао пре двадесетак година, док су с друге
стране, домаће фирме на светском тржишту изложене много јачем
конкурентском притиску него раније. У периоду 1990-2009. године
дошло је и до погоршања структуре домаћег извоза, што се посебно
може видети на основу пада удела “human and physical capital”
интензивних робних одсека у извозу (који код развијених земаља
имају убедљиво највеће учешће), као и на основу пораста удела
ресурсних производа (Николић, 2010, стр. 120-121). Учешће
ресурсно интензивних производа у укупном извозу Србије у 1990.
години износило је 35,8%, а 2009. године је повећано на 47,2%.
Обрнуто је са групом “human and physical capital”, чије је учешће
смањено у односу на 1990. годину са 33,8% на 26,4%. Иако су од
2006. године забележене тенденције опадања ресурсно интензивних
производа и раста “human and physical capital” групације, још увек се
може говорити само о благим квалитативним побољшањима српског
извоза. Ако упоредимо структуру извоза Србије са истим
показатељима код развијенијих земаља у транзицији видећемо да оне
имају много мање учешће ресурсно интензивних производа у извозу,
као и виши удео производа “human and physical capital” групације.
Код развијенијих и напреднијих земаља у транзицији, у просеку,
ресурсно интензивни производи имају два пута мањи удео у укупном
извозу.
Конкурентност Србије је ниска због неконкурентности српских
фирми услед застареле технологије, слабог улагања у иновације,
лоше организације производње и слично. Пошто од 2000. године није
дошло до битније квалитативне промене структуре српског извоза,
изостао је и значајнији утицај на привредни раст, који је у првом
реду био подстицан јаком домаћом тражњом. Домаћа тражња је
изнад домаће понуде, што је основни узрок високог увоза и високог
спољнотрговинског дефицита. Застарела технологија у домаћим
предузећима утицала је на низак квалитет домаће производње, што је
довело до окретања тражње према производима из увоза које
карактерише виши квалитет.
7

Гавриловић-Гаговић, С. и Гаговић Н., Карактеристике извоза Србије у период
транзиције, Центар за научноистразивачки рад и економске анализе, Привредна
комора Србије, април-јун 2012. год.
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Табела 1.: Удео извоза, увоза и укупне спољнотрговинске размене
робе и услуга у BDP Србије
Извоз
робе и
услуга/B
DP
Увоз робе
и
услуга/B
DP
Извоз+ув
оз робе и
услуга/B
DP
Удео
дефицита
робе и
услуга/B
DP

2000
8.8

2001
21.2

2002
19.6

2003
22.1

2004
23.4

2005
26.1

2006
29.7

2007
29.5

2008
30.0

2009
27.1

2010
30.6

2011
34.9

15.8

39.2

40.1

41.6

50.0

47.0

51.2

54.4

55.7

43.4

45.0

51.1

23.8

60.4

59.7

63.7

73.5

73.2

80.9

83.9

85.6

70.5

75.6

86.0

6.2

18.0

20.5

19.4

26.6

20.9

21.4

24.9

25.7

16.2

14.5

16.2

Извор: Гавриловиц-Гаговиц, С. (2012), „Карактеристике извоза Србије у периоду
транзиције“, Трзисте-новац-капитал, Year XLV, No. 2, p.15

Србији је данас потребна пре индустријализација него
деиндустријализација. Наиме, Србија је имала средње развијену
индустрију, доста разуђену. Преовлађивале су класичне делатности,
али су биле засноване и неке друге индустрије с високим
технологијама.Међутим, индустрија Србије узета у целини, стицајем
несрећних околности, великим делом је разграђена. Стога је питање
у које делатности, данас, Србија треба да усмерава оскудна средства
и снаге. Најуспешније земље, по величини упоредиве са Србијом,
следе „стратегију ниша”. У одабраним делатностма, у којима имају
највеће упоредне предности, створиле су дивовска предузећа
ослоњена на светско тржиште. Шведска-производња намештаја
(IKEA) и возила (Scania, Volvo), Швајцарска-производња сатова и
прехрамбрена индустрија (Nestle), Финска-дрвна индустрија и
мобилна телефонија (Nokia). Мање “земље у успону”, као што су
Чешка и Словачка, преовладавање реиндустријализације отпочеле су
ослањањем на додатне делатности-тзв. лон послови, производња
делова и склопова,монтажа производа од увозних делова, ослањањем
на страна улагања. Потом су прешле на развој сопствених индустрија
на новим технологијама.8 Будући раст Србије се мора заснивати на
8

Бабић Б.,Поновна индустрализација Србије-пут изласка из кризе,121.,
Економско-финансијски односи Србије са светом, НДЕ са АЕН и Економски
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извозу. Обимна студија Комисије за раст и економски развој из 2008.
године показује дас у све земље које су брзо расле у дугом периоду
(раст од преко 7 одсто у период дужем од две деценије), без изузетка
ослањале на извоз.
Србија се налази одмах поред највећег тржишта на свету-Европске
уније- и с обзиром на потписане споразуме нема никакве баријере за
приступ на овом тржишту. Такође са Русијом има потписан споразум
о зони слободне трговине. Ако су друге земље, са много
неповољнијим
положајем,
оскуднијим
ресурсима
и
лошијомпочетном позицијом успеле да остваре брз раст на основу
извоза, Србија би свакако могла да уради исто то.

2. ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ РУСИЈЕ
Почетком 21. века руска привреда је бележила стабилан раст који је
трајао све до избијања светске економске кризе. У периоду од 2000.
до 2007. године BDP је годишње растао у просеку за 7,16%
(графикон 3).
При томе половину прихода у структури буџета и већи део улагања у
економију су чинили приходи од продаје енергената (графикон 4).
Другим речима, поменути раст је увелико остварен захваљујући
поскупљењу нафте које је проузроковало доток новца у земљу, а не
растом продуктивности индустрије9.
Од кључног значаја за разумевање правца развоја привреде у
постсовјетској Русији је чињеница да поменути период благостања
није искоришћен за спровођење структурних реформи у привреди
усмерених на уклањање дубинских разлога кризе која је још 1980-их
година погодила совјетску привреду (о данашњим облицима ове
кризе ће речи бити касније). Захваљујући великом расту цена нафте у
првој деценији 21. века у Русији је нагло порастао ниво прихода по
глави становника и цена радне снаге. Овај тренд је оборио
конкурентност привреде и још више ојачао зависност економије од
извоза сировина. Са својом скупом радном снагом и технолошким
факултет у Београду, Крагујевац,15 октобар 2009..
9
Индексы интенсивности промышленного производства, январь 2000 —
июль
2013.
Экспертный
портал
Высшей
школы
экономики.
http://opec.ru/data/2013/08/20/1233240229/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D
0%94_13-07.pdf.

67

ИПЕС-СР 2013

заостајањем, извор конкурентности Русија је наставила да тражи у
сектору природних ресурса.
Графикон 3.: Раст BDP Русије 1990-2012

Графикон 4.: Удео прихода од продаје нафте као % руског BDP

Извор: Развојни центар НИУ Више школе за економију.

Натпросечан раст руског BDP-а у поређењу са светским просеком
окончан је кризом 2008-2009. година, док је темпо опоравка
упоредив са светским просеком (графикон 5). Иако се у краткорочној
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перспективи очекују високе цене нафте, оне неће имати исти учинак
на руску привреду какав су имале пре избијања кризе. Према томе,
спољашњи услови који утичу на правац развоја економије су
промењени. Није више могуће остварити раст на основу извоза
енергената и повећања потрошње невезане за успон продуктивности
радне снаге.
Зависност од цена енергената чини руску привреду посебно
рањивом. Високе цене нафте погодују пуњењу буџета и обезбеђују
стабилну макроекономску ситуацију. Са друге стране, могућност
њиховог пада уноси неизвесност у перспективе развоја руске
економије, иако у исто време може подстаћи и неопходне промене.
Дугорочно гледано, Русија као велики извозник енергената може да
се суочи са ризиком због раста понуде на светским тржиштима нафте
и гаса која ће дугорочно надмашити потражњу. Зависно од нивоа
пада цена енергената због раста добијања нафте из уљних шкриљаца
у другим земљама, израчунато је да руска економија може да се
смањи за 1,2-1,8%10. Како у светској привреди јачају и трендови
штедње енергије, извоз енергената ће убудуће још мање доприносити
економском расту.
Исцрпљене су и могућности повећања обима добијања нафте у
смислу потребних улагања у овај процес, трошкова прераде и
транспортовања. Нови изворе нафте су теже доступни, јер се налазе
у Источном Сибиру, или пак захтевају велика улагања у обнављање
налазишта у Западном Сибиру или освајање арктичких простора.
Графикон 5. приказује темпо смањивања обима добијене нафте у
поређењу са растом њене цене.

10
ВВС. Сланцевая нефтяная революция грозит российской экономике. 21.
фебруар 2013.
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/02/130221_pwc_shale_oil_us.shtml.
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Графикон 5.: Промене у количини добијене нафте и динамика
кретања цена нафте

Глобално гледано, Русија се суочава са избором између перспективе
да сведе специјализацију своје привреде искључиво на извоз
сировина, или да уложи напоре како би се изборила за превласт на
другим приоритетним правцима. Захтевни услови у којима се налази
земља изискују повећање продуктивности за 5% годишње. Међутим,
уз годишњи буџетски дефицит у износу од 1-1,5% BDP државна
улагања у продуктивност не могу бити већа од 3-3,5% годишње11.
Положај отежава и појачана конкуренција на светским тржиштима,
где је Русија пропустила могућност да заузме нише између Кине као
произвођача јефтине робе ниског квалитета и Европе као
произвођача квалитетне и скупе робе. Са затварањем ниша којима се
у Русији до сада давала предност јавља се потреба потраге за
алтернативним правцима. Како би се спроводили у живот социјалне
обавезе, модернизација војске, Министарство економског развоја
указује на потребу да се обезбеди годишњи економски раст од
најмање 5%12. Међутим, током 2012. руска економија је расла дупло
спорије него у периоду између 2000. до 2008. Раст руске економије је
износио 3,4% током 2012 године, и 4,3% током 2011. године
(графикон 1). Учинак светске економске кризе, висока инфлација,
стагнација унутрашње тражње и стабилне цене нафте навели су
Светску банку да обори прогнозу брзине раста руске привреде за
2013. годину на 2,3% (за 2014. годину очекује се раст од 3,5%)13.
11
Дмитрий Белоусов. Модернизация — дорога в новый мир. Экспертный
портал Высшей школы экономики. 22.12.2010. http://opec.ru/1337738.html.
12
Газета.ру. ВВП на четыре с плюсом. 24. септембар 2012.
www.gazeta.ru/financial/2012/09/24/4785549.shtml.
13
Вести Экономика. Всемирный банк понизил прогноз по росту мирового
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Тренутно Русија успева да одржава скроман годишњи раст привреде.
Међутим, у позадини тог раста опстају вишедеценијски проблеми,
системски приступ решавању којих још увек изостаје.
Спољнотрговински биланс Русије је позитиван и 2012. године је
износио 212,2 млрд $. Удео енергената у структури руског извоза
2012. године14 је чинио 73% (што представља раст од 0,3% у односу
на 2011. годину). Удео метала и металских производа у структури
извоза чини 8,3% (пад од 0,8% у односу на 2011. годину), хемијске
производње 5,6% (годишњи пад за 0,2%), машина и опреме 3,6%
(непромењен), намирнице и сировине за производњу намирница
чине 2,8% (раст за 0,7%), дрво и папирни производи 1,8% (пад за
0,3%)15.
У структури увоза у Русију16 удео машина и опреме бележи сталан
раст (2012. године износио је 52,1%, док 2011. године 51%). Расте
обим увоза механичке и електричне опреме, свих видова возила,
оптичких алата и апарата. Увоз хемијске продукције 2012. године
чини 16,1%. У оквиру увоза намирница (13% 2012. године; 13,8%
2011. године) расте обим меса, рибе, сирова, кафе, житарица. У
опадању је увоз путера, цитруса, шећера. Увоз метала и металских
производа чини 5,6% (пад за 0,3% у односу на 2011.), текстилних
производа и обуће 5,4%17.
Када је реч о трговини намирницама, од значаја за анализу
перспектива руско-српске трговинске сарадње може бити податак да
су руски сувомеснати, кондитерски, млечни производи, тестенине,
сирови, маслац генерално лошијег квалитета у односу на увозне
производе. Осим тога, већина ових грана постаје рањива уласком

ВВП. 13.6.2013. http://www.vestifinance.ru/articles/28681.
14
Наведене бројке односе се на 85,2% од укупног извоза Русије и не
укључују податке за земље-чланице Заједнице Независних Држава који се у руској
статистици обрачунавају одвојено.
15
Федеральная таможенная служба. Экспорт в 2012 году.
http://www.customs.ru/attachments/article/17055/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D1%83.xls.
16
Наведене бројке односе се на 87% од укупног увоза Русије и не укључују
податке за земље-чланице Заједнице Независних Држава који се у руској
статистици обрачунавају одвојено.
17
Федеральная таможенная служба. Импорт в 2012 году.
http://www.customs.ru/attachments/article/17055/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%
BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1
%83.xls.
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Русије у Светску Трговинску Организацију (СТО) 2012. године18.
Графикони 6. и 7.: Структура извоза и увоза Руске Федерације

Извор: Управа царина Руске Федерације
Искуство првих годину дана чланства Русије у СТО омогућава
извођење првих закључака утицаја ове организације на руску
привреду. Међу највише оштећеним гранама је пољопривреда,
поготово узгајање свиња и пиринча19. Уласком у СТО Русија је
оборила намете на увоз свињетине од 15% до нуле унутар квоте, и од
75% до 65% у случају ако је увозна квота надмашена. Намети на увоз
живих свиња су вишеструко смањене. То је проузроковало скок увоза
јефтине свињетине из Европе, што је оборило цене свињског меса у
Русији за 30%. Трошкови производње свињетине у Русији су порасли
због високих цена свињске хране. Русију је преплавио и талас
јефтиног пиринча из иностранства након троструког смањивања
намета на његов увоз. Такође су озбиљно погођени и произвођачи
пољопривредних машина. Ако је раније влада издавала кредите
намењене куповини домаћих машина, ступање на снагу забране
антиувозних супсидија довело је повећања куповине јефтинијих
увозних машина. Индустрија аутомобила је за сада поштеђена, што
убудуће може да се промени. 2013. године уведен је порез на
18
А.С.Овчинников, А.Ю.Ицкович. Внешняя торговля сельскохозяйственной
и пищевой продукцией из России в Сербии в условиях либерализации
международного рынка. У: Агропривреда Србије у претприступном периоду.
Тематски зборник. Уредници Бранислав Влаховић, Данило Томић, Aleksej
Ovčinnikov. Београд: Друштво аграрних економиста Србије, 2012. С.25.
19
ВВС. Год в ВТО: первые выводы для России. 22 августа 2013.
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/08/130822_russia_wto_year_later.shtml.
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рециклажу
аутомобила
који
даје
повластице
домаћим
аутопроизвођачима, што је изазвало званичан протест конкурената на
нивоу ЕУ због кршења правила СТО. Није се догодио раст
производње обојених метала, црних метала и хемијске индустрије, а
све ове гране су усмерене ка извозу. Тежак положај у њима
проузрокован је застојем на светском тржишту. Губитке од
смањивања увозно-извозних дажбина због уласка у СТО биће
надокнађени приходима од повећања акциза, пореза на коришћење
природних ресурса и пореза намењених зарадном фонду.
Као што се види из напред изнетих података, енергенти чине две
трећине у структури укупног извоза Русије. У међувремену, индекс
индустријске производње бележи пад20. Уз пад цена нафте и
проблеме у светској привреди, у Русији се успорава привредна
делатност. Темпо раста индустријске производње пао је испод 2% за
2012. годину, а смањује се и доток улагања у основни капитал21.
Како би се постигло барем занемарљиво повећање продуктивности,
потребна је промена у структури улагања и усмеравање инвестиција
у обнову основних фондова и инфраструктуру. С обзиром на скромне
перспективе раста радне продуктивности, у Министарству економије
присутна је сумња у изводљивост осетног трзаја привреде у
догледном периоду.
Када је у питању пласирање руског извоза на светским тржиштима,
пређашње позиције су изгубљене, док нове нису освојене и јавља се
потреба проналажења нових ниша. Понашање потрошача
наговештава брзи раст увоза. Један од могућих сценарија развоја је
колебање од девалвације ка инфлацији, јачању валуте и поновне
девалвације. Алтернативни сценарио налаже проналажење нових
извора за брзи раст извоза и повећање конкурентности на
унутрашњим тржиштима.
Перспективе раста отежава губитак људског капитала22, смањивање
броја радно способног станивништва, знатно нижи животни век него
20
Министерство финансов Российской Федерации. Индексы промыšленного
производства. http://info.minfin.ru/ind_pp.php.
21
Вести Экономика. Путин: в экономике наступают непростые времена. 31.
јануар 2013. http://www.vestifinance.ru/articles/22724.
22
Хаварија космичке ракете-носача “Протон М” почетком јула 2013. године,
чија је производња и лансирање коштало Русију 4,4 млрд руб., због људске грешке
само је један пример губитка компетенције у високотехнолошким секторима.
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у земљама сличног профила и социјални проблеми. На дневном реду
остају питања пензијске реформе, повећавања века одласка у пензију
и изналажење начина задржавања умировљеника на тржишту рада.
Графикон 8.: Динамика руске производње у прерађивачким
гранама

Извор: Развојни центар НИУ Више школе за економију.

Русија поседује високи интелектуални капитал, високи ниво
образовања становништва и удео запослених у научно-технолошкој
области (тренутно 800 хиљада људи)23. Међутим, без доследније
подршке развијању иновација преко компанија и образовних
установа постоји опасност од губитка компетенција и смањивања
броја радника на технолошком развоју.
Међу предностима су и постојање научних и техничких традиција и
светски познатих центара, велики број старих и нових предузећа које
теже афирмисању на тржиштима иновација, тежња федералне владе
ка иновацијама и њена могућност да мобилише ресурсе у одређеним
областима и иновациона инфраструктура у брзом развоју24.
Међутим, иако Русија улаже у развој технолошког напретка колико и
развијене европске земље, добит остаје изузетно ниска. Удео
23
Дмитрий Белоусов. Модернизация — дорога в новый мир. Экспертный
портал Высшей школы экономики. 22.12.2010. http://opec.ru/1337738.html.
24
Инновационная политика Российской Федерации: первоочередные задачи
и критические развилки. Лаборатория экономики инноваций НИУ ВШЭ.
http://lei.hse.ru/news/31516575.html.
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финансирања научних истраживања и технолошког напретка у
оквиру цена производа износи око 1,5% (наспрам преко 2% у
развијеним земљама)25. Није развијен ни извоз високотехнолошких
производа по механизму лиценцијске накнаде. Непромишљеност
иновационог система се огледа кроз чињеницу да се темељна и
примењена истраживања финансирају из буџета, развијају се у
иностранству где се и уводе на тржиште, па готову опрему руска
предузећа купују ван Русије, што се може тумачити као трошење
буџетских средстава на подршку конкурената. Све у свему, руска
привреда не бележи значајан пораст у иновацијама, упркос томе што
закони предвиђају повластицаме за научна и технолошка предузећа.
Како у пореском систему нису предвиђени критеријуми
иновативности предузећа као ни сам појам иновативности, порески
органи не умеју препознати иновационе компаније. Пропусти у
законодавству и институционалном уређењу доприносе заостајању
руске привреде.
У препреке се сврставају ниски ниво улагања, негативне традиције
локалног предузетништва чији је значајан део створио капитал у
неконкурентном амбијенту и тежи остваривању добити од ренте (док
иновационе активности могу уродити плодом само у конкурентној
средини), високи ниво корупције, недовољно развијено тржиште
иновација и слаба законодавно-правна база, застаревање делова
научно-истраживачког система и несклад између владиних напора и
стварних потреба. Изузетно је висок удео владиног финансирања
корпоративних истраживања, уз веома мали удео приватних
компанија. Уместо да расте, број малих предузећа је у опадању.
Новац који држава улаже у инфраструктуру истраживања на крају не
стиже за истраживачке активности.
У кључне препреке економском расту спада и недовољна развијеност
инфраструктуре неопходне за освајање нових територија и
модернизацију већ освојених. Чувени проблем неразвијене путне
инфраструктуре у Русији и даље чека на системско решење, а
финансирање његовог решавања је ограничено. Међу препрекама за
раст су и истрошеност ресурса девалвације, ниска ефикасност
државне управе, раст препрека за бизнис. Као ризик јавља се
перспектива продубљивања социјалних и регионалних разлика.

25
Дмитрий Белоусов. “Модернизация — дорога в новый мир”. Экспертный
портал
Высшей
школы
экономики.
22.12.2010.
http://opec.ru/data/2010/12/22/1233283141/image010.gif.
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Како се на дуже стазе не назиру перспективе понављања раста на
основу ширења потрошачке тражње, односно раста плата који скоро
дупло превазилази продуктивност рада, једини могући покретач
економског раста су улагања која подстичу технолошке иновације.
Ваља споменути да око степена повезаности раста руске привреде и
цена нафте постоје опречна мишљења. Тако је 2003. године МВФ
израчунао да цене нафте не доприносе више од 40% раста, док се
60% постиже растом унутрашњег тржишта26. Међутим, раст
унутрашње тражње може бити повезан са растом цена нафте, како се
новац добијени од продаје нафте троши унутар земље. Министарство
економског развоја је проценило да је допринос цена нафте расту
BDP у 2007. години износио 1,4% од 8,1 %27.
У сваком случају, кључан је утицај екстрактивног сектора на друге
гране. Прерађивачка индустрија заостаје не само за екстрактивном,
већ и за услужним сектором, у који по руској класификацији спада и
добит од цевоводног транспорта и трговине ресурсима. И унутар
услужног сектора велика је улога компанија-екстрактора сировина у
коришћењу услуга других предузећа истог сектора (банака, али и у
потрошњи ових компанија и њихових радника у другим секторима).
Графикон 9.: Динамика кретања цене нафте и курса руске рубље

26
Александр Привалов, Татьяна Гурова, Валерий Фадеев. “Наша маленькая
свобода”. Эксперт, 8 сентября 2003. хттп://еxперт.ру/еxперт/2003/33/33еxукос8_31746/
27
Агентство нефтегазовой информации. Минэкономразвития России: Вклад
цен на нефть в рост ВВП в 2009-2011 годах снизится втрое. 16 мая 2008.
http://angi.ru/news.shtml?oid=2024314.

76

Зборник радова
Извор: Развојни центар НИУ Више школе за економију.

Када је реч о утицају сировинског сектора на извознике у другим
гранама, по проценама стручњака Више школе за економију руска
привреда показује симптоме „холандске болести“, која се у Русији
огледа кроз јачање курса рубље, раст трошкова и процикличност
буџетске политике, где се издаци расту током развојног периода и
смањују се током стагнације28. Напредовање ових симптома држава
настоји да спречи мерама новчано-кредитне политике. Тражња
руских сировина на светским тржиштима и доток новца добијеног од
њиховог извоза јача реални курс локалне валуте29 (графикон 9) и тако
обара конкурентност прерађивачке индустрије, подижући цене
производа.
Због диспропорције сировинског сектора у економији, радна снага из
прерађивачке индустрије прелази у екстрактивни и услужни секторе
средњом брзином од 3,3% годишње (графикони 10 и 11).
Тренутно нафтни, гасни и повезани сектори доприносе са око 70%
прихода буџета и око 40% BDP. Укупан индустријски раст од 0,1%
током првих 6 месеци 2013. године постигнут је захваљујући
екстрактивној индустрији која је порасла за 1%, док се обим
продуктивности прерађивачке индустрије није променио30.
Биланс прве деценије 21. века показује да је Русија постепено
пропустила могућности за бржи и лакши привредни раст. Сада се
раст углавном остварује захваљујући пролазним спољашњим
чиниоцима, као што су цене на светским тржиштима. Светска
економска криза је показала да стање у руској привреди зависи од
извоза енергената. Међутим, раст BDP једино може да буде одржив
ако буде поткрепљен променама у структури националне привреде у
складу са правцима развоја светске економије. Потребне су промене
које би подстицале економски раст чак у условима дугорочне
стагнације или слабог пораста спољне тражње.

28
«Чем больна Россия». Ведомости, 17.07.2013, №126 (3388).
29
Основные макроэкономические показатели. Валютный курс.
http://www.icss.ac.ru/macro/index_year.php?id=8.
30
«Чем больна Россия». Ведомости, 17.07.2013, №126 (3388).
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Графикон 10.: Стање у прерађивачкој индустрији Руске
Федерације

Извор: Развојни центар НИУ Више школе за економију.

Графикон 11.: Динамика кретања цене нафте и курса руске
рубље

Извор: Развојни центар НИУ Више школе за економију.

Питањима технолошког напретка, диверсификације привреде и
развоја улагања у науку поклања се значајна пажња у јавном
дискурсу на највишем државном нивоу. Скреће се пажња на
спољашње економске ризике везане за зависност руске економије од
промена на тржиштима сировина (енергената). За дугорочан
привредни раст потребан је продор у продуктивности и иновацијама,
без којег Русија ризикује да изгуби статус светске велесиле, што се
може битно одразити на благостање њеног становништва, али и на
државну целовитост. Због немогућности да заузме позиције лидера
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Русија заостаје за водећим земљама у светској привреди.
Промишљена политика мора се заснивати на јачању постојећих
предности и раду на уклањању препрека. Будући да су светска
тржишта иновација подложна посебно брзим променама, ситуација
налаже Русији да делује брзо како би у развоју иновација пресрела
све бројније конкуренте, поготово с обзиром на то да у једном делу
брзо растућих економија иновационе гране се развијају брже од
осталих сектора.
За постизање западног животног стандарда у Русији неопходно је
проналажење грана и подизање произвођача који би предњачили на
светским тржиштима. Позиција лидера подразумева да јединствена
технолошка решења и изузетно квалитетан производ доносе његовом
произвођачу крајње високу добит и монопол на тржишту. Постојање
више таквих великих произвођача лидера у различитим областима
осетно доприноси животном стандарду становника њихових земаља,
а сами произвођачи захваљујући високим ценама њихових производа
располажу са довољном количином средстава како би могли и даље
улагати у развој њихових напредних технологија и ширење
производње. Улагања у сустизање не исплате се колико улагања у
лидерске гране и не могу донети добит неопходну за постизање
лидерских позиција. Мања добит од сектора у сустизању узрокује
мањи животни стандард грађана, мања расположива средства за
наплату пореза и развој програма технолошког напретка.
Иако се тема диверсификације често помиње, проблеми у
високотехнолошким гранама су далеко од тога да буду решени, а
неуспеси покушаја се признају и на највишем нивоу. Тако стратешки
план за период до 2020. године није предвиђао конкретне показатеље
за мерење успеха у економској и социјалној политици. По подацима
Министарства економског развоја, тренутно издаци намењени науци
чине 1,2% од BDP (на нивоу Мађарске и Италије). Зацртан је циљ да
се до 2030 године постигне ниво од 3% (уз Немачку и Данску)31. Овај
темељни стратешки циљ се може постићи једино путем циљаног и
промишљеног стварања могућности за коришћење иновационог
потенцијала који земља још увек поседује.
За осавремењавање производне базе Русији је неопходан стабилан
31
ВВС. Бездефицитный бюджет или инвестиции в науку? 16 апреля 2012.
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2012/04/120416_russia_economy_scenarios.shtm
l.
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доток девиза. Како огромна сировинска индустрија није довољно
флексибилна у односу на осцилације у спољној тражњи, тежиште би
требало пренети на перспективније гране. Одрживи раст је могућ
путем преусмеравања приоритета економске политике на гране које у
свом развоју бележе или у перспективи могу постићи годишњи раст
сразмеран пожељном расту привреде у целини. Потребна је развојна
стратегија ослоњена на конкретне гране, процена обима неопходних
улагања, проналажење новца за њихово финансирање и стварање
институционалне базе примерене набројаним задацима. За повећање
обима и стабилности дугорочног раста привреде предлаже се
повећавање удела прерађивачке индустрије, јер потоња грана
погодује развоју базичних иновација које затим повољно делују на
читаву привреду.
Међутим, досадашњи правац развоја руске привреде је управо
супротан. Тако, према подацима Завода за статистику РФ за 2012.
годину, у Русији се бележи стабилан тренд ка повећању удела
екстрактивне индустрије у BDP-у (за 0,1% током 2012. године и за
3,4% током деценије – од 2002. до 2012. године). Овај тренд прати
смањивање укупног удела прерађивачке индустрије (за 0,2% током
2012. године и за 2,2% за деценију). Изузимањем прераде нафте из
прерађивачке индустрије и њеним разматрањем уз екстрактивну
индустрију добијени су још алармантнији подаци: у раздобљу од
2002. до 2012. године удео добијања и прераде нафте у BDP-у је
порастао за 5,6%, док се удео (ненафтне) прерађивачке индустрије
смањио за 3,4%. У сталном паду је и удео саобраћаја (за 0,1% у 2012.
и за 2,1% за деценију). За Русију је карактеристичан мали удео
образовања и здравства у BDP-у: 2012. године ова два сектора
укупно су сачињавала 5,9% од BDP, против готово идентичног
постотка 5,6% од BDP 2002. године32.

32
“Деградация отраслевой структуры”. Новые комментарии о государстве и
бизнесе. №41, 23 февраля – 7 марта 2013 г.
http://opec.ru/data/2013/03/12/1233149949/KGB_41f.pdf.
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Графикон 12.: Структура економије Русије у поређењу са
развијеним сировинским земљема

Извор: Развојни центар НИУ Више школе за економију.

Поређење структуре руске привреде са привредама држава са
сличним нивоом BDP по глави становника, али и са „сировинским“
земљама са диверсификованом привредном структуром, открива да
се руска привреда издваја по знатно (за 10%) већем уделу добијања
сировина и прераде нафте, уз знатно мањи удео машиноградње и
прераде сировина, попут хемије, производње гуме и пластика,
папирне индустрије, обраде дрвета33. У поређењу са просечном
привредном структуром бивших „сировинских“ земаља које данас
имају диверсификоване економије (Аустралија, Канада и Холандија),
Русија заостаје у секторима здравства, образовања, папирне и
полиграфске
индустрије,
угоститељства
и
хотелијерства,
изнајмљивања опреме и услужном сектору у целини, некретнинама и
финансијама (графикон 12). Удео добијања сировина, прераде нафте
и трговине на велико је релативно велик34.
Тако екстрактивна индустрија од покретача привредног развоја
постаје његова кочница. У Русији нафтна индустрија престиже
прерађивачку по добити, у њу су усмерени финансијски и људски
ресурси. Превласт екстрактивног сектора у привреди довела је
33
34

Op. cit.
Op. cit.
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Русију на прекретницу: хоће ли се земља задовољити са статусом
сировинске економије или, пак, тежити позицијама светског лидера у
високотехнолошким гранама.
Међу перспективним за Русију гранама наводе се нафтна и гасна
хемија, чије је светско тржиште упоредиво са нафтним (3 трлн. $
годишње). Тренутно Русија заузима 1,1% светског тржишта хемијске
продукције, односно 10. место у свету35. Препрека за развој нафтне
хемије у Русији је озбиљан степен застаревања механизације и
опреме (скоро читави технолошки комплекс датира из времена
Совјетског Савеза). Штавише, постојећа пореска политика није
повољна за рафинерије нафте.
Располажући огромним ресурсима и територијама, Русија би могла
предњачити у високотехнолошким гранама: освајању космоса,
производњи авиона велике носивости, градњи нуклеарних електрана,
енергетских и електричних машина, грађевинарству, дубинској
обради дрвета и производњи житарица и меса. Како би
реструктурисала свој извоз, Русија мора за ту сврху издвајати
најмање 70 млрд $ годишње36.
Русија је и даље међу светским лидерима у космичкој техници и
атомској енергетици, иако се на тржиштима суочава са притиском
економски јачих конкурената. Од 2003. до 2009. године руска влада
је вишеструко повећала финансирање авиоиндустрије где је остварен
низ успешних пројеката37, а 2006. године је основала Уједињену
корпорацију авиоградње. Последњих година извоз војних авиона
35
Абел Аганбегян. Цели российской модернизации. 18 января 2011.
http://opec.ru/1341349.html.
36
Ове издатке би пратило и финансирање станоградње у годишњем износу
од најмање 50 млрд УСД. Удео улагања у БДП-у би се подигао са садашњег нивоа
од 17% на 35-40% како би се обезбедио раст БДП-а од 6% годишње. Средства би се
могла изнаћи у златним и девизним резервама (до 350 млрд УСД); приватизацијом
државних предузећа у нестратешким гранама (60-70 млрд УСД); задуживањем
(како је тренутно руски дуг на веома ниском нивоу од 3% БДП, предлаже се његово
подизање на безбедан ниво од 10-15%); емисијом државних обвезница (40-50 млрд
УСД); подизањем инвестиционих кредита од руских банака (20-30 млрд УСД);
повећавањем удела инвестиција у државном буџету (20-30 млрд. УСД) и
инвестицијама предузетника (20-30 млрд. УСД). Извор: Абел Аганбегян.
Стратегическое развитие России на перспективу. Ноябрь 2010 г.
http://opec.hse.ru/data/2011/01/18/1233287813/aganbegyan.ppt.
37
Константин Макиенко. Российский авиапром: итоги реформ и
перспективы развития. Аналитический центр Обсерво, №3, июнь 2013.
http://www.ccifr.ru/uploaded/Observatoire/130711_Makienko_Policy_paper_RU.pdf.
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опада, док се њихова производња одржава државним поруџбинама у
сврхе наоружања Русије. У међувремену, руски цивилни авиони су
изгубили позиције како на светском, тако и на домаћем тржишту.
Руска авио- и судоградња су се показале нарочито рањиве у условима
кризе и тражиле повећање дотација како би се започети пројекти
могли завршити. За освајање позиција лидера на светским
тржиштима авиоградње и бродоградње потребан је и развој
технологија композитних материјала и турбомотора уз финансијску
подршку државе.
Џиновска корпорација Атоменергопром, светски лидер у производњи
нуклеарних електрана у иностранству (уз друго место по обиму
генерисане енергије), могао би постати узор за друге гране које теже
светском лидерству. Међутим, своје данашње успехе атомска
индустрија дугује наслеђу из совјетске ере. Новији подухвати (нпр.,
реактори који раде уз помоћ брзих неутрона) се развијају
неупоредиво спорије. Како у авиоградњи, тако и у атомској
енергетици и освајању нових материјала руска привреда се тешко
прилагођава подизању стандарда квалитета.
Развој атомске физике, стварања нових видова наоружања и
противракетске одбране отежава коришћење у њима процесора
стране производње. Губи се и додатна вредност, што се одражава на
плате и могућности привлачења стручњака у ове гране. При томе
ваља споменути да Русија данас заузима 4. место у свету у области
разраде математичких програма. У домену суперкомпјутерних и
мрежних технологија Русија предњачи у неким димензијама
(оптичка веза), а заостаје у другим (силицијумска технологија израде
микрочипова). Ту постоје шансе за очување лидерских позиција, али
потребан је напор у правцу стварања суперкомпјутера у целини од
домаћих саставних делова, укључујући нанотехнологију производње,
како би се избегла могућа блокада на светским тржиштима од стране
конкурената. Велика средства су уложена у развој државне
корпорације Роснано.
У сателитским комуникацијама Русија је такође изгубила позиције
које је имао СССР. У сектору телекомуникација технологије,
стандарди и опрема се у Русију увозе из иностранства.
Развијање медицине и фармацеутике у Русији спада у појам
модернизације у сустизању. Руски произвођачи не уживају подршку
државе у покушајима пробијања „блокаде“ на светском тржишту,
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уведене од стране пре свега америчких конкурената.
Искуство такмичења са светским конкурентима током две деценије
после распада СССР-а показало је да постсовјетска предузећа не
могу да рачунају на лидерство у технолошком напретку, јер нису у
стању да парирају великим светским корпорацијама које држе
монопол на тржиштима, имају утицај на финансијске и политичке
институције, могућности добијања дугорочних кредита и коришћења
најбољих људских ресурса из целог света. Дугорочно позиције
лидера у технолошким гранама могу обезбедити једино велике
корпорације у приватно-државном власништву чија би годишња
добит износила милијарде долара. Русији је потребна доследна
политичка воља, али и огромна финансијска средства како би
освојила и одржавала лидерске позиције у технологијама у
одабраним областима.
Међутим, за сада, на пример, за продор у области сателитских
комуникација изостаје стварање моћних концерна произвођача
електронских саставних делова, а у медицини изградња
фармацеутске корпорације светског нивоа. Државне корпорације би
могле постати темељ за технолошки скок. Стварање од њих нечега
налик на западне концерне по узору на западне покушано је током
првог Путиновог председниковања. Међутим, начин њиховог
привређивања није беспрекоран, јер оне показују тенденције ка
монополу и повећању цена на унутрашњем тржишту (нафта,
металургија и авиоградња). Корпорације у високотехнолошким
гранама се стварају са закашњењем, а им се противе сировински
сектор и страни конкуренти.
Како је Русија била мање заинтересовања за разраду технологија
заснованих на обновљивим изворима енергије, заостала је за другим
земљама у овој технолошкој грани и мора их увозити по високим
ценама, при чему јача зависност земље од извоза енергената. Очита
је и противречност између настојања штедње енергената у земљи и
планова за повећање њиховог извоза. Ограничавање извоза
енергената могло би допринети индустријској производњи, путем
појефтињења енергије у земљи и повећања унутрашње тражње
горива.
Обим технички доступних ресурса обновљивих извора енергије у
Русији чини најмање 24 млрд. тона условног горива. Удео електричне
енергије произведене уз помоћ обновљивих извора 2008. године је
84

Зборник радова

чинио само око 1% (не рачунајући хидроелектране моћне преко 25
Мвт. С поменутим електранама удео произведене енергије је преко
17%). Удео топлотне енергије произведене на основу обновљивих
извора је био око 3% (2000 млн. Gkal)38. Око 90% енергије у Русији
се производи од угља, нафте и гаса. Земља има високи потенцијал за
алтернативну енергетику и могла би добијати до четвртине потребне
енергије. По алтернативним (незваничним) сценаријима развоја
енергетике у Русији, до 2020. електране би могле обезбеђивати
земљу са 13% енергије произведене уз помоћ обновљивих извора39.
До 2020 Русија планира да повећа удео обновљивих извора у
енергетици до 4,5% (против 15% у Кини, 30% у ЕУ). и у
остваривању скромног зацртаног циља земља може подбацити због
несавршенства законодавне базе.
Тренутну дугорочне изгледе реструктурисања руске привреде још
увек најбоље описује појам прекретнице, јер се корените стратегије
промене привредне структуре налазе у фази разматрања. Због
промене спољашњих услова за дугорочни развој земље услед
избијања светске економске кризе Влада Русије је морала да мења
званичну Концепцију дугорочног развоја, писану још у периоду
предкризног благостања и стога непримењиву у новим условима.
Приоритетне правце дугорочне буџетске стратегије је обзнанио
премијер Д.Медведев 19 фебруара 201340. Нарочита пажња у
буџетској политици посвећује се областима енергетике и транспорта,
али и пројектима везаним за људски капитал и интелектуалну
својину.
25. марта 2013. године Министарство економског развоја је први пут
у историји Русије представило Прогнозу дугорочног социјалног и
економског развоја земље на период до 2030. године, узету као основ
буџетске стратегије41. Прогноза Министарства предвиђа умерени
38
Министерство энергетики Российской Федерации. Статистическая
информация. http://minenergo.gov.ru/activity/statistic/.
39
Гринпис. Возобновляемые источники энергии.
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/nuclear/accidents/chernobyl/25yrs/rene
wable-energy/.
40
Эксперт. Прогноз как основа. Прогноз-2030 станет основой для
бюджетной стратегии. 19 февраля 2013. http://expert.ru/2013/02/19/prognoz-kakosnova/.
41
Министерство экономического развития Российской Федерации. Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года. 25 марта 2013.
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раст цена нафте и других ресурса у просеку од 1% годишње.
Међутим, ова прогноза није заснована на приходима (односно цени
нафте која ће се до 2025. кретати у распону од 90-100 $), већ на
издацима (којих ће се грана и колико дотаћи модернизација).
Документ садржи три сценарија дугорочног развоја земље који
сажимају зацртане циљеве владе: конзервативни, иновациони и
форсирани.
Конзервативни сценарио предвиђа минимални раст привреде, док ће
се модернизовати само енергетски и сировински сектор, а остале
гране ће и даље заостајати. Привреда ће остваривати умерени
годишњи раст од 3-3,2%, да би се до 2030. удвостручила. Издаци
намењени науци ће се смањивати. Удео руског BDP-а у светској
економији смањиће се са 3,8% до 3,6%. Према ставу Министарства
економског развоја, највећа је вероватноћа да ће бити остварен
управо конзервативни сценарио, јер он одражава тренутно
преовлађујуће интересе у руској економији.
Иновациони сценарио предвиђа јачање инвестиционог правца раста
привреде: подстицање улагања, стварање савремене саобраћајне
инфраструктуре и конкурентног сектора високотехнолошке
производње, привреде знања, као и модернизацију енергетскосировинског комплекса. Привреда би расла за 4-4,2% годишње.
Издаци на науку би били дупло виши од предвиђених у
конзервативном сценарију. На образовање би се трошило око 6%,
колико и у конзервативном сценарију. Повећање издатака на
иновације буџету ће донети годишњи дефицит од 1,5-2% који ће
потрајати до 2030, уз раст државног дуга. Министарство финансија
предлаже засновати буџетску стратегију 2030 на иновационом
сценарију социјалног и економског развоја земље, али разлику у
приходима у односу на конзервативни сценарио усмерити на условно
установљене издатке који ће се расподељивати међу државним
програмима у случају ако се годишње буде потврђивала прогноза
прихода. На тај начин би буџетски издаци могли расти за 8-9%
годишње (око 1 трлн руб). То би дозволило формирати резерве из
којих би држава могла исфинансирати своје обавезе у случају ако
цена нафте падне до 60-80 $ по барелу.
Форсирани
сценарио
подразумева
стварање
25
млн
високопродуктивних радних места до 2020., повећање обима улагања
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.
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најмање на 25% BDP до 2015. и на 27% до 2018, стварање јаког
несировинског
извозног
сектора.
Удео
продукције
високотехнолошких и напредних научних привредних грана у BDP-у
би порастао 1,3 пута до 2018 у односу на ниво из 2011; радна
продуктивност – 1,5 пута, и реална зарада 1,6-1,7 пута до 2018.
Просечни раст BDP би износио до 5,4%. Форсирани сценарио
одражава амбиције руководства Русије. У уредби коју је Путин
потписао одмах по ступању на дужност у мају 2012. налаже се
подизање удела високотехнолошког сектора у укупном BDP-у,
стварање радних места намењених високој производњи, повећање
обима улагања. Сценарио подразумева убрзање реформи усмерених
на побољшање бизнис климе. Овај циљ је зацртан од стране владе и
председника Путина као жеља да се Русија попне са 112. места на
светском рејтингу и уђе у првих 20 најпривлачнијих за инвеститоре
земаља. Разлика између конзервативног и форсираног сценарија је у
степену изводљивости, односно трошковима који у форсираном
сценарију могу бити превелики.
У буџетској поруци за 2014-2016., објављеној 13. јуна 2013.,
председник Путин је наложио влади да у року од три месеца доради
буџетску стратегију до 203042. За израду Пројекта дугорочне
буџетске стратегије Русије за период до 2030. задужена су
Министарство финансија и Министарство економског развоја.
Пројекат ће садржати јасне смернице обезбеђивања државних
програма ресурсима, процену ризика буџетске неусклађености у
различитим сценаријима будућности, као и препоручени редослед
активности којим ће се они остваривати (механизми коришћења
различитих извора финансирања у случају непредвиђеног повећања
буџетског дефицита). Аутори документа теже проценити све могуће
ризике, предвидети акциони план за сваки од сценарија, укључујући
најнеповољнији. Тежи се везивању финансирања за реалне планове
реформи, чији резултати ће бити мерљиви конкретним
показатељима.

42
Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2014–2016 годах. 13 июня 2013. http://www.kremlin.ru/acts/18332.
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3. УНАПРЕЂЕЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ
Споразум о слободној трговини Србија је потписала 28 августа 2000.
године с Руском Федерацијом43. То је веома погодна земља за
пословање, што су уочиле многе европске и светске компаније, које
своје филијале дислоцирају у Србију ради лакшег извоза на руско
тржиште. Иако је Србија у размени с Руском Федерацијом пре две
деценије бележила суфицит, сада је, упркос Споразуму о слободној
трговини, извозом покривена тек четвртина увоза. Поређења ради,
1990. године из Србије је на руско тржиште извезена роба у
вредности од 1,2 милијарде долара, а увезено је робе (претежно
енергената) у износу од 1,06 милијарди долара, што је чинило
суфицит од 134 милиона долара. У прошлој 2010. години наш извоз
је износио 541 милион долара, а увезена је роба у вредности од 2,16
милијарди, при чему је дефицит достигао 1,6 милијарди долара
(табела 2.).
Такође, ако се упореди структура извоза у СССР са извозом у Руску
Федерацију, приметно је значајно погоршање. Према намени
производа, основу српског извоза у СССР су 1989.године чинили:
производи за широку потрошњу (402,906 милиона долара), затим
производи за репродукцију (359,674 милиона долара) и производи за
инвестиције (269,043 милиона долара). Што се тиче структуре извоза
у 2008. години, Србија је у 2008. години највише извозила на руско
тржиште производе за репродукцију (284,038 милиона долара),
потрошну робу (154,139 милиона долара) и средства за рад (112,786
милиона долара). Увоз Србије из Руске Федерације у периоду 2005.
до 2008. године, бележи раст, при чему се посебно издваја сектор
минералних горива и мазива, потом следе производи сврстани по
материјалу, хемијски производи и машине, и транспортни уређаји44.

43

Заједница Независних Држава укључује Русију, Јерменију, Азербејџан,
Белорусију, Грузију, Казакстан, Киргистан, Таџикистан, Туркменистан, Украјину,
Узбекистан и Молдавију. Како је Молдавија укључена у ЦЕФТА ова земља није
узета у обзир приликом анализе.
44
Миленковић, Д., Волкова, Е. и Симић, З., Значај успостављања зоне слободне
трговине за привреде Србије и Русије, Економски погледи, бр. 3-2011, стр. 10

88

Зборник радова

Табела 2.: Робна размена између Србије и Руске Федерације у
мил. $
Година
Извоз
Увоз
Укупно
Салдо
1990.
1.197,1
1.063,4
2.260,5
+ 133,7
1996.
156,3
214,8
371,1
- 58,5
2000.
85,7
304,7
390,4
- 219,0
2005.
225,8
1.655,7
1.881,5
- 1.429,9
2006.
314,1
2.142,8
2.456,9
- 1.828,7
2007.
451,5
2.625,9
3.077,4
- 2.174,4
2008.
553,0
3.488,7
4.041,7
- 2.935,7
2009.
349,8
1.982,9
2.332,7
- 1.633,1
2010.
541,1
2.160,5
2.701,6
- 1.619,4
Извор: Републички завод за статистику
Полазећи од ограничених идеолошко-партијских постулата, СФРЈ се,
разумљиво, искључиво залагала и развијала само најпрагматичније
трговинске односе са СССР-ом и СЕВ-ом, не упуштајући се нип о
коју цену у дугорочне инфраструктурне и друге пројекте нуђене да
транзитирају преко њене територије. По територији и развијености
економије СФРЈ је била скоро највећа земља југоисточне Европе и
крајње привлачна за важне европске магистрале, енергетске путеве
нафте и гаса, далеко више него данашње бројне мале државе настале
на југословенском тлу. За државу Србију, у Србији се често каже, да
је кућа насред пута. Али то није тако када је реч о глобалној,
магистралној или чак регионалној мрежи енергетских путева. Није
тако ни када је реч о гасоводима кроз Србију и бившу Југославију.
Једно од објашњења налази се у чињеници да је Југославија била
независна, несврстана и самоуправна земља. У стварности се радило
о страху од совјетског система и да се не понови 1948. година, о
ставовима како је опасно да се у совјетским рукама налазе славине
гаса и нафте које би они преко ноћи могли да заврну. Европа је
схватила да долази време промена, да сама треба да мења стање на
континенту упркос америчком противљењу. Примери нове сарадње,
политички и конкретни, велике инвестиције, изградња гасовода
између совјетске Русије и Европе, све то као да ништа није говорило
ни значило за СФРЈ. Западна Европа се мање плашила совјетске
енергије него несврстана социјалистичка и самоуправна Југославија,
која је стално балансирала између Запада, Истока и Југа, док није
пропала у бездно, не видећи путеве који воде у будућност. Апсурд је
већи ако се узме у обзир чињеница да совјетска нергија, као и цео
њен ресурсни систем, како у СССР-у, тако и у совјетској
цијалистичкој економској интеграцији, никада нису радили по
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економским и тржишним критеријумима. Цене по којима је СССР
1980. извозио и продавао нафту у земљама СЕВ-а износиле су само
половину светске цене. Глобалну важност руска нафта и гас
попримају тек са распадом СССР-а. У оквиру социјалистичке
заједнице и интеграције владали су посебни економски закони и
принципи планске привреде, који су је одвајали од остатка света и
светског тржишта, а нафта и гас нису били изузети, и за њих су
важиле такозване севовске цене, које су за светским ценама
заостајале читавих пет година. Изградњом гасовода Јужни ток,
Србија је успела да ухвати последњи воз за Европу, односно
европски гасовод, да гасне цеви окрене преко своје територије.
Јужни ток се у Бугарсккој дели на два крака-један иде преко Грчке за
Италију, други преко Србије за Мађарску, Аустрију, односно
Словенију и Италију, из Србије за Републику Српску. Део гаса из
Јужног тока намењен је за растуће потребе Србије, а то је и прилика
за бивше југословенске републике да се прикључе на гасовод45.
Бољи наступ на овим тржиштима подразумева дефинисање нове
стратегије извоза Србије. Пројекте и мере подршке извозу Србије
треба фокусирати на четири стратешка циља извозне стратегије46:
1. створити више прилика за привреднике на кључним извозним
тржиштима:
i.
поједностављење извозних процедура
ii.
активно присуство на кључним тржиштима
iii. стварање позитивног имиџа Србије и српских
производа на страним тржиштима
2. пружање професионалне и ефикасне подршке извозницима:
i.
ефикасна помоћ извозницима
ii.
повећање извоза услуга
iii. повећање обима директних инвестиција компанија на
страним тржиштима
iv. развој извозних алијанси - кластера
3. побољшати квалитет и квантитет услуга:
i.
нови сyстем услуга који обезбеђује држава за извоз
ii.
услужни центар за извознике
4. повећати извозни капацитет:
45

Ђукић, С. (2011). Руски гас у Европи: од детанта до Јужног тока. Београд:
Службени гласник, стр. 160-161

46

Прилагођено према: Поповић, Н. & Јашко, О. (2010). Спољнотрговински односи
и перспективе привредне сарадње Руске Федерације и Републике Србије. Београд:
Фонд “Српски економски центар”, стр. 243-244

90

Зборник радова

i.
ii.
iii.

ширење мреже извозника
повећање финансијских услуга за српски извоз
образовање за извоз – академија за извоз.

На основу расположивих података и досадашње анализа могуће је
начинити матрицу SWОТ анализе везану за развој стратегије
спољнотрговинске размене Србије и Русије
Табела 3.: SWОТ анализа стратегије спољнотрговинске
размене Србије и Русије
Предности:
-Сличност култура, језика и
вековно пријатељство српског
и руског народа
-Споразум о слободној
трговини за око 95%
производа из Србије
- реализација нафтно- гасног
Споразума (Јужни ток)
- Висок привредни раст од
2000. године
- Препознатљивост брендова
српске прехрамбене
индустрије у Русији

Недостаци:
- Недовољан број крупних
привредних система који обезбеђују
велики извоз
- Недовољне инвестиције у извозни
сектор
- Неповољна структура извоза –
високо учешће производа ниже фазе
прераде
- Високи трошкови финансирања
извозних послова
- Висок политички ризик земље
- Заостајање за успешним
транзиционим земљама
- Компликованост и спорост
царинских и пореских органа
- Непостојање стратегије спољнотрговинских односа на циљним
тржиштима Руске Федерације
Шансе:
Опасности:
- Могућност заједничког
- Могуће успоравања раста привреда
наступа на трећим тржиштима услед светске кризе
(CEFTA споразум и близина
- Јачање конкуренције из окружења
тржишта ЕУ)
- Заостајање у европским
-Ангажовање српских и руских интеграцијама
компанија на изградњи
- Политичка нестабилност
гасовода Јужни ток
- Смањење прилива страних
- Велика улагња Русије у
директних инвестиција
грађевинарство и
- Раст трошкова задуживања у
инфраструктуру (Олимпијада
иностранству
у Сочију)
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4. ЗАКЉУЧАК
Привреде Србије и Русије су последње две деценије претрпеле
велике промене. За разлику од Русије, Србија још увек није окончала
процесс транзиције нити је у својим реформама значајније користила
искуства других земаља у транзицији сто је била њена предност, већ
је поновила неке од истих грешака. Данас српску привреду
карактерише постојање елемената различитих економских система,
као што је случај ис а већином земаља у транзицији, чак и за оне за
које се сматра да су успешно окончале процес транзиције. Елементи
традиционалног социјализма са којима се данас сусрећемо у Србији,
укључују мека буџетска ограничења, субвенције друштвеним и
државним предузећима која послују с губицима итд. У Србији
постоји и више елемената дивљег или нерегулисаног капитализма,
као што су неефикасно судство, корупција, криминал, недовољно
сигурна својинска права итд. Реформе истакнуте у оквиру
Поствашингтонског консезуса, које су биле познате крајем
деведесетих година, али на њих у Србији крајем 2001. године није
обраћана довољна пажња, између осталог препоручују-политику
конкуренције, поштовање буџетских ограничења и ефикасно
корпоративно управљање. Поствашингтонски консензус истицао је и
нову улогу државе, при чему је посебно истакнута важност
индустријске политике, подстицање инвестирања у одређене секторе,
побољшање приступа кредитима за мала и средња предузећа,
стимулисање иновација и тд. Уколико земља нема индустријску
политику онда се њена индустријска политика своди на резидуал
свих осталих примењених политика.
Оно што је карактеристично за привреде и Србије и Русије је да је
њихов привредни развој као и извоз базиран на традиционалним, а
не на стеченим компаративним предностима. Данас на светском
тржишту доминирају оне земје чији производе карактериче висока
научно-технолошка интезивност.
Искуство такмичења са светским конкурентима током две деценије
после распада СССР-а показало је да постсовјетска предузећа не
могу да рачунају на лидерство у технолошком напретку, јер нису у
стању да парирају великим светским корпорацијама које држе
монопол на тржиштима, имају утицај на финансијске и политичке
институције, могућности добијања дугорочних кредита и коришћења
најбољих људских ресурса из целог света. Дугорочно позиције
лидера у технолошким гранама могу обезбедити једино велике
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корпорације у приватно-државном власништву чија би годишња
добит износила милијарде долара. Русији је потребна доследна
политичка воља, али и огромна финансијска средства како би
освојила и одржавала лидерске позиције у технологијама у
одабраним областима.
Србија има неадекватан модел раста који се базира на екстерном
дефициту, односно натпросечном растду неразменљивих сектора и
услуга. Сектори који производе разменљива добра били су преслаби
и недовољно реформисани да конкуришу поплави јефтиних увозних
добара и покрену јачу извозну оријентацију. Следећа слабост је
велика и неефикасна државна потрошња и лоша прерасподела
дохотка која није била усмерена на стварање услова за економски
раст. Са таквим слабостима Србија није успела да генерише
динамичан раст који би био export-driven уместо што је подстицан
тражњом. Очекивања да ће добијање статуса кандидата земље
привући светске инвеституре нису се испунила. Србија је суочена са
одливом капитала, дубоком рецесијом и комбинованом фискалном,
дужничком и финансијском кризом.
Споразум о слободној трговини Србија је потписала 28 августа 2000.
године с Руском Федерацијом Да је то веома погодна земља за
пословање, уочиле су многе европске и светске компаније, које своје
филијале дислоцирају у Србију ради лакшег извоза на руско
тржиште. Иако је Србија у размени с Руском Федерацијом пре две
деценије бележила суфицит, сада је, упркос Споразуму о слободној
трговини, извозом покривена тек четвртина увоза. Бољи наступ на
овим тржиштима подразумева дефинисање нове стратегије извоза
Србије.
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ДОПРИНОС РУСИЈЕ РАЗВОЈУ ГРИНФИЛД
БАНКАРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
CONTRIBUTION OF RUSSIA IN THE DEVELOPMENT OF GREENFIELD
BANKING IN THE REPUBLIC OF SERBIA
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Економски факултет, Косовска Митровица, Србија∗
Aндриана Милошевић
Економски факултет, Ниш, Србија∗∗
Сажетак: Основу српско-руске економско-трговинске сарадње чини развијање
сарадње у области привреде, економије и војно-политичкој сфери. Један од
важних путева економске сарадње Русије и Србије односи се и на банкарски
сектор. Најбољи пример који потврђује ову оцену је улазак Московске банке и
најава уласка већих руских банака у Србију, као што је Газпром банка. Рад у свом
методолошком приступу третира круцијалне мотиве гринфилд инвестиција у
банкарству, са посебним освртом на допринос развијању економске сарадње
Русије и Србије. Садржајна обрада рада односи се на квалитативне и
квантитативне аспекте анализе руског гринфилд банкарства у Србији, док је у
закључку презентирана препорука за даљи развој гринфилд инвестиција у земљи.
Кључне речи: Гринфилд банкарство, Руске банке, Brownfield инвестиције,
Глобална светска криза.
Abstract: The base of the Serbian-Russian economic-trade cooperation consists of the
development of cooperation in the field of economy, economics and military-political
sphere. One of important ways of economic cooperation between Russia and Serbia
relates to the banking sector. The best example which confirms such assessment is the
entry of the Bank of Moscow and announcement of the entry of larger Russian banks in
Serbia, such as Gazprom Bank. The paper in its methodological approach treats the
crucial motives of the Greenfield investments in banking, with special reference to
contribution to the development of the economic cooperation between Russia and Serbia.
The content-related treatment of the paper refers to the qualitative and quantitative
aspects of the analysis of the Russian Greenfield banking in Serbia, while the
recommendation for the development of the Greenfield investments in the country is
presented in the conclusion.
Key words: Greenfield banking, Russian banks, Brownfield investment, Global economic
crisis.
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УВОД
На нивоу банкарске индустрије промену власника и правне форме
могуће је извршити разним купопродајним процесима, односно
статусним променама банке. Са теоријског и практичног аспекта
свако инвестирање у банкарску индустрију подразумева капитални
интерес, односно обезбеђивање максималног капиталног приноса уз
минималну стопу приноса. Концепт приватизације банака
представља доминантни купопродајни банкарски процес, а односи се
на постојање једног главног газде који је власник 2/3 акција у банци.
Гринфилд форма купопродајних процеса у банкарству подразумева
купопродају 100% акција инвеститору, односно инобанци, као
апсолутном власнику нове банке. Гринфилд (енгл. Greenfield)
инвестиције су један од облика страних директних инвестиција
(СДИ). Ове инвестиције представљају оснивање потпуно нове банке
што је по правилу привилегија великих банкарских институција.
Опште прихваћено је да постоји корелација између брзине
економског раста и прилива страних директних инвестиција.
Гринфилд инвестиције утичу на раст другачије од осталих страних
директних инвестиција. Веза између појава постоји, али правац
развоја није сасвим јасан. Гринфилд инвестиције укључују нова
капитална средства, док је brownfield инвестиције подразумевају
трансфер већ постојећих. [8] Најважнији мотиви уласка гринфилд
банака у земље у транзицији јесу нове пословне могућности и
експанзиона стратегија, остваривање већег профита, смањивање
ризика његовом дисперзијом, бољег пореског и тржишног
позиционирања, могућност остваривања веће пословне ефикасности
уз исте или ниже трошкове пословања, али и извесни предуслови
које земља треба да испуни, а пре свега извесну макроекономску и
политичку стабилност и либералну економску стабилност. Главни
мотив за улазак руских банака на српско тржиште је у релативно
високим профитним стопама које се остварују у Србији у односу на
друга тржишта. Руске банке своју улогу у Србији остварују и кроз
подршку својим компанијама које послују на српском тржишту, као
и српским компанијама које послују у Русији, Казахстану, Украјини
и Белорусији.

РАЗВОЈ РУСКОГ БАНКАРСТВА У СРБИЈИ
У Србији, процес реструктурирања банкарског система имао је за
последицу, с једне стране, смањење укупног броја банака, и броја
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банака, у којима је држава већински бласник, а с друге стране,
повећање банака код којих су власници домаћа страна и правна лица.
Према власничкој структури све банке (33) подељене су у две велике
групе: домаће банке и стране банке. У групацију домаћих банкака
спадају банке са већинским државним власништвом и банке у којима
су већински власници домаћа приватна лица. На тржишту
доминирају банке са страним капиталом: у већински страном
власништву је 21 банка, 4 су у већинском власништву домаћих
субјеката, а 8 је у већинском, односно мањинском власништву
Републике Србије. Стране банке, у зависности од начина на које су
ушле да српско тржиште, делимо на две групе: греенфиелд банке и
остале стране банке. (Табела 1.)
Табела 1.: Власничка структура и земља порекла банака,
септембар 2012.
I Државне банке
Поштанс
Чачан
Комер
Дунав банка Југобанк
ка
ска
ц.
а.д.Звечан
а К.М
штедион
банка
банка
ица
II Приватне банке
Привредна
Аик банка Ниш Јубмес банка
Србија
банка
III Банке у власништву страних лица
Erste Bank Нови Hypo AlpeRaiffeisen
Аустрија
Сад
Adria-bank
банка
Агробан
Србија
ка

Грчка

Alpha bank

Eurobank EFG Piraeus bank

Развојн
Српс
а банка
ка
Војвод
банка
ине
Универзал
банка
VolksBank
Војвођанска
банка

Credit Agricole Findomestic
Societe Generale.Банка Србија
банка Србија
банка
Сбер банка
Руска федерација Московска банка а.д.- Београд
Credy банка
NLB банка
Словенија
Банка Intesa
Unicredit bank
Италија
КBC банка
Белгија
Банка Intesa
Италија
Marfin bank
Кипар
ОTP банка Србија
Мађарска
ProCredit Bank
Немачка
Opportunity банка
САД
Извор: Истраживање аутора на основу посете сајтовима банака у Србији.
Француска

Прве гринфилд банке ушле су на српско тржиште 2002. године. Ради
се о следећим банкама: Raiffeisen bank a.d. Београд, Societe Generale
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Yugoslav Bank a.d. Београд, Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Београд,
ProCredit banka a.d. Београд, HVB banka Србија и Црна Гора а.д.
Београд и National Bank of Greece S.A.- Филијала Београд. У
међувремену, Unicredit, National bank of Greese и Alpha банка су се
припојиле јулу 2005. године. Начин уласка тих банака на српско
тржиште није био куповина неке домаће банке, него су директно
отвориле прво своја представништва у Србији, а затим и своје
пословнице. Основни мотив за долазак гринфилд банака у Србију
јесте најава тадашњег гувернера да ће се гринфилд лиценце издавати
само у одређеном року. Половином септембра 2006. године, Народна
банка Србије је саопштила да ће “сагласност за стицање више од
пет одсто управљачког акционарског капитала у банкама давати
само банкама с потврђеним високим светским рејтингом и
међународним финансијским институцијама које су већ присутне у
власништву банака у Србији”.[7] Односно, за све банке и
финансијске организације, које према последњем рангирању
агенција Standard & Poor’s или Fitch-IBCA, нису рангиране с најмање
BBB или према Moddys's најмање BAA3, Народна банка Србије ће
процењивати финансијско стање, транспарентност пословања, затим
њихову пословну репутацију, укључујући досадашње искуство и
успешност у управљању учесницима на финансијском тржишту у
земљи и иностранству. Остале стране банке дошле су на српско
тржиште до краја 2004. године откупом постојећих банака које су
или у већинском државном власништву или у домаћем приватном
власништву. (примери осталих станих банака су: Alpha банка
(укључујући и Јубанку), Банка Intesa, ЕFG Eurobank (укључујући и
Националну штедионицу), Ерсте банка, Findomestic банка, Laiki
Bank, LHB банка, Меридиан банка, NLB банка, Нишка банка.
Пиреус, Атлас банка, Volksbank. Долазак руских финансијских
гиганата у Србију представља само подстрек за остале учеснике на
финансијском тржишту да пружају бољу и квалитетнију банкарску
понуду. (Слика 1.)
Слика 1.: Руски финансијски гиганти у Србији
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Прва руска банка у региону, Московска банка Београд, представља и
прву руску гринфилд инвестицију у банкарском сектору Србије.
Банка је своје пословање започела 2008. године, након седам године
паузе првих гринфилд инвестиција. Њен оснивач је једна од
најуспешнијих руских банака, Bank of Moscow (100% власник).
Највећи акционар је град Москва која има директан удео у банци
са 46,48%, док индиректно са 17,32% удео поседује "Capital Insurance
Company". Акционари Московске банке су руске енергетске и
нафтне компаније "Мосенерго", "Сургутњефтегас" и "Лукоил", aли и
"JP Morgan Chase", "Bear Stearans" i "Goldman Sachs". Bank of
Moscow, основана 1995. године, трећа је банка по величини и
стабилности на територији Русије. Банка послује путем изузетно
развијене пословне мреже која се простире у свим главним
економским центрима земље, а чини је 392 експозитуре. Ова банка
послује као универзална банка, при чему је тежиште пословања
усмерено на рад са привредом, инвестиционо банкарство, пословање
трезора, рад са становништвом и приватно банкарство. Значајни
финансијски резултати омогућили су да Bank of Moscow заузме
позицију једне од најважнијих банака у Русији: трећа банка по
депозитима физичких лица, на другом месту по броју издатих
платних картица, и међу првих пет по кредитном портфолију и
капиталу. Као потврда успешности и кавалитета пословања ова
банка је добила бројне награде и признања: награда Дрезденер банке
за најбољу инострану банку у области међународног плаћања за
2007.годину, "Superbrands" награда за снагу и препознатљивост
бренда 2005.године, награда за најбољи Друштвено одговорни
пословни пројекат, награда Банке "JP Morgan Chase" за најбољу
кореспондентну банку, као и многе друге. Оперативно пословање
банке Московске банке а.д. Београд започело је прво са правним
лицима у 2008. године, како би наредне 2009. године стартовала са
рад са становништвом отварањем прве експозитуре у Београду. На
домаћем банкарском тржишту Московска банка, београдска ћерка
Bank of Moskow позиционирала се као сигуран партнер за раст и
развој пословања привредних субјеката и као банка која подржава
добру пословну праксу матичне банке учешћем у пројектима од
ширег значаја за добробит заједнице. Ова банка је до данас
реализовала низ сложених иностраних пласмана, укупном износу
око 300 милиона америчких долара. Банка активно помаже српским
компанијама у изласку на медјународно тржиште, имајући у виду
разгранату мрежу кћеринских банака у групи. Московска банка у
партнерству са другим кћеринским банкама из групе, у својој
банкарској понуди укључује све врсте банкарских услуга,
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кредитирање, документарне послове, као и различите врсте
медјународних плаћанај у свим валутама. Ова банка предлаже
комплексну подршку и широк спектар услуга и компанијама које
желе да изадју на тржиште Србије. Данас је ова банка активан
активан учесник на међубанкарском тржишту, кредитно активна, са
стално растућом депозитном базом и активом док портфолио
клијената чине квалитетне приватне и државне компаније.
Половином фебруара текуће 2012. године на банкарско тржиште
Србије ушла је највећа руска пословна банка - Сбер банка.
Сбербанка је банкарски див у Русији са око 27 одсто укупне активе
банкарског сектора и око 240.000 запослених. Тржишна
капитализација од 73 млрд америчких долара сврстава је на друго
местомедју европским банкам, након британске банке HSBC.
Оснивач и највећи акционар те банке је Банка Русије у чијем
власништву је преко 60 одсто акција са правом гласа, док су остали
акционари више од 245.000 правних и физичких лица. У
купопродајној трансакцији Сбер банка је за 505 милиона евра купила
аустријску Фолкс банку (Volks bank International) са банкама
кћеркама у БиХ, Хрватској, Чешкој, Словачкој, Мађарској,
Словенији и Србији. (Из те трансакције је изузета Фолкс банка у
Румунији ). У најави је и долазак Гаспром банке из Русије. У Русији
се та банка налази на трећем месту по величини нето активи (око 34
милијарди долара), иза две државне банке Сбербанке и ВТБ, које се
котирају на берзи и због светске економске кризе изгубиле су до 50%
своје тржишне вредности током 2012 године. Ова банка неће купити
ни једну од постојећих банака, него очекује гринфилд лиценцу.
Главни мотив Гаспром банке да дође на српско банкарско тржиште
је да помогне "Гаспрому" у реализацији пројекта "Јужни ток". У
заједничкој финансијској институцији Гаспром банци припада две
трећине власништва у, а "Србија гасу" трећина. Њена пословна
оријентација јесу трансакције и у вези друге фазу изградње
складишта гаса "Банатски двор", затим, гасне централу "Србијагаса",
као и руске инвестиције попут НИС-а и "Лукоил"-а.
На основу анализе финансијских извештаја страних банака у Србији
можемо закључити да су се оне добро позиционирале на српском
тржишту и у својој конкуренцији повећале свој значај. У релативно
кратком периоду ова група банака је повећала свој удео на тржишту.
Најзначајнија по величини банкарске активе, величини пласмана и
депозита комитената у Србији је банка Intesa чија билансна сума
учествује у систему са око 14.8% у 2011. години (392млрд РСД у
2011. години), а од свих банака у грiфилд групи Raffaisen банка има
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и највећу билансну суму од 194 млрд РСД, односно има заузима
тржишно учешће од 7.3% по критеријуму укупне активе у 2011.
години. Московској банци припада веома скромно тржишно учешће
од 0.1% у 2009 (2.5млрд. РСД). и 2010 (2.5млрд. РСД), док је у 2011.
години повећано тржишно учешће и износи 0.2%.(4.1млрд. РСД).
Према овом критеријуму Московска банка се рангира на последњем
месту (33) у банкарском сектору Србије. (Слика 2.)
Слика 2.: Тржишно учешће страних банака према критеријуму
укупне активе

Извор: Истраживање аутора на основу података из распложивих финансијских
извештаја са сајтова изабраних банака

Капитал банака у Србији повећан је у 2011. години на 546 милијарди
динара, при чему је динар у односу на евро био јачи на крају 2011.
године. Капитал домаћих банака је 135 милијарди динара, а страних
411, од чега највише имају Италија (125 милијарде) и Аустрија (118
милијарди). На трећем месту са 85 милијарди налази се Грчка. Док је
на последњем месту капитал Русије од 10 милијарди, (без
укључивања капитала Сбербанке). Динамика билансне суме и
капитала гринфилд банака приказана је на слици 3. Пораст капитала
гринфилд банака кључни је предуслов за додатну сигурност банкама
у погледу, не само постојећих, већ и будућих, неидентификованих
ризика, представља заштиту поверилаца, депонената банке и
омогућава стварање поверења у банку и читав банкарски сектор и
финансијски систем. Улога раста капитала је да служи као амортизер
за њихово покриће, чиме се спречава покривање ових губитака на
терет депонената, што даље доприноси јачању поверења и даљем
развоју банкарског сектора.
Детаљнија анализа билансних ставки указује на активност гринфилд
банака у привлачењу клијената како на страни активе, тако и на
страни пасиве. Билансна позиција Московске банке указује на
доминацију пласмана клијентима у односу на обавезе клијентима на
страни пасиве. (Слика 4.) Ово је сасвим разумљиво имајући у обзир
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скорашњу традицију пословања руске банке на домаћем тлу, за
разлику од осталих страних и гринфилд банака које су присутне од
2001 године.
Слика 3.: Динамика билансне суме и стопе раста капитала

Извор: Истраживање аутора на основу података из распложивих финансијских
извештаја са сајтова изабраних банака
Напомена: лева оса: билансна сума у хиљадама РСД; десна оса: стопе раста
билансне суме у процентима и стопе раста кретања капитала у процентима.

Слика 4.: Учешће пласмана и обавеза према клијентима у
банкарској активности гринфилд банака

Извор: Истраживање аутора на основу података из распложивих финансијских
извештаја са сајтова изабраних банака

Рестриктивна монетарна политика централне банке подразумева да
се пласмани комитената финансирају из депозита комитената, уз
услов полагања обавезне резерве, евидентно је да нема утицај на
стане банке, које проблем финансирања решавају углавном
задуживањем у иностанству. Главни конкуренти ове банке имају
већа учешћа обавеза према клијентима у банкарској активности. На
основу анализе података из расположивих финансијских извештаја,
реално је очекивати позитивне резултате руских банака, што је
резултат већег кредитирања како предузећа тако и грађана.(Слика 5.)
Московска банка је остварила позитиван резултат у пословању тек у
2012. години (28,026.000 РСД). Имајући у виду позитивно остварен
финансијски резултат, пре опорезивања, неопходно је указати и на
чиниоце који су допринели остваривању овог раста. Конкретно
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фактори који су утицали на његово повећање су: повећање нето
прихода од камата за 77,460.000 РСД у 2011. години, у односу на
прошлу, као и наставак раста у 2012. години у износу од 26,849.000
РСД, повећање позитивне разлике нето накнада и провизија за
76,896.000 РСД, у првом кварталу 2012. године, чиме су дали
позитиван допринос свеукупном резултату у поређењу са прошлом
годином, односно за 2.4% смањивању оперативних расхода за
113,564.000 РСД у 2012. години, (-75.28%) има кључни допринос у
формирању пословног резултата банке. С друге стране, треба имати
у виду нето ефекат кретања курса на ревалоризацију имовине и
обавеза за први квартал 2012. године негативан у износу од 132.024
смањење отписа пласмана и резервисања у износу од 3,535.000 РСД
за први квартал 2012. године што незнатно доприноси свеукупном
резулату у односу на прошлу годину. (-33.99%)
Слика 5.: Најзначајније ставке биланса успеха Московске банке,
2008-2012.(март)

Извор: Истраживање аутора на основу података из распложивих финансијских
извештаја са сајта Московске банке, http://www.moskovskabanka.rs

Долазак руских банака у условима глобалне кризе добија још више
на значају, посебно када се има у виду негативан утицај светске
економске кризе на токове гринфилд инвестиција, услед деловања
два значајна фактора: Прво, у условима кризе долази до пада
способности инвестирања услед финансијских ограничења, како
интерних (пад профита, проблем одржања ликвидности) тако и
екстерним (виша цена капитала); Друго, као последица глобалне
рецесије повећана је аверзија мултинационалних компанија према
свим облицима ризика у процесу међународног инвестирања.
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ЗАКЉУЧАК
Пријатељски односи између Русије и Србије посебно су се
интензивирали 2009. године и подигли на ниво на којем нису били
деценијама потписивањем споразума о изградњи српског дела
гасовода “јужни ток ” и продајом НИС-а, уз све оцене да је ова
сарадња уобличена да ослика не само српске, већ и руске интересе.
За становништво и привреду Србије од великог је значаја већа
конкуренција банака, док је банкама у Србији тзв. источна
конкуренција за овдашње банке представља борбу за веће тржишно
учешће, јер постоји основана бојан домаћих банака да ће грађани
свој део капитала усмерити на исту адресу. За домаће банке то је
претпоставка да предузму активности како би опсталe на тржишту
примерено економској моћи грађана. На основу анализе банкарског
пословања у Србији, могу се донети следећи закључци: Прво,
банкарски сектор Србије доживео је дубоку трансформацију
банкарског сектора од краја 2000 године и, друго, домаћи банкарски
сектор није одолео конкуренцији са банкама у већинском
власништву иностраног, све је израженија конкуренција са страним
и депозитима комитената (обавезе према комитентима бележе пораст
од 200%, док је код домаћих банака тај пораст 50%). Нови играчи на
финансијском тржишту доносе нови систем управљања, промене у
односу са клијентима, у својој понуди имају широку лепезу и бољи
квалитет банкарских услуга, док се у дужем року могу очекивати
јефтинији кредити и опадајући тренд камата на кредите, пре свега
привреди, јер су извори капитала ових финансијских институција
јефтинији него оних у Европи. Економска политика Србије у задњим
годинама погодовала је добром амбијенту за привлачење
инвестиција. Препознајући значај ових инвестиција за опоравак
националних економија, Србија треба да предузме одговарајуће мере
у прилагођавању своје економске политике како би привукла још
више станих инвестиција. Основни предуслови за гринфилд
инвестицију у Србији јесу подршка трговинским токовима и
стабилност уређеног банкарског система. Давање “гринфилд”
лиценци треба искључиво да зависи од стручне оцене сектора
контроле Народне банке Србије, на основу транспарентне регулативе
и приложене документације потенцијалног инвеститора. Првокласна
банка треба да поседује ивестициони рејтинг и “гринфилд” лиценцу
може добити само инвеститор који испуњава услове. (Московска
банка је, према агенцији "Moodys", имала рејтинг BAA2, а према
агенцији "Fitch", у августу 2006. је добила рејтинг BBB.) Даљи развој
банкарског сектора могуће је подстаћи уколико постоји
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интересовање стратешких инвеститора за оснивање нових
институција на основу гринфилд лиценци. С обзиром на ефекте
последица глобалне светске економске кризе и још увек неразвијено
финансијско тржиште реално је очекивати даље смањење броја
банака у Србији. Главна напомена за улазак руских банака на српско
тржиште односи се на недостатак домаћих алтернативних извора за
финансирање субјеката зато што је константно већа тражња од
понуде кредита и зато што банке треба да сагледају своје пословање,
осим профитабилности и са аспекта свеопште економије. Ово се
посебно односи на мале банке које нису у власништву страних
банака и које ће сасвим извесно имати проблема са кредитирањем,
профитабилношћу и ликвидношћу. Упркос томе што Србија не
користи превише Споразум о слободној трговини са Русијом,
(Србија је једина земља у Европи која има потписан Споразум о
слободној трговини, у августу 2000 године), руске банке би
допринеле погодностима око међусобних трасфера новца
компанијама из Србије и Русије. [5] За сада, Московска банка
активно помаже српским компанијама у изласку на тржиште замаља
заједнице независних држава, имајући у виду широку мрежу
кћеринских банака у групи. Заједница независних држава
(рус. Содружество Независимых Государств (СНГ), енгл. The
Commonwealth of Independent States (CIS)) је међународна
организација или савез које чине десет бивших СССР република:
Азербејџан, Белорусија, Грузија, Јерменија, Казахстан, Киргистан,
Молдавија,
Русија,
Таџикистан,
Узбекистан,
Украјина,
Туркемнистан-од 2005.године има статус придружене чланице).
Дакле, ради се о земљама које отварају своја тржишта једне за друге,
елиминишу препреке и ограничења, укидају извозне и увозне таксе.
За српске компаније, које желе да изађу на тржиште земаља
заједнице независних држава или већ послују у овим земљама,
Московска банка а.д. Београд у партнерству са другим кћеринским
банкама из групе, предлаже све врсте банкарских услуга
(кредитирање, документарне послове), као и различите врсте
међународних плаћања у свим валутама. Србија представља
перспективно тржиште за инвестирање. Пут профитабилности за
Србију чини долазак страних банкара, инвеститора и бизнисмена.
Долазак Московске и Сбербанке само оправдава очекивање о
ширењу руског бизниса у Србији.
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У РУСКОМ И СРПСКОМ ЕКОНОМСКОМ ЈЕЗИКУ
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JARGON AND SLANG TERMS IN RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES
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Сажетак: Аутори истражују савремену економску терминологију у руском и
српском језику.Они истичу да бизнис никада није једнозначан. Посебне тешкоће у
изучавању вокабулара економске струке јавиле су се у земљама прелазног периода.
Са застарелошћу појединих технолошких поступака и поједини термини имају
тај предзнак. Модернизовањем економских дисциплина и преласком на тржишно
привређивање настају нови термини. Лексичко окружење често чини да одређени
термини добијају тзв. „проширено значење“. Руски економски језик као и српски
богат је жаргонима који специфичном жаргонском метафориком уносе у
вокабулар посебну стилску ноту и обогаћују језик економиста. Они се могу
мултидисциплинарно
анализирати. Аутори тиме објашњавају тимски рад лингвисте, социолога и
економисте. Они имају у виду различита семантичка померања између полазног
термина и преведеног еквивалента.
Кључне речи: жаргонски термини, једнозначност термина, проширено значење,
мотивисаност термина, прелазни период, друштво, монопол, семантика.
Summary: The authors examine the contemporary economic terminology in Russian and
Serbian languages. They stress the fact that business is never one-dimensional. Special
problems in studying economic vocabulary have arisen in the transitional countries.
With the obsolescence of certain technological processes certain terms also become
obsolete. New terms are also created in the process of modernizing economic disciplines
and shifting tomarket economy. Due to the lexical environment certain terms often
obtain "extended meaning". Russian economic vocabulary is, just as Serbian, rich in
jargonsthat introduce into the vocabulary specific jargon metaphorsand enrich
economic vocabulary. They can be multi-disciplinary analyzed. The authors thus explain
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the teamwork of the linguists, sociologists and economists. They take into account
different semantic shifts between the initial termand the translated equivalent.
Keywords: slang terms, terms uniformity, extended meaning, terms motivation, the
transition period, society, monopoly, semantics.

УВОД
Преласком са планске на тржишну економију многе бивше
социјалистичке земље суочене су са великим променама у свим
сферама живота, у економији посебно. Све је то условило појаву
нових термина. Често исти термини у ткз. "старој" и "новој" науци
имају сасвим другачије значење, што код студената економије и
уопште људима који се баве економијом може да изазове забуну.
Овде се мисли на термине које у командној привреди имају сасвим
другачије кореспонденте у односу на исте термине употребљене у
тексту који се бави тржишном привредом. Овде је реч о „субкоду“
који је уствари подсистем, комуникативно средство уже сфере
коришћења, а то је жаргонски економски језик. У нашем случају
имамо посла са жаргонским терминима који се употребљавају у
научном економском језику. Реч је о терминима који се
употребљавају у берзанском пословању али и осталим економским
дисциплинама. Ово никако не значи да сваки од кодова и субкодова
који образују социјално-комуникативни систем има своју одвојену
функцију и да се не укршта са функцијама других кодова и
субкодова. У економским речницима жаргонски термини су мало
заступљени без обзира што се употребљавају на берзи и у многим
другим ситуацијама карактеристичним за тржишну економију.
Многе речи из тзв. општег језика синтагматски употребљени у
економији добијају сасвим друго значење. Они се
често
употребљавају са мотивисаном асоцијативношћу. Неки од тих
термина имају и тзв. померено значење.
У савременој економији ситуира се један, условно речено, паралелни
језик који се може формулисати као економски жаргон. Појава
термина-жаргонизама уз лингвистичку има економску и социолошку
димензију. То је разлог да су уз лингвисту у овом раду коаутори
економиста и социолог.
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СПЕЦИФИЧНОСТИ УПОТРЕБЕ ЖАРГОНСКИХ ТЕРМИНА У
РУСКОМ И СРПСКОМ ЕКОНОМСКОМ ЈЕЗИКУ
У нашем раду бавимо се жаргонском бизнис терминологијом: то се
односи на брокерске послове, маркетинг и слично. Ми ћемо у нашем
истраживању анализирати термине азбучним редом:
АИДА (од енгл. aida) – аида.
Овај се израз употребљава у пракси америчког маркетинга који
одговара редоследу реакција потенцијалног купца. У руској пракси
се примењује приликом формирања стратегије продаје робе, као и
припреме дилера и менаџера.
Очигледно је да се и у једном и у другом језику термин односи на
неку врсту редоследа реакција, само што је у енглеском у питању
потенцијални купац, а у руском формирање стратегије продаје робе,
али и припреме дилера и менаџера. Амерички маркетинг, пре свега,
партиципира реакцију потенцијалног купца, док се термин аида у
руској пракси више односи на стратегију продаје и припрему
менаџера. Разлоге за то треба тражити у специфичностима које
карактеришу економија једне и друге земље. Наиме, Русија је у
прелазном периоду или како то воле наши економисти да кажу
транзицији. Отуда се овај термин-жаргонизам више односи на
стратегију и припрему менаџера. Америчка привреда је са дугом
традицијом тржишне економије, па се припремљеност дилера и
менаџера подразумева, а са тог становишта и стратегија продаје
робе. Зато се са психо-лингвистичког становишта термин више тиче
сложене анализе реакције потенцијалног купца. Очигледно је
социолошка димензија један од коренсподената који може бити део
терминолошког "гнезда". Коренсподент указује када је руска пракса
у питању на специфичност односа који владају у руској економији
када је у питању маркетинг. Напросто неспремност за дубљим
понирањем у психологију, односно реакцију потенцијалног купца
произилази из социолошког миљеа и стања економије. Развој
тржишта је у повоју па се и не могу очекивати исти кореспонденти
за енглески и руски термин аида.
АЛЛЕГРИ (од италијанског allegri – будите весели) – алегри
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Лутрија чији резултат бива познат куповином лоза. Назив настао од
шаљивог натписа на лозовима који нису добили премију "не будите
огорчени", што је психолошки пријатније од "без добитка".
Лутрија све више постаје озбиљан бизнис. У том контексту ангажују
се познати маркетиншки стручњаци како би регрутовали што већи
број учесника у играма на срећу. Пошто је далеко највише оних који
губе, стручњаци о којима је реч смишљају начине да играчи што
лакше преболе губитак. Са социолошког становишта у кризним
временима попут данашњег уочена је закономерност да се повећава
број играча на срећу. Термин "аллегри" асоцира на веселу музику
што је у контрапункту са губитком, али у таквом оксиморонском
споју валентна је хумористичка нота. Суштински терминолошка
примереност тржишту и збивања на њему је и овде основна
перцепција коју маркетиншки стручњаци приликом осмишљавања
игре на срећу узимају у обзир. Проблем је што добро осмишљен
маркетинг доприноси стварању великог броја зависника од игре на
срећу, што је економски али и социолошки проблем. Међутим, ту се
круг не затвара. Зависници који се одвикавају од овог, условно
речено, порока доносе профит и здравственим установама које их
лече. Са друге стране, фирма у којој је зависник запослен, док је исти
на одвикавању, мора да решава проблем одсуства радника па је и она
овоме оштећена. У време глобалне кризе када најчешће по један
члан у породици ради (тако је бар у земљама у транзицији) у
породицама долази до тензија често се оне растурају, што се опет
одражава на нестабилност читавог друштва. Како једна несрећа
никада не долази сама деца из растурених породица најчешће су
упућена на криминал јер већина земаља у транзицији не успева да
обезбеди средства којима би исту помогла да себи нађу посао, или
заврше одређену школу. Наравно ту се круг не затвара. Пошто се
најчешће ради о великим бројевима долази до општег пада морала,
појаве дефетизма и разних других изама. У земљама попут Србије то
се посредно одражава и на демографску слику јер такви људи су
најчешће неостварени без могућности да оснују здраву породицу па
се у неком проценту и то одражава на пад наталитета. Очигледно да
смо дошли од иницијалног проблема до читаве лепезе нових
тешкоћа за чије је превазилажење потребно много уложити у
превентиву, што је у контрепункту са неолибералним "вјерују", са
основним циљем тржишта а то је профит. Проблеми које смо
побројали представљају нус продукте који су неминовни и против
којих се у тако конципираној економији тешко може борити.
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АУТСАЙДЕР (од енглеског outsider) – аутсајдер
1) Компанија, предузеће неке гране производње која не припада
монополу, тзв. дивља компанија.
2) Берзански шпекулант – непрофесионалац.
3) Брокер који није члан берзе, али који има дозволу за рад у
брокерској сали по правилима берзе.
Већ сама семантика термина аутсајдер предодређује судбину
берзанског
шпекуланта
–
непрофесионалца.
У
високо
професионализованим пословима какав је брокерски сваки
непрофесионалац је најчешће без шанси да оствари било какав успех
на берзи. Када је компанија или предузеће у питању ако не припада
неком монополу такође има мале шансе на успех. Социолошки
гледано, у неолибералном концепту економије сваки индивидуалац
је осуђен на пропаст уколико не припада некој групи. Високо
софистицирани послови морају да имају подршку, често
мултидисциплинарну, како би се појединци изборили за заједнички
интерес. На тржишту где владају сурови закони појединац, без
обзира којим све знањима влада, у одсуству поменуте логистике
најчешће је осуђен на пропаст. Транснационалне компаније се
састоје од шест или више филијала које такође играју важну улогу у
обавештавању брокера како би овај већ на самом почетку био у
предности. У том смислу се мале фирме које, иако регистроване, у
дуелу са компанијама "вуковима" називају дивљим. Суштина целе
приче је у ресурсима којима се подржавају "играчи" на берзи. Ово је
питање веома комплексно јер из потекста произилази да компаније
из малих земаља не располажу софистицираном подршком попут
транснационалне компаније чије је седиште у великим и развијеним
земљама. Очигледно је да у неолибералном концепту мале компаније
су практично без шанси јер у "судару" са великим оне не могу да
рачунају на поменуту подршку и, што је данас важно,
информисаност.
Социолошки
гледано,
монопол
великих
транснационалних компанија доводи до урушавања привреда малих
и неразвијених земаља. Наравно, сиромаштво је праћено
нестабилношћу друштва, растом корупције, протекционизмом сваке
врсте, урушавањем школства, културе и уопште падом вредности.
„Другим речима, патологија се увлачи у све поре живота“ (Костић,
А., 2011:122). У таквим околностима брокери без софистициране
подршке, из девастираних привреда улазе најчешће у унапред
изгубљену битку.
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БАЛЛАЛАСТ – баласт
У принципу непотребни радници али захваљујући којима се ствара
слика запослености и имиџ солидног предузећа.
Већ први семантички слој жаргонског термина балласт указује на
суштину ствари. Предузеће има више радника него што му је
потребно. Оно послује најчешће релативно добро али са тенденцијом
пада рентабилности. То су у ствари предузећа у земљама транзиције
где је тзв. партијско запошљавање кадрова готово једини начин
запошљавања. Све то узрокује „дехуманизацију рада, претерану
етатизацију друштвеног живота и ауторитаризам у политици и
економији“ (Хафнер, 1997:129). У таквим условима не бирају се
најбољи кадрови, већ кадрови са политичком подобношћу. Резултат
таквог тока ствари је да су они баласт за фирму. Дугорочно гледано,
такво предузеће нема перспективу. Наравно, прекомерно
запошљавање неминовно доводи до смањења личних доходака и
уколико је то пракса са већином предузећа у земљи онда ће и она
имати проблема са убирањем пореза, обезбеђењем буџета. Пошто је
то све принципом спојених судова повезано пашће ниво квалитета
образовања, здравства итд. Социолошки гледано проблеми се
мултипликују и опште осиромашење утиче на појаву свих изама који
оптерећују једно друштво. Повећава се корупција, долази до пада
вредности итд. Непотребни радници и сами осећају своју сувишност
што се одражава на њихово психолошко стање. Такав радник често
не бива на прави начин примљен у организацију, лоше се уклапа у
групу. У случају да је радник солидан и по образовању и по другим
врлинама он није у стању да пружи свој максимум у послу. У
сталном је ишчекивању да код следећих избора не буде потиснут од
друге политичке опције, односно њихових кандидата. тај зачарани
круг негативног тренда је уистину баласт за фирму.
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК (енгл. free lunch) – бесплатни доручак
Бесплатни сир се налази само у мишоловци.
У савременом неолибералном друштву, а и иначе, свака понуда да се
нешто може добити беплатно је више него сумњива. Уосталом зашто
би неко на пример Србији бесповратно давао новац, помагао је,
уколико не очекује да му се тај новац оваплоћен врати. Често се
догађа да се политичке елите хвале како им је од различитих великих
земаља стигла бесповратна помоћ. Поставља се питање зашто би
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неко новац од својих пореских обвезника поклањао другој земљи
уколико не очекује да му се то са каматом врати. Најчешће се
испостави да то и није била бесповратна помоћ. Кад смо већ код
жаргонских израза, народ је то најбоље формулисао "дају на
кашичицу а узимају лопатом". Међутим, када је фирма у питању,
увек се треба запитати што би неко нудио готовину а да притом не
очекује ништа за узврат? Семантика термина "бесплатный завтрак"–
бесплатни доручак или код Eнглеза "freelunch"–беплатни ручак
својим скривеним значењем у ствари опомиње да се можда ради о
замци или како смо већ рекли мишоловци. У земљама транзиције
много је помоћи упућено у спрези са корумпираном политичком
елитом. Ту се најчешће овајде поменута елита и инострани
"донатор". Жртва је у овом случају економија земље којој се помаже
и на крају крајева народ. Такав ток ствари такође доводи до
"исисавања" новца из ионако осиромашене земље у транзицији.
БЕГСТВО ОТ ДЕНЕГ – бекство од новца
Тежња људи и фирми да избегну чување нестабилних валута
куповином покретне и непокретне имовине.
Ово је карактеристично за земље у транзицији попут Србије. Наиме,
остварени профит је веома ризично из разних разлога даље
инвестирати у нове пројекте. То је због нестабилности у самој земљи
изазване корупцијом, неспровођењем закона, сталном инфлацијом
итд. „Због дуге назапослености, домаћинства финансијски
пропадају – уштеђевина породица бива потрошена, не могу се
плаћати рачуни, губе се домови“ (Кругман, 2012:10). У таквим
околностима успешне фирме и људи прибегавају куповини покретне
и непокретне имовине како би колико-толико сачували зарађено.
Социолошки гледано проблем који произилази из оваквог начина
пословања је "умртвљен новац", раст незапослености а тиме тихо
нестајање средње класе. И сама компанија таквим пословањем губи.
Међутим, она бира од два зла мање. Оне се труде да приликом
куповине непокретне имовине то буду хотели и евентуално зграде
пропалих фирми и слично. Најчешће им не полази за руком да
"оживе" производњу па је и то релативно ризично улагање. Све су то
околности које смањују рејтинг компаније а тиме и земље у којој она
послује. Јаз између сиромашних и богатих се на тај начин повећава,
иако се и компаније која купују непокретну имовину не могу
похвалити да су направиле добар посао. Суштински, на дужи рок, и
таква компанија полако али сигурно губи на супстанци. Зграде
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пропадају а једина права вредност је земљиште на којима се оне
налазе. Власници најчешће прибегавају промени намене али и то је,
у нестабилним друштвима ризичан посао. Свака промена намене
захтеве "жив" новац како би се кренуло са производњом. У
корумпираним друштвима свака нова дозвола има официјелну и
неофицијелну цену. То поскупљује подухват и на крају се све
преваљује на плећа радника, односно цену рада. Јефтина радна снага
није оно чиме се стабилно друштво поноси. Радници су
експлоатисани, а власник не види други начин како би пословао са
добитком. То доводи и до других социолошких феномена попут
немогућности заснивања брачних заједница због страха младих
људи да неће моћи да издржавају породицу. Пад наталитета доводи
до "старења" становништва и тако у круг. „Иако постоји тенденција
да се криминал доводи у везу са младима, нарочито младићима који
припадају нижим класама, учешће у криминалним делима ни у којем
случају не ограничава се на овај сегмент становништва. И многи
богати и моћни људи починиоци су кривичних дела чије последице
могу бити далекосежније од често ситног криминала сиромашних“
(Гиденс, 2005:241) . Отуда и потиче жаргонски термин „криминал
белих оковратника“ који се на свој начин додирује са жаргонским
термином „бекство от денег“.
БЕЛЫЙ СЛОН (енгл. white elephant) – бели слон
На берзи означава уговор где су расходи већи од потенцијалног
профита, губитмички уговор. Стратегија шпекулативне игре на
берзи, ценовне политике трговинске фирме која подразумева хитно
закључење уговора чак и по неповољним условима.
Овај жаргонски економски термин је карактеристичан за друштво у
транзицији. Често се фирме у таквим друштвима налазе у економској
и временској изнудици што их приморава на закључивање уговора
под неповољним условима. Склапање уговора по неповољним
условима захтева свестрану анализу. Када је у питању унутрашња
контрола то је најчешће неизводљиво и они који то потежу наилазе
на непремостиве препреке, а често губе и посао. Очигледно да је за
решавање ових проблема потребна истрага компетентних лица. Онда
није чудо што се табеле пословног рејтинга које праве на сваких
шест месеци или годину дана европске организације задужене за то
указују на стреловит пад што није добра препорука за инвеститоре.
ВСПЫШКА (енгл. flash) – блесак
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1) Бурно подизање пословне активности, претходно непредвиђене и
непрогнозиране. Јавља се после стагнације тржишта.
2) На берзи је активна понуда хартија од вредности за које постоји
велика тражња.
3) Нагли раст номиналних примања становништва који иде
паралелно са растом инфлације.
Овако нагле промене када је у питању привредна активност су
карактеристичне за земље са нестабилним економијама. Често неки
послови који су више последица политички краткорочних потеза,
него стабилне економске делатности, доводе до непредвиђеног и
непрогнозираног раста. Поставља се питање колико је такав раст
увод у нову рецесију, а колико резултат истинских економских
пројеката и у дужем временском периоду стабилног пословања. На
берзи у једном тренутку услед разних околности може доћи до
активне понуде хартија од вредности за којима постоји велика
тражња. То могу бити државне обвезнице које се нуде по повољним
условима како би држава евентуално решавала своје буџетске
проблеме. То је само "гашење пожара", после чега у новом
привредном циклусу долази до још теже и сложеније ситуације.
Нагли раст номиналних примања становништва може ићи паралелно
са растом инфлације што је најгори могући сценарио. Нестабилним
друштвима где се транзиција спроводи уз помоћ различитих
непринципијелних договора праћених корупцијом, пирамидалним
банкама, "буразерском" приватизацијом. Краткорочно долази до
раста номиналних примања, потом номинална примања падају, па
долази до социјалних превирања, штрајкова, нестабилности сваке
врсте где не може бити речи о инвестирању. У таквим друштвима су
кризе политичке, економске, социјалне, моралне и сваке друге.
Економско решење се може наћи уз консензус свих фактора у
друштву.
ВОЗДУШНАЯ ЯМА (енгл. airpocket) – ваздушна јама (рупа)
Оштри пад курса хартија од вредности после информације
неекономског напр. политичког карактера.
У земљама транзиције честе су одлуке политичког карактера које се
битно одражавају на економију. Ово је једна од ситуација када
информације политичког карактера доводе до пада курса хартија од
вредности, а често и девизног курса.Таква врста нестабилности се
одражава на укупан живот становништва, односно на стање
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економије земље. Људи прибегавају различитим мерама као што су
повлачење штедње из банака, куповање некретнина, изношење новца
ван земље итд. Све то ствара нестабилност у држави. Предузетници
теже долазе до повољних кредита. Хартије од вредности се купују у
бесцење што је краткорочни извор новца који држава употребљава
најчешће за решавање социјалних проблема. То су краткорочне мере
које већ кроз неко време проблеме економске природе чине још
тежим. Политичари у дневно политичке сврхе пристигли новац
хиперболишу и суштински неуспех приказују као меру која ће
подићи привреду. Грађанство ће то кад–тад схватити као обману
што ће још више усложити социјалну ситуацију у земљи. Очигледно
је да у економији су све ствари повезане и једна несолидност рађа на
десетине других.
ВТОРОЕ ДНО – дупло дно
Трошкови фирме прикривени различитом финансијском помоћи
неповратним давањима, неопходни за обезбеђење производње и
пласман продукције. Најчешће се они финансирају из црних фондова
и слично.
У свету који се глобализује оваквим потезима не прибегавају само
земље у транзицији већ и многе корпорације које се налазе у кризи.
Међутим, свако "заобилажење" закона не може створити тзв. здрав
новац. Успех фирме зависи од много околности и свако нарушавање
закона се у каснијем развоју ситуације може показати кобним. Ова
врста ризика није везана за нормалан ризик који прати сваки
економски раст. Последице таквог пословања када испливају на
површину доводе до социјалних превирања у самој фирми и наравно
све се то преноси на породице које директно зависе од пословања
фирме. Крилатица "циљ оправдава средство" није добра.
Неолиберални начин пословања често промовише крилатицу да
новац нема боју,мирис ни укус. У том контексту често се замењују
тезе па се профит остварен незаконитим путем уколико махинација
није откривена сматра успехом. То наравно не води добру и нови
покушај такве врсте када једном буду откривени доводе до тешких
ломова. Последице социјалне природе после таквог епилога
одражавају се на читаво друштво. То доводи до неповерења
иностраних поверилаца према земљи у којој се такве ствари
догађају. Све у свему сваки успех би морао да буде заснован на
здравом пословању и само ће такав профит значити повећање
рејтинга земље у којој се остварује. Ригидни неолиберални концепт
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понекад све то пренебрегава јер је профит циљ који безмало све
оправдава, што наравно није ни морално ни на дужи рок
продуктивно.
ВОЙНА ЦЕН – рат цена
Снижење цена које се понавља и траје дуже од конкурентских
фирми.
Циљ оваквих мера је да се конкурент елиминише. Овакав начин
пословања себи могу да дозволе велике корпорације које располажу
залихама а и већим резервама новца. Код таквих фирми дужа
снижења цена подразумевају продају великих количина роба.
Исплативост такве продаје је најчешће на самој граници
рентабилности, али у игри великих бројева побеђује издржљивији и
економски јачи супарник што се истом на крају исплати.
Елиминисањем конкурента са тржишта омогућује му да наредно
формирање цена буде веће. Таква "утакмица" на тржишту је
добродошла за потрошаче. Они долазе до релативно јефтине робе
чиме се и социјални статус многих породица поправља. Са друге
стране, фирма која је изашла као победник постаје монополист на
тржишту, што није добро. Касније диктирање цена од монополисте
на најгори начин се враћа потрошачима.
ВТОРЖЕНИЕ „В ЧУЖОЙ ОГОРОД“ – упад у „туђу башту“
Ситуација када конкурент посредством рекламе развија мрежу
продавница или на други начин заузима трговински простор одабран
и заузет раније од стране другог агента тржишта.
Овај жаргонски термин ја специфичан када се ради о земљама у
транзицији. Посебно у малим и неразвијеним земљама. Овде би
требало обратити пажњу на део "или на други начин". Ту се, када су
ове земље у питању, најчешће ради о устаљеном протекционизму за
транснационалне компаније чије је седиште у САД или другим
развијеним земљама. Често се догађа да посредовањем политике
овакве компаније лакше освајају тржиште. Мале и зависне земље
најчешће имају елиту која подлеже различитим уценама. По
принципу „штапа и шаргарепе“ јачи освајају тржиште, а никада се не
образлаже како је до тога дошло.Догађања такве врсте обезвређују
напоре домаћих фирми, што има реперкусије на стабилност тржишта
и могућност развоја домаће привреде. Све је увек праћено
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феноменима
попут
незапослености,
нерационалног
субвенционисања. У суштини, политичка елита има оправдање да је
субвенционисала неку грану, што у јавности ствара позитивну слику.
Међутим, каснијим протекционистичким мерама на самом тржишту
стране компаније постају конкурентније, па се јавља двострука
штета. Једна је уложен новацу субвенције, друга пропаст читаве
гране привреде из разлога које смо навели. Све то доводи до
социјалних превирања, незадовољства становништва и, што је
најважније, закулисним потезима јавност је обманута, па се прави
разлози за такво стање ствари траже на сасвим другој страни.
Очигледно да је овај жаргонски термин семантички поливалентан и
да су у питању различити кореспонденти за различите економске
ситуације. Када су земље у транзицији у питању најчешће се не ради
само о здравој тржишној утакмици и, што је најгоре, реч је о штети
која привредни амбијент краткорочно и привидно чини добрим, а на
дужи рок доводи до вишеструких негативних реперкусија.
ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ – врућ новац
Новчана средства која власник брзо премешта из једне земље у другу
да би избегао последице инфлације.
У време светске економске кризе и раста инфлације многе компаније
имају проблем како да сачувају новац од последица инфлације. Тако
се догађа да на пример новац из неке земље буде премештен у другу,
али да и тамо инфлација убрзо почиње да расте. У неолибералном
концепту економије и крилатице да је све дозвољено што није
забрањено, премештање новца иде као на траци, што доводи до
нестабилности ширег тржишта. Наиме, принципом спојених судова
у глобалној економији криза се, и у наизглед стабилним земљама,
брзо преноси. Изузетака увек има, али је ту реч само о мањим
последицама. У таквим околностима реагују синдикати и државе
прибегавају различитим мерама које су ближе командној привреди,
него тржишној. То се правда стабилизационим потезима који утичу
на поправљање стања.
ДВЕРИ КРУГЯЩИЕСЯ (енгл. revolving doors) – покретна врата
Ситуација када виши чиновници из државног апарата оду са
дужности, „приземље се“ у приватном сектору и кроз „покретна
врата“ која се врте у министарству обезбеђују привилегије и разне
услуге за нове послодавце.
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У неолибералном концепту послују легалне лобистичке групе. У
овом случају се не ради о класичном лобирању, већ обезбеђивању
привилегија захваљујући ранијем радном месту и познавању људи
који су спремни да за новчану противуслугу или боље речено мито
помогну фирми у којој сада раде. Исти термин се, када су у питању
земље у транзицији, употребљава и у ситуацији када бивше судије
раде као адвокати и користе своје пређашње везе са колегама из
судова и утичу на доношење ослобађајућих или неодговарајућих
пресуда. Такве се махинације најтеже откривају. Очигледно је да
жаргонски термин „покретна врата“ или у руском
„двери
кругящиеся“ има више кореспондената и поливалентну семантику.
Контекст ће увек одредити о чему се ради.
ДОЛАРИЗАЦИЯ – доларизација
Велика употреба долара у унутрашњем новчаном промету, што
доводи до паралелног промета домаће и иностране валуте.
Ово је једно време била карактеристика већине земаља у транзицији.
То је важило и за Русију после распада СССР-а у време владавине
Бориса Јељцина. Таква врста унутрашњег новачаног промета се
итекако одразила на целокупну привреду земље у транзицији. Одлив
новца је било тешко пратити. Огромне количине новца су се нашле
повратном спрегом као и сировине у Америци. Привид користи од
такорећи паралелног промета домаће и иностране валуте довео је
ондашњу Русију до самог руба пропасти. Нешто слично се догађало
и са већином других земаља у транзицији. Наравно, овде није само
реч о чисто економској појави, већ и о огромном политичком утицају
који генерише читав низ негативних појава, јер долар није ту да би
другима помогао, већ да би се то исплатило земљи одакле потиче.У
таквим околностима је најгори савезник задуживање. Управо је
доласком на власт Путин у кратком року вратио дугове како би,
између осталог, избегао паралелизам о коме говоримо. Великој
земљи која располаже са неисцрпним изворима сировина то је било
могуће. Међутим, малим и неразвијеним земљама које нису богате
сировинама то је било тешко оствариво. Управо нада да ће отварање
страних банака и паралелни промет домаће и иностране валуте
помоћи развоју посрнулих привреда је била велика заблуда. То се у
свим поменутим земљама врло брзо показало, али је из тог зачараног
круга са уништеном привредом немогуће или тешко изаћи. Све се то
одражава на немогућност социјалних давања из здравих извора.
Држава све више зависи од донација које, како време пролази, бивају
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све мање и отуда се говори о путу без алтернативе који такође може
бити кобан.
ДОРОГИЕ ДЕНЬГИ – скуп новац
Поскупљење кредитног новца због:
А) Повећања каматне стопе кредита од стране централних банака
које дају позајмнице комерцијалним банкама;
Б) Раста норме обавезних резерви за комерцијалне банке;
В) Повољне продаја државних хартија од вредности.
Жаргонски термин "скуп новац" занимљив је са становишта
економских
догађања
у
земљама
транзиције.
Наиме,
карактеристично је да у таквим земљама каматне стопе кредита су
веома високе. То се правда неповољним инвестиционим окружењем,
нестабилном политичком ситуацијом и слично. Раст норме
обавезних резерви за комерцијалне банке поскупљује кредите. Банке
су ригорозније приликом утврђивања обезбеђења кредита што се
директно одражава на могућност њиховог коришћења од већег броја
фирми. Продаја државних хартија од вредности као последица
цајтнота када је буџет у питању дугорочно се негативно одражава на
целокупно стање у привреди. Куповање социјалног мира је увек
краткорочна мера која носи политички предзнак. Управо владе чији
је мандат највише четири године, се труде да док су они на власти не
дође до социјалних тензија, или да их буде мање. Политичари увек
размишљају комбинујући економске и политичке мере како би се у
том релативно кратком времену обезбедио евентуално још један
мандат. Такав начин поступања најчешће иде на уштрб здравих
економских мера па се у ствари све своди на то да буде што мање
проблема по власт. Шта ће бити са економијом, социјалним и
моралним стањем у будућности, мало ког занима. Овакав начин
размишљања индукује многе социолошке феномене. Један од њих је
почетно одушевљење становништва и вера да ће привреда кренути
напред а потом пад у депресију. Тај пад уместо да изазове социјалне
немире, акцију, активност синдиката и слично у ствари доводи до
апатије и парадоксалне неинвентивности већине становништва. Што
је најгоре,оваква ситуација може да потраје веома дуго, односно до
банкрота државе. Преовладава дефетистички став да је држава
немоћна пред проблемима. Очигледно да је жаргонски термин "скуп
новац" или у руском "дорогие деньги" семантички поливалентан и
не кореспондира само са првобитним основним значењем који
термин има у економији. Валентност термина има пре свега
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економску и социолошку димензију, па се евентуално може
говорити и о постојању "терминолошког гнезда" што овај проблем
чини занимљивим и за истраживаче лингвисте.
„ДАЮ, ЧТОБЫ ТЫ МНЕ ДАЛ“ (lat. do ut des) – „ja теби ти мени“
или „дајем да би ми дао“
Овај термин у условима савремене глобализације, посебно у
земљама транзиције, својом семантиком упућује на два
коресподента. Један је са позитивним пословним предзнаком, где је
реч о успешној сарадњи пословних партнера. Сарадња ове врсте
извире из узајамног поверења. Другим речима, обострана корист се
остварује легалним средствима.
Други кореспондент упућује на сарадњу која је честа у земљама у
транзицији и подразумева или бар има конотације нелегалних
узајамних акција. Овде се пре свега мисли на узајамне махинације
које имају за циљ да се дође до профита избегавањем пореза,
двојним књиговотством или на неки други начин. Трећи
кореспондент могао би да упућује на давање мита, посебно када се
ради о набавкама, тендерима и сл. Међутим, погрешно је мислити да
су оваквом пословању склоне само земље у транзицији. У свету који
се глобализује и у коме су многи упућени једни на друге, тешко је
ући у траг оваквим незаконитим радњама. У сиромашним земљама
свакако је то израженије јер је тржишна економија у повоју. И у
једном и у другом случају последице су велике како за буџет државе,
тако и за морал који постаје растегљива категорија. Све се то
одражава на незаслужен статус појединих компанија. Друге
компаније, које само слуте како назови "успешне" фирме долазе до
енормног профита, видевши да оне не трпе репресалије због
незаконских радњи, и саме покушавају да нађу начин да дођу до
богатства. То је у ствари зачарани круг који се, ако узме маха, тешко
открива и санкционише. Последице су више него очигледне, јер
профит није резултат рада, већ протекционизма, шпекулативних
радњи, заобилажења закона итд.
ДЖЭНК (od engl. junk) – отпад
1) Извозна роба лошег квалитета;
2) Хартије од вредности, облигације које немају кредитну подршку.
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Овај жаргонски термин у употреби је, пре свега, у неразвијеним и
земљама у транзицији. Због лоше технологије, често и сировина које
се употребљавају у производњи, роба намењена извозу се враћа
извознику као шкарт. Таква роба се понекад производи због
пропуста у самој технологији што је везано за нестручан кадар.
Међутим, још је карактеристичнија увезена роба у великим серијама
у неразвијене земље коју због провизије, иако је лошег квалитета
задужена министарства прихватају, чиме бивају оштећени
потрошачи целе земље. Понекад, да се не би кварили односи са
моћним земљама, таква се роба прећутно прихвата. Нешто се слично
догађа и са хартијама од вредности, односно облигацијама које
немају кредитну подршку. Мале и зависне земље, иако су упознате
са тим, исте прихватају као солвентне и здраве. Резултат се на крају
покаже, а потпуни промашај се правда немогућношћу провере,
сложеним процедурама и сл. Иза једног и другог случаја стоји
неприхватљива спрега домаћих и иностраних поверилаца у којој је
лични интерес превагнуо над друштвеним. То се одражава на укупно
стање у земљи, немогућност социјалних давања, рупе у буџету итд.
ЗАБАСТОВКА ИТАЛЬЯНСКАЯ ИЛИ ЗАБАСТОВКА
СИДЯЧАЯ (engl. sit down-strike) – штрајк при којем радници долазе
на време на своја радна места, али нити раде, нити иду кући
Овај термин потиче још из штрајкова организованих у Италији
крајем деветнаестог века. Међутим он је и данас актуелан посебно у
земљама у транзицији. Многа су предузећа пала у руке несавесних и
недобронамерних власника чији је циљ да што више обезвреде
фирму, раднике отерају и искористе зграде и земљиште у сасвим
друге сврхе или их једноставно по десетоструко скупљој цени
продају. Радници знају за ту намеру и покушавају да сталним
доласком на радна места скрену пажњу државе на проблем.
Нажалост, држава, или боље речено, задужена министарства су
саучесници у "буразерској" приватизацији, односно отимачини и
равнодушна је на поменути штрајк. Тек кад се дође до самог руба
провалије, односно до ивице банкрота ти исти људи се појављују као
наводни спасиоци. Многа таква предузећа су под стечајем, па
радници долазе на посао и одседе радно време како не би били
лишени исплате из стечајне масе. Они су најбоље упознати са
чињеницом шта је све "отуђено" из фирме, али на њихов вапај
држава остаје нема. Очигледно је да „треба сачинити листу
приоритета у развоју система, која треба да буде таква да конфликти
између субјеката у систему не буду велики. Не може нико добити
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све, али би требало да свако добије по нешто“ (Костић, В.В.,
2010:204).
ЗАКЉУЧАК
И поред великог броја жаргонских економских термина, ми смо
анализирали примере који указују на мултидисциплинарност и
суштину да је и за економски језик важан социјални контекст. Тако
смо указали на факторе који утичу на кодирану метафоричност
жаргонских термина. Социолингвистички гледано овде на
коришћење језика утиче стање економије и противуречности које
карактеришу друштва у транзицији. Језичка ситуација, социјалнокомуникативни систем и комуникативна компетенција, када су
жаргонски економски термини у питању, опредељују „субкод“,
односно подсистем функционалног стила жаргона. Наравно, у језику
се не може говорити о функционалној независности. Тако се
варијативност
одређује
семантичким
импликацијама
које
објашњавају одређене економске појаве. Свака од њих има више
варијација у зависности од околности у којој се жаргонизам
употребљава. У основи оваквог модела „лежи хипотеза о језичким
иновацијама које су подложне социјалним мерењима“ (Швейцер,
1990:481). Наравно, ми нисмо улазили у дубљу социолингвистичку
анализу. Наш акценат је на значењу. У том контексту, покушали смо
да објаснимо „терминолошка гнезда“, и кореспонденте када је у
питању семантичка валентност одређених економских жаргонизама.
У раду је билингвизам српског и руског жаргона истраживан у
различтим комуникативним сферама „у зависности од социјалне
ситуације и других параметара комуникативног акта“ (ibidem).
Социолошка димензија жаргонских економских термина је
последица друштвених аберација насталих у државама које тек
прелазе са командне на тржишну економију. Сва наша запажања
укључују економску анализу која произилази из мотивисаности
термина. Имамо у виду да је појам мотивисаности, када су
жаргонски економски термини у питању, кључан за разумевање
„субкодова“. Мишљења смо да мултидисциплинарна истраживања
жаргонизама тек предстоје. Економски језик је на том плану посебно
интересантан јер су његове компоненте функционално распоређене
по различитим сферама и социјалним групама.
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ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈСКЕ АНАЛИЗЕ СРПСКО РУСКЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРБСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ

Драгић Марић
Милош Павловић
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска Митровица,
Србија

Сажетак: Српско-руска економска сарадња заснована је на око 30 различитих
међудржавних споразума. Међу њима је посебно важна Декларација о
стратешком партнерству, потписана 24.05.2013. године, која обухвата већи број
утврђених, врло значајних циљева, тежишно из области економске и
међудржавне сарадње. Унапређење економске сарадње са Русијом је од великог
значаја за Србију као малу земљу и српску економију која у размени са Русијом
остварује повлашћени статус. Подразумева се да користи од међусобне
економске сарадње остварује и Русија, као глобални учесник у светској економији
и незаобилазни политички фактор у свету. Значајан део међусобне економске
сарадње Србије и Русије односи се на енергетску област, посебно на пројекат
„Јужни ток“. Сматра се да повољан утицај на економску сарадњу Србије и
Русије испољавају и чиниоци који се сврставају у тзв. „нематеријалну имовину“,
везани за културноисторијску блискост народа две земље и такође су предмет
анализе у овом чланку. Посматрано са становишта стратегијског менаџмента,
сама економска сарадња Србије и Русије одвија се у сложеном и променљивом
окружењу. Његовом стратегијском анализом са глобалног становишта, може се
доћи до закључака, како о великим могућностима међусобне економске сарадње,
тако и о потреби брижљивог, деликатног односа према окружењу у оквиру којег
се она одвија.
Кључне речи: Српско-руска економска сарадња, енергија, културноисторијска
блискост, анализа окружења.
Резюме: Сербско-русское экономическое сотрудничество осуществляется на
основе 30 различных межгосударственых соглашений. Среди них особенно важна
Декларация о стратегическом партнерстве, подписанной 24.05.2013. года,
которая включает в себя ряд установленных, очень важные цели, главным
образом в области экономического и межгосударственного сотрудничества.
Повышение экономического сотрудничества с Россией имеет большое значение
для Сербии, как маленькая страна, и сербской экономики в торговле с Россией
достигнут привилегированный статус. Понятно, что в выгоде взаимного
экономического сотрудничества тоже Россией осуществляется, как глобального
участника в мировой экономике и является важным фактором в политическом
мире. Значительная часть взаимного экономического сотрудничества между
Сербией и Россией относится к области энергетики, в частности, в проекте
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«Южный поток». Считается, что благоприятное воздействие на экономическое
сотрудничество между Сербией и Россией проявляют факторы, которые
классифицируются как т. н. «нематериальные активы», связанные с культурной
и исторической близости народов двух стран, а также предметом этой статьи.
С точки зрения стратегического управления, экономическое сотрудничество
между Сербией и Россией происходит в сложных и меняющихся условиях. Его
стратегический анализ с глобальной точки зрения, можно прийти к выводу, что
большие возможности взаимного экономического сотрудничества, а также
необходимость тщательного, нежные отношения с окружающей средой, в
которой оно работает.
Ключевые слова: Сербско-русское экономическое сотрудничество, энергетика,
культурная и историческая близост, анализ среди.

УВОД
Стратегијска анализа се сматра почетном фазом процеса
стратегијског менаџмента код већине аутора из наведене области
(Dess, Lumpkin и Eisner, 2007, стр. 13; Ерић, 2000, стр. 334). Она
представља претходну, веома сложену и важну радњу која треба да
се брижљиво спроведе, како би се у наредним фазама процеса
стратегијског менаџмента ваљано формулисале и имплементирале
одговарајуће стратегије. Мање разлике код појединих аутора се
испољавају по питању садржаја анализе општег окружења,1 али су,
по правилу, обавезни делови стратегијске анализе везани за
економско, политичко-правно и социокултурно окружење, као и за
његово демографско, технолошко и глобално становиште (Dess и
сар., 2007, стр. 59).
За детаљну стратегијску анализу могућности економске сарадње
Србије и Русије, требало би подробно – по свим напред поменутим
сегментима, размотрити опште окружење у чијим оквирима би се
одвијала наведена сарадња. Ограничене размере овог текста изнуђују
знатно ужи опсег разматрања посматране економске сарадње.
Опредељење је у овом чланку да то буде анализа основе српскоруске економске сарадње, тежишно са глобалног становишта.
Одабран је дакле један сегмент општег окружења, при чему ће се
сагледати и значај тзв. нематеријалне имовине – пре свега везане за

1

Тако Ђуричин, Д., Јаношевић, С. и Каличанин, Ђ. (2010, стр. 257), анализу
општег окружења разматрају кроз економско, политичко-правно, социокултурно и
технолошко окружење.
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одговарајуће људске вредности2 релевантне за економску сарадњу
Србије и Русије. Неопходан обим анализе односи се и на
социокултурни, политичко-правни, као и енергетски аспект (везан за
нафтну индустрију – иначе у оквиру тзв. технолошког сегмента
општег окружења).3 Сматра се да наведени аспекти сарадње,
укључујући, наравно, економски4, управо представљају основу за
анализу економске сарадње Србије и Русије.
Наведена питања треба повезано посматрати са до сада сагледаним
последицама текуће, дуговремене економске кризе. Она, као и
претходне „транзиционе промене“, извршиле су у обема земљама
знатан, углавном неповољан, иако делом различит утицај.

1. СОЦИО-КУЛТУРНИ АСПЕКТ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ
Код већине становника Републике Србије само помињање Русије
праћено је осећањима скоро безусловне наклоности... Такве
симпатије, за које се често потврђује да су обостране, могу се
образложити сличношћу језика и култура, дугом историјском
(„судбинском“) повезаношћу, изразито великим заједничким
жртвама у светским ратовима - у име истих циљева... Наведено
образложење се понекад шири до граница „осетљивости других“:
заједничка вера, словенство, заједнички пријатељи, као и
непријатељи...
Разложним посматрањем ће се заиста уочити заједничке - на бази
духовне сличности, особине од утицаја и на однос према економији.
У том смислу се може навести „осећај солидарности и заједништва“,
по некима - не без негативних конотација везаних за тзв.
„колективизам“. Такође, наводи се широкогруда „словенскоправославна душа“ која се „извија ка Небу“, не робујући превише
2

Према Dess и сар. (2007, стр. 15 и 127), уз напомену да аутори првенствено
користе термин „интелектуална актива (имовина)“, што би за разматрану тему
смисаоно био неодговарајући термин.
3

Како се наводи у цитираној књизи (Dess и сар. стр. 59), што иначе, не одговара у
потпуности нивоу анализе општег окружења за потребе овог рада, због чега се
подела наведених аутора проширује до потребног обима.
4
Иначе посебно обрађен у чланку: Миленковић, Д., Волкова, Е., Симић, З., (2011).
додатак у загради – ДМ.
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материјалном, али и теже се понекад сналазећи „на овом свету“.5
Даље се наводе и својства шире – „источњачке смерности“ и
„стида“6 – али у позитивном смислу – духовне чистоће.
Са економског становишта гледано, горе наведена, иако делом
„идилична“ слика односа већинских народа две државе, вероватно
позитивно утиче и на међусобну економску сарадњу. Важност
таквих односа, довољно илустративно се истиче кроз употребу
синтагме „социјални капитал“, као и тврдњама: „односи пре свега“,
„аспект рада из љубави“, чак и пренаглашено: „племенска
лојалност“! (Dess и сар., 2007., стр. 136.).
Наравно, при томе се мора имати у виду да у обема земљама живе и
бројни „несловени“, „неправославци“, грађани другачијег духовног и
политичког настројења, који се не би смели игнорисати-повредити.
Исто тако, наведену слику је пожељно изоштрити примерима из
економске сарадње који „подсећају“ да је она, наравно, „интересно“
оријентисана, на бази реципроцитета, а не донаторства. Јер, „... У
добу Путина све је мање романтизма и више бизниса ... енергетска
политика у регији (Балкана) има скоро апсолутно деполитизован
карактер“.7 У том погледу се од дела стручне и политичке јавности
наводе примери из недавне праксе међусобне економске сарадње,
као што је „одмерен“ приступ руске стране у дуготрајној процедури
одобравања кредитних средстава Републици Србији; куповина
већинског пакета акција јавног предузећа Нафтна индустрија Србије
по „повлашћеној цени“, одустајање од куповине (стратешког
партнерства) смедеревске железаре; примери избирљивости
московског тржишта (иначе „засићеног“) у односу на
5

Цитати се односе на често навођене квалификације словенског, пре свега руског
менталитета. Конкретно, наведени цитати су преузети из познате књиге Николаја
Александровича Берђајева, „Филозофија неједнакости“, (1990., Подгорица:
Октоих), која обилује наведеним квалификацијама
6
У времену не само финансијско-економске већ и опште моралне кризе, стид се
призива као, ипак, позитивно својство личности, према томе и „социјалног
капитала“ - када је економски контекст у питању. У том погледу често се
интерпретира Достојевски („стид ће спасти овај свет“). „...ми верујемо у
могућност васкрсења људског морала, стида и доброте“ (Патријарх Иринеј, у
Васкршњој посланици Српске православне цркве за 2013. годину, публикација
Издавачке фондације Архиепископије београдско-карловачке, Београд, стр. 5.).
Наглашавање текста-ДМ. Било би можда интересантно ближе сагледати схватање
овог својства личности у подручју света одакле проистиче економска (и општа)
криза.
7
Миленковић, Д. и сар. (2011, стр. 483), додатак у загради – ДМ.
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пољопривредне производе приспеле из Србије – после почетног
прихватања великих количина те робе итд.
Наведени примери, као и сама економска логика налажу одмереност
у процени значаја социокултурног аспекта за економску сарадњу две
државе.

2. ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ САРАДЊЕ СРБИЈЕ
И РУСИЈЕ
Две државе су предузеле веома значајне мере на плану међудржавне,
према томе и економске сарадње. Потписано је око 30 међудржавних
споразума, од којих су најзначајнији: Декларација о стратешком
партнерству, потписана 24.05.2013. године; Споразум о слободној
трговини (28.08.2000.); Уговор о изградњи дела гасовода „Јужни
ток“ кроз Србију (октобар, 2009.)...
Напред наведена декларација обухвата већи број утврђених, врло
значајних циљева, тежишно из политичко-економске области:
- подизање односа између две државе на највиши могући ниво;
- трговинско-економска размена, повећање инвестиција;
- сарадња полиција у борби против организованог криминала,
тероризма и трговине наркотицима;
- сарадња министарстава одбране и оружаних снага;
- сарадња у области образовања и културе, предупређивање
ванредних ситуација;
- механизам контаката на високом и највишем политичком нивоу;
- активирање сарадње у оквиру Међувладиног комитета за
трговину;
- боља сарадња у областима транспорта, енергетике и заједнички
крупни пројекти у областима нафте и гаса;
- сарадња у областима туризма, пољопривреде и спорта.8
Уз наведено се дају и одређене напомене. Прва се односи на оцену
да је у обема земљама на сцени одређена врста „државног
капитализма“, наравно различитог степена државне регулативе. Ова
чињеница је свакако од утицаја и на праксу разматране економске
сарадње.
8

На основу сајта Руске амбасаде у Београду, www.ambasadarusije.rs/sr/vesti, приступљено 25.05.2013. године.
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Друга напомена је у вези са значајем енергије за савремени свет
(Кантон, 2009, стр. 48. и 50.), према томе и енергетске политике
значајних светских поседника енергената, у овом случају Руске
Федерације. Тај значај се продужава и на српско-руску економску
сарадњу – наравно, може се очекивати – и ван непосредних
економских ефеката самог гасовода „Јужни ток“. Стога је потребно
додати још неколико чињеница – као елементе стратегијске анализе
окружења за наведену сарадњу. Процењено је да ће постојеће
светске резерве енергената, када се доведу у однос са њиховом
производњом, трајати још: нафта - 41 годину, гас 67, а угаљ 192
године.9 У светлу оваквих сазнања о ограничености енергетских
ресурса, чине се вероватним упозорења о могућим сукобима ради
њихове контроле. Неки аутори већ тврде: „Рат за енергију је почео,
али то још нису сви уочили. ... На помолу је нов глобални извор
сукобљавања нација, а у његовом средишту је енергија“ (Кантон,
2009, стр. 48 и 50).10
Зато, када је у питању анализа стратегијског окружења економског
пословања-сарадње, неопходно је уважавање „енергетског
елемента“.
Штавише,
он
је већ
уграђен
на вишем
државнополитичком, односно геостратегијском нивоу разматрања, у
оквиру тзв. „енергетске безбедности“. При томе се сагледавају
стратегијска, политичка и војна димензија енергетске безбедности,
приступ војнополитичких савеза том питању, утицај енергетских
ресурса на изазове, ризике и претње безбедности и слично (Ковач и
Стојковић, 2009, стр. 95-121.).
Имајући предходно у виду вероватно ће се дубље разумети и значај
потписивања енергетских споразума са Русијом, као и тврдње о
Србији као будућем „енергетском чвору Балкана“.

9

Процена је саопштена од стране: Pritchard, R., World Energy Market, Developments
and Their Impact on Australia, Australian Energy Summit IIR Conferences, Sidney,
March 2005. (Ковач и Стојковић, 2009, стр. 143).
10
Наведеном је потребно додати као потврду и мишљење (Ковач и Стојковић,
2009, страна 143.), да је спољна политика у свету данас у знатној мери мили
таризована кроз често коришћење војне силе, при чему се термин рат користи
више у извештајима новинара и говорима војника, а мање у говорима политичара.
Они наводе мишљење страних стручњака који такође уочавају да упркос наведеној
милитаризацији политике „ни једна операција није квалификована као рат“.
(Bacevich, A., J., Policing Utopia. The Military Imperatives of Globalization, The
National Interest, Summer, 1995, str. 5. – према наводима поменутих домаћих
аутора).
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3. ГЛОБАЛНИ АСПЕКТ СТРАТЕГИЈЕ ЕКОНОМСКЕ
САРАДЊЕ РУСИЈЕ СА СРБИЈОМ
Једноставна је али ретко предочавана истина да Русија Србији не
може бити исто што и Србија Русији. У питању су велике разлике.
Не ради се само о Русији, као познатој, просторно највећој,
„трансконтиненталној“ земљи. У питању је и једна од, у светској
историји и садашњости најзначајнијих држава, чија се одговорност
простире и од океанских дубина до космичких висина. Око тог
изузетно великог пространства и у њему самом испреплетени су
изразито различити и бројни интереси, са такође различитим
степеном (не)наклоности.11 Ради се дакле о великој земљи, са
великом моћи различите врсте, али и припадајућим великим планетарним обавезама, проблемима, као и интересима.
Мањој земљи и њеној економији, руковођеној стратегијском
проценом својих, али и интереса других, остаје да се одмереним
приступом избори за могући, „сразмерни део пажње великог
пријатеља“. У том погледу, поред доказане посебне наклоности
„велике Русије“ добро је имати у виду и бројна друга питања. На
пример истину да Балкан не може бити тежиште у руском
геополитичком видокругу. Исто тако је важна истина да на самом
Балкану постоје и друге државе, „словенске“ и „несловенске“,
„православне“ и „неправославне“, бивше чланице војних савеза са
Русијом и различитог степена садашње повезаности са њом. Да ли је
у таквом окружењу неопходно да се у међусобној вези са Русијом
пренаглашавају заједничке особине духовног, верског, словенског,
па и историјског (победничког)? Не ставља ли се на тај начин у
неугодну позицију „велики словенски брат“? – Као „крупнији
међународни фактор“, историјски и политички сигурно зрелији,
Русија ће морати да има уравнотеженије односе према српским
„пријатељима“ и „непријатељима“ него што их има сама Србија. То
се односи на политичке, културне и друге, наравно и економске
односе. Из тога проистиче да „наклоност Србији“ по питању
политичких односа, према томе и економских, не би могла да
неодмерено одступа у односу на друге државе, народе... Очекивања у
том погледу би лако могла да пређу границу политички, па и етички
умесног у савременом свету. Другим речима, границе извесно
повлашћене позиције би требало пажљиво, „са децентношћу“
11

Изрази „пријатељски“ и „непријатељски“ не звуче сасвим прихватљиво у
савременом, „глобализованом“ речнику.
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одржавати, како се не би компромитовали, пре свега „велики
пријатељи“, а и сами. На тај начин би се свој „пријатељ чувао и од
себе“.
ЗАКЉУЧАК
За српску економију је од великог значаја успостава и одржавање
успешне економске сарадње са Руском федерацијом. Наведена
сарадња се заснива на око 30 различитих међудржавних споразума,
са посебном важношћу Декларације о стратешком партнерству,
потписане 24.05.2013. године. Такође, познато је да Србија од раније
остварује повлашћени положај у економској размени са Русијом,
што српску економију може учинити привлачнијом за успешну
економску сардању и са другим земљама.
Посебан значај српско-руске сарадње увиђа се њеним посматрањем
са становишта значаја енергије за савремени свет. Глобални
енергетски ресурси су знатним делом у Руској федерацији. У том
погледу значајем се истиче познати међународни гасовод у изградњи
Јужни ток, који знатним делом пролази територијом Србије, чинећи
је „енергетским чвором Балкана“.
Али, економска сардања Србије са Русијом, осим међудржавних
споразума има основ и у израженој културно-историјској блискости
већинских народа у обема земљама. Из такве повезаности проистичу
повољности и за економску сарадњу, које се у стручној литератури
означавају широком лепезом израза: „нематеријална актива“,
„социјални капитал“, чак и „племенска лојалност“.
Ипак, у оцени утицаја емоционалног момента је потребна
одмереност. Она је неопходна с обзиром на саму логику економске
сарадње која суштински почива на интересима. Такође, потребно је
са српске стране сагледавати стратегијски положај саме Русије као
значајног светског економског учесника и незаобилазног глобалнополитичког фактора.
Таквим посматрањем „друге стране“ долази се до закључка о
извесној деликатности положаја Русије у економској (и другој)
сарадњи са Србијом. Као „крупни међународни фактор“ Русија ће
на политичком, наравно и на економском плану имати
уравнотеженији приступ према земљама региона. Србија као мала
земља и њена економија треба да се руководе стратегијском
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проценом не само својих, већ и интереса других земаља, укључујући
и Русију. При томе извесно повлашћена позиција у економској
сарадњи са Русијом, треба да се одржава „пажљивим“ односом
према партнерима у окружењу и самој Русији.
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УТИЦАЈ РУСКИХ БАНАКА НА ПРОФИТАБИНОСТ
БАНКАРСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Маријана Љубић1
Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет Београд, Србија
Срећко Милачић
Економски факултет, Универзитет у Приштини, Србија

Апстракт: Банкарски сектор Русије искористио је експанзију у региону, док су
неке друге европске банке тај период користиле за сопствену консолидацију и
повлачење са неких тржишта, под утицајем светске економске кризе. Банкарски
сектор Р. Србије остао је профитабилан без обзира на утицај светске кризе, а
присуство руских банака у банкарском сектору Р. Србије веома је значајан за
опоравак економије, јер повећава конкурентност на банкарском тржишту и
доприноси снижавању каматних стопа на кредите и доприноси развоју нових
банкарских услуга..
Кључне речи: Банкарски сектор, профитабилност, Русија, Република Србија,
светска економска криза.

УВОД
Банкарски сектор у Србији и даље показује високу профитабилност,
упркос великој кризи финансијских институција широм света. У
поређењу са банкама у региону, српске банке су мање развијене у
смислу величине активе и пласмана, али ипак послују са већим
каматним маржама од банака у региону, што ће у будућности
обезбедити повећање профитабилности и достизање нивоа највећих
регионалних банака.
Пратећи тренд раста већ неколико година уназад уочено је да српске
банке из периода у период исказују све боље резултате. Повољне
макроекономске прилике и континуирани раст пословања ће
омогућити наставак добрих резултата у погледу профитабилности у
земљама наше регије и у будућности.
Долазак руских банака за Српску економију представља препород,
управо због тога што ће и руски инвеститори бити привучени да
инвестирају на тржишту Србије. Једна од највећих банка у Европи
mljubic@megatrend.edu.rs
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Сбербанк Србија а.д. Београд у укупној биласној активи учествује са
92,610,944 мил. динара. Такође, неопходно је и стабилно
макроекономско окружење, које подразумева дугорочно ниску стопу
инфлације, високу стопу раста дохотка становништва, развој
тржишта капитала (елиминисање сиве економије) и тржишта рада,
ревитализацију привреде, правну сигурност итд.

1. БАНКАРСКИ СИТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У току 2012. године структура финансијског система Србије у делу
који је под супервизијом Народне банке Србије није забележила
знатније промене. Удео билансне суме тог дела финансијског
система у БДП-у је износио око 83,1%.
Слика 1.: Структура финансијског сектора у Србији за 2012.
годину

0,2%
5,6%
4,2%
Bankarski sektor
Sektor osiguranja
Sektor finansijskih lizinga
Sektor DPF
90%

Извор: Народна банка Србије

На слици 1. приказано је да у финансијском систему Србије
банкарски сектор и даље има доминантну улогу, са учешћем од 90%
у укупној билансној суми, и представља кључни фактор стабилности
финансијског система.
Банкарски систем Р. Србије састоји се, слично систему других
земаља, од централне емисионе установе, у нашем случају Народне
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банке Србије, различитих врста банакарских финансијских
организација и небанкарских финансијских организација слика бр.2.
Слика 2.: Структура банкарског сектора на крају 2012. године

Извор: Истраживање аутора на основу података Народне банке Србије

1.1. Основне карактеристике банкарског система Р. Србије
Банкарски систем Србије је стабилан и под надзором Народне банке
Србије. Три параметра су кључна када се говори о стабилности
банкарског система: ликвидност, солвентност и резеревација за
могуће губитке.
Српске банке имају високу ликвидност и виши ниво капитализације
од међународних стандарда. У Србији је капитализација банака
преко 20% а међународни стандарди су 8%.
На банкарском тржишту доминантне су банке са страним капиталом.
Међутим, домаће банке нису филијале страних банака већ су
посебна правна лица регистрована у Србији. Релативно је стабилан
систем цена и девизног курса. Високе су каматне стопе пословних
банака у земљи. У банкарском сектору Србије постоји јака
конкуренција. Референтна (полазна) каматна стопа од 14. децембра
2012 износи 11,25%.
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Изграђивање стабилног и ефикасног финансијског, а пре свега
банкарског система, један је од приоритета у политици свих држава.
Овај процес се данас одвија као део транзиционих промена укупног
привредног система у нашој земљи. Проблеми у банкарском систему
су:
Висока концентрација пословања у малом броју великих
банака (постоји релативно велики број малих банака које немају
довољно финансијског потенцијала да би могле да развију банкарско
пословање)
„Старе“ банке имају у активи депоновану девизну штедњу
код Народне банке Србије а у пасиви ткз. стару девизну штедњу
становништва, а уз то, по правилу, имају велико задужење у
иностранству по основу дугорочних кредита и гаранција
Неповољна структура средстава по рочности, где су извори за
пласмане банака претежно депозити по виђењу комитената а
неопходни су дугорочнији извори средстава да би корисници
кредита били у могућности да благовремено поврате средства
Стварни губитак наших банака, уз елиминисање нето
позитивних курсних разлика из инфлаторних услова у обрачунском
систему можда је већи од исказаног
Пренос обавеза и потраживања по основу девизне штедње
Преузимање или поништавање дела дугова предузећа
Редукција трајног капитала банака због отписа ненаплативих
потраживања
Конверзија дуга у трајни капитал
Рефинансирање, тј. репрограмирање одређених дугова
Ниска профитабилност (у нашим банкама до 2% је принос на
капитал, а у земљама Европске уније 12%-15%)
Циљ даљег развоја и реформи банкарског система је изградња таквог
укупног банкарског система који ће бити компатибилан са већ
постојећим банкарским системима у земљама са развијеном
тржишном привредом. Реформом садашњег банкарског система
треба омогућити:
Приватизацију банака
Преструктуирање банака
Очување реално позитивних каматних стопа
Контролу и ревизију банкарског система
Развој финансијских тржишта
Побољшањем
алокације
средстава,
смањењем
трошкова
финансирања, елиминисањем нерационалности и неефикасности,
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већом заштитом поверилаца у систему наплате потраживања
омогућило би се успешно пословање наших банака.

2. ПРОФИТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У 2012. години банке су оствариле бољи финансијски резултат у
односу на 2009. годину, али нису достигле ниво из 2008. године.
Отпорност финансијског сектора на ефекте кризе потврда је
оправданости рестриктивних мера Народне банке Србије у периоду
експанзије 2004–2008. године.(Табела 1)
Табела 1.: Показатељи профитабилности банкарског сектора
Србије од 2009. до 2012. године
Т1
2009.

2010.

2011.
1)

Принос на активу (РОА)
Принос на капитал (РОЕ)
Финансијски резултат (у млрд РСД)
Финансијски резултат (мг. стопе раста)
Нето добитак од камата у односу на
оперативни добитак
Нето добитак од накнада и провизија у
односу на оперативни добитак
Нето добитак од камата у односу на просечну
активу
Нето добитак од накнада и провизија у
односу на просечну активу
Трошкови запослених у односу на укупне
оперативне расходе
Оперативни расходи у односу на оперативни
добитак (Цост-то-инцоме)
1)
Из обрачуна РОА, РОЕ и финансијског
резултата искључен је губитак Агробанке.

1,0
4,6
20,0
-42,4

1,1
5,4
25,4
26,8

1,2
6,0
31,0
22,0

2012.
1,4
6,9
9,4
-1,6

75,9

76,2

76,9

76,7

23,9

23,2

22,9

22,5

5,3

4,6

4,7

4,3

1,7

1,4

1,4

1,3

41,9

41,1

42

42,4

70,9

70,9

66,0

66,1

Извор: Истраживање аутора на основу Извештаја Народне банке Србије
од 2007. до 2012. године
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Због високе стопе обавезне резерве на девизне изворе, банке ће се
усмерити на јачање динарских извора, а са временом понудити и
кредитирање у домаћој валути.
Што се тиче броја банака, тренд смањења броја банака, који је
започет у претходним годинама, биће настављен и у 2013. години,
првенствено спајањем на локалном нивоу банака са истим
власником, као и спајањем банака чије су се банке - власници
спојиле на глобалном нивоу .
На крају трећег тромесечја 2012. године у банкарском сектору
Србије пословале су укупно 33 банке, које запошљавају 29.129 лица.
Укупна нето актива банака износила је 2,843,607,310 милијарди
динара, а укупан капитал 574 милијарди динара. Са укупном
активом од 424 милијарди динара и учешћем од 14,9% у укупној
активи банкарског сектора, Banca Intesa представља највећу банку у
банкарском систему Србије. За њом следи Комерцијална банка са
308 милијарди динара активе и учешћем од 10,8%. (Табела бр. 1)
Табела 2.: Укупна нето билансна актива банака у Р. Србији у
2012. години и учешће руских банака
Ред. бр.
Пословно име банке
актива (у 000 динара)
Московска банка а.д. Београд
Сбербанк Србија а.д. Београд**
Банке у Србији ***
УКУПНО*:
2,843,607,310

Укупна нето билансна
6, 254,726
92,610,944
2,744,741,640

* Укупна нето билансна актива банака у Р. Србији у 2012
** Промена имена бивше Волксбанк а.д. Београд.
*** Укупна нето билансна актива банака у Р. Србији у 2012. години без учешћа
руских банака
Извор: Народна банка Србије

Укупни (нето) кредити банкарског сектора на крају трећег
тромесечја 2012. године износили су 1.750,7 милијарди динара2 и
већи су за 40,4 милијарди динара, или 2,4%, у поређењу с другим
тромесечјем 2012. године.

2

На крају другог квартала 2012: 1.710,3 милијарди динара.
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У односу на претходно тромесечје НПЛ (проблематични кредити)
привреде повећани су за 12,8 милијарди динара (5,7%). Њихово
учешће у укупно одобреним кредитима у тој категорији износи
23,7% (јун 2012: 23,5%), што представља повећање од 0,2
процентних поена.
Од укупног броја банака 12 банака у власништву домаћих лица –
девет у власништву државе као већинског или највећег појединачног
акционара и три банке у власништву приватних лица.
У банкарском сектору Р. Србије преовлађују банке у власништву
страних лица са 74% укупне активе банкарског сектора, 74%
капитала, 71% запослених и оствареним добитком од 17,5 млрд
динара. Преовлађујући удео имају банке пореклом из земаља
Европске уније 70,7% (69,2% из земаља зоне евра), уз банке
пореклом из Русије и САД које имају уделе од 3,6% и 0,3%
респективно.
Табела 3.: Профитабилност банкарског сектора према
власничкој структури банака (у %) у 2012.г.

Принос на
активу
Принос на
капитал

Државне
банке

Државне
банке*

Приватне домаће Стране
банке
банке

-1,7

1,1

1,8

0,8

-9,7

6,3

5,6

3,9

Извор: Народна банка Србије

Док је однос активе и капитала према пореклу власништва у
банкарском сектору приближно исти, банке у власништву домаћих
лица (пре свега државне банке) и даље имају доста развијенију
пословну мрежу, као и већи број запослених, тј. 33,6%
организационе мреже и 28,4% запослених наспрам 25,4% учешћа у
билансној активи и капиталу. Пад укупног броја запослених у
односу на исти период претходне године (29.265) у највећој мери је
последица одузимања дозволе за рад Агробанци, односно Новој
Агробанци А.Д. Београд.
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ЗАЉУЧАК
На основу наведеног, може се закључити да се показатељи
профитабилности постепено опорављају. Уз повећање прихода
банака у односу на претходну годину, током 2012. године кључни
допринос смањењу профитабилности банкарског сектора био је
резултат пословања две банке, којима су у међувремену одузете
дозволе за рад. Међутим, и поред позитивних помака,
профитабилност је и даље на нивоу знатно испод преткризног
периода.
Раст банкарског сектора у 2013. години биће, са једне стране, под
утицајем веома оштре конкуренције између постојећих и нових
банака које због каснијег уласка на тржиште желе да остваре бржи
раст тржишног удела и оправдају цену аквизиције. Руске банке у
банкарском сектору Србије су добра конкуренција управо због
нижих камата и маржи, што ће дати пострек и другим учесницима на
тржишту да буду у складу са потребама становништва.
Са друге стране, Закон о банкама, чије рестриктивне мере (нарочито
у делу класификације потраживања и третмана одређених
обезбеђења пласмана), као и ограничења раста кредита
становништву на 200 одсто основног капитала, условиће, можда,
нешто спорији раст кредитирања од планираног. Такав развој ће
свакако бити привременог карактера док банке не прилагоде своју
организацију и пословање новим законским захтевима.
Присуство руских банака у банкарском сектору Р. Србије веома је
значајан за опоравак економије, јер повећава конкурентност на
банкарском тржишту и доприноси снижавању каматних стопа на
кредите и доприноси развоју нових банкарских услуга..
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РУСКО-СРПСКИ ПОСЛОВНИ ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЕКОНОМСКЕ
САРАДЊЕ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ
RUSSIAN-SERBIAN BUSINESS WEB PORTALS IN THE DEVELOPMENT OF
ECONOMIC COOPERATION OF SERBIA AND RUSSIA

Славиша Трајковић1
Универзитет у Приштини, Економски факултет, К. Митровица, Србија
Љубиша Милачић
Висока пословна школа струковних студија, Блаце, Србија
Срђан Милосављевић2
Универзитет у Приштини, Економски факултет, К. Митровица, Србија

Сажетак: Економску сарадњу Србије и Русије одликују дуга традиција, снажан
напредак претходних година и изванредне перспективе будућег развоја.
Представљање и промовисање предузећа из Србије и Русије са њиховим понудама
или потражњом роба и услуга подразумева постојање јединственог извора
информација које свим привредним субјектима, који су корисници интернета,
пружа основне услове и могућност за успостављање и ширење пословне сарадње.
преко упознавања тржишта и пословних субјеката у њему.
Основна намена оснивања руско-српског пословног интернет портала је управо
пружање могућности за пословну презентацију предузећа из Србије и Русије са
понудом роба и услуга који би се на адекватан начин, електронским путем,
представили на тржишту Србије и Руске Федерације. У овом раду наведене су
основне карактеристике једног таквог интернет портала, са циљем да се укаже
на могућност коришћења ефикасног модела наступа, пре свега српских компанија,
на електронском тржишту Русије.
Кључне речи: електронско пословање, електронско тржиште, интернет, ,
интернет маркетинг, информациони системи, електронска размена података.
Abstract: Economic cooperation between Serbia and Russia are characterized by long
tradition, strong progress in the past year and excellent prospects for future
development. Presentation and promotion companies from Serbia and Russia, with their
demand or supply of goods and services implies the existence of a single source of
information that all businesses, which are Internet users, provides a basic condition for
the possibility of establishing and expanding business cooperation. through the market
and businesses in it.
The main purpose of the establishment of the Russian-Serbian business internet portal is
just providing opportunities for business presentation of companies from Serbia and
Russia on the supply of goods and services which would be the appropriate way,
electronically, introduced in Serbia and the Russian Federation. This paper lists the
1
2

slavisa.trajkovic@pr.ac.rs
srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs
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basic characteristics of such a web portal, in order to show the possibility of using
efficient model shows, first of all Serbian companies on the electronic market of Russia.
Keywords: e-business, electronic marketplace, internet,, internet marketing, information
systems, electronic data interchange

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА РОБА И УСЛУГА
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ РУСКЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ
Глобализација пословања из основа је променила начин на који се
послује на глобалном светском тржишту. Виртуелни тимови,
мобилни запослени, и сви они који желе успех своје компаније у
пословном свету захтевају сталну доступност интернету и
пословним информацијама. Модерно пословање налаже повезивање
запослених, снабдевача, партнера и клијента, без обзира на величину
организације и локацију. Пословни интернет портали имају основну
намену да на једном виртуелном електронском тржишту окупи сто
више фирми и тако створи највећу понуду роба и услуга на
интернету.
Пословни интернет портал ”Послујте Са Русијом”3 намењен је пре
свега презентацији српских фирми пословним партнерима са
тржишта Руске Федерације. Овај пословни интернет портал
омогућавa пословну презентацију роба и услуга привредним
субјектима на тржишту Руске Федерације, у мрежи пословних
портала система у Русији. Ову мрежу наменских пословних портала
у Русији дневно прегледа преко 80.000 корисника на мрежи. На
слици 1 приказан је изглед сајта интернет портала ”Послујте Са
Русијом”.
У заједничкој мрежи система интернет портала у Русији, којим се
наше компаније презентују на овај начин, налазе се следећи портали:
- Руски пословни портал намењен објављивању понуда и потражњи
роба и услуга www.businessoffers.ru
- Руски пословни портал намењен објављивању понуда и потражње
за некретнинама www.businessrealty.ru
- Руски пословни портал намењен објављивању понуда и потражње
везане за одмор и путовања www.businessrest.ru
- Руски пословни портал намењен објављивању понуда и потражње
из области инвестиција www.investmarket.ru
3

http://www.poslujtesarusijom.rs/srpski/indexsrpski.htm
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- Руски пословни портал који у бази података садржи информације
за преко 110.000 привредних субјеката www.marketcenter.ru
- Сајт преставништва Система ММЦ за Србију у оквиру официјалног
сајта Система Међурегионалних Маркетинг Центара у Русији
belgrad.marketcenter.ru
- Руски пословни портал посвећен општим пословним
информацијама о Србији serbia.allbusiness.ru
Слика 1.: Сајт руско-српског пословног интернет портала
”Послујте Са Русијом”

Нове пословне могућности у пласману и набавци роба и услуга, као
и могућим инвестицијама, преко успостављања пословне сарадње са
предузећима на тржишту Руске Федерације путем наведених
интернет портала подразумева да се целокупан систем пословања
одвија на основама директног пријема примарних информација,
директно од одговорних особа, као и основама коришћења
специјалних интернет маркентинг метода.
Начин представљања компанија на Руском електронском тржишту
садржи обраду, превод на руски језик и постављање следећих
елемената презентације:
Опис фирме и делатности којом се бави
- Опис конкретне понуде фирме
- Основне податке о фирми
- Линкове ка официјалном сајту фирме
- Постављање фотографија у склопу wеб презентације фирме.
-
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Пословни интернет портал ”Руски пословни клуб”4 базира се на
програмима на микро нивоу, директном маркетингу и односима
фирма – фирма, а у циљу позиционирања фирми на руском тржишту,
успостављање или проширење сарадње, уз примену нове стратегије
наступа и комуницирања.
Слика 2.: Пословни интернет портал ”Руски пословни клуб”

Основни циљ Руског пословног клуба је свакодневна информативна
подршка пословним људима, место дистрибуције информација у оба
смера, као и место сусрета понуде и потражње роба, услуга и виших
облика сарадње фирмама из Руске Федерације и региона Западног
Балкана у бољем позиционирању на тржишту. Он ствара
информациону основу за успостављање и проширење сарадње, чиме
се смањују и трошкови истраживања тржишта. Често је управо овај
инернет портал полазно место за почетак бизниса између предузећа
из Србије и Русије. Комбиновањем и повезивањем искуства и
ентузијазма пословних људи и увођења нових стратегија интернет
маркетинга, имају за резултат стварање услова да се на прави начин
одговори новим пословним изазовима у на глобалном светском
тржишту. Систем овог интернет портала располаже богатом базом
података руских фирми у Руској Федерацији по регионима. У бази
података извршена је категоризација компанија у групације
инвестиционих, трговинских, спољнотрговинских, производних,
4

http://www.ruskiposlovniklub.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=214
&Itemid=1&lang=sr
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услужних и других фирми, као и и хотелских ланаца. У бази
података су и руске фирме и представништва у Србији, и региону.
Оно што је веома битно је и то да се врши континуирано ажурирање
базе података руских грађана власника некретнина на подручју
Западног Балкана с обзиром да они по броју и куповној снази
представљају посебну циљну групу и веома значајан сегмент
тржишта. Корисници услуга овог пословног интернет портала су
руске фирме – инвеститори, представништва и грађани – власници
некретнина у Србији и региону, затим руске фирме из Руске
Федерације – инвестиционе фирме, трговински и хотелски ланци,
спољнотрговинске,производне и услужне фирме које послују или су
заинтересоване за рад са фирмама из Србије и региона, као и фирме
из Србије, и региона које послују или су заинтересоване за рад са
руским фирмама у региону и у Руској Федерацији. Корисници услуга
овог пословног интернет портала могу бити и фирме из Украјине,
Белорусије и Казахстана.
Полазни ниво сарадње је учлањење у Руски пословни клуб, јер су
услуге доступне само за чланове Клуба. По том основу поставља се
презентација компанија на сајту за период од годину дана, чиме
практично добијате сајт на руском језику у који руски потенцијални
партнери могу директно да уђу.
У оквиру презентације на сајту се постављају:
1. лого и контакт ,
2. кратак опис делатности,
3. линковање сајта компаније на сајту Руског пословног
клуба;
На следећем нивоу нивоу врши се постављање каталога компанија у
електронској форми,уз постављање више галерија слика, производа понуде по групама, референци и других информација, са
неограниченим бројем фотографија, постављање бизнис понуда
одређеној циљној групи, као и постављање видео презентације.
Циљна група се формира из базе података од преко 300.000 руских
фирми у Русији. То су, пре свега, инвестициони фондови,
инвестиционе фирме, нафтне и гасне компаније, трговински и
хотелски ланци и друге руске фирме заинтересоване за сарадњу са
фирмама из Србије и региона Западног Балкана. Након истраживања,
претраживања постојеће базе података и формирања циљне групе
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приступа се изради индивидуалног newslettera са презентацијом
програма – понуде и референци као и дефинисаним предлозима
сарадње, евентуално и са видео презентацијом, обима 6 - 8 страна.
Бизнис понуда се поставља на сајту и доставља циљној групи на email адресе менаџера, једном па чак и више пута. На тај начин врше
се услуге изналажења пословних партнера у Руској Федерацији,
инвеститора, дистрибутера, купаца, коопераната, представника,
партнера за формирање мешовите фирме (једног или више), по
регионима.
Директни пословни сусрети организују се у Руском пословном клубу
у Београду или у заинтересованим компанијама, када потенцијални
руски партнер то затражи како би се на лицу места упознао са
понудом и предлозима сарадње или код потенцијалног руског
партнера по договору. План и програм посете ради се по договору и
у сарадњи са српском компанијом и потенцијалним пословним
партнером из Русије, уз пружање разних услуга Руског пословног
клуба.
Посетом сајта овог интернет портала, пословни људи на једном
месту, могу доћи до свих релевантних информација. О
потенцијалним руским партнерима. Пословни портал пружа:
контакте, опис делатности са референцама, wеб презентацију, pdf
прилоге-каталоге, галерију слика, посебне бизнис понуде, све до
видео презентације, чиме се доприноси бржем проналажењу
партнера, бољем позиционирању на руском тржишту и код руских
фирми које послују у региону, смањењу трошкова истраживања
тржишта и промотивних активности.

ЈЕДИНСТВЕНА МРЕЖА МЕЂУРЕГИОНАЛНИХ
МАРКЕТИНГ ЦЕНТАРА (ММЦ) НА ЕЛЕКТРОНСКОМ
ТРЖИШТУ РУСИЈЕ
Јединствена мрежа Међурегионалних Маркетинг Центара на
електронском тржишту Русије представља специјализован систем за
информационо - маркетиншко опслуживање Руских и иностраних
фирми у области тражења и одабира пословних партнера на
електронском тржишту. У оквиру овог система привредним
субјектима из Србије пружају се услуге које подразумевају све
активности које су намењене добијању прецизних и квалитетних
информација, које предузећима стварају могућност правилног
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формулисања и доношења аргументованих пословних одлука и
метода за наступ на тржишту Руске Федерације.
Овај комплексан сервис који омогућава спровођење и реализацију
пословних циљева српских компанија за наступ на тржишту Руске
федерације у свом саставу инкорпорира разгранату мрежу
регионалних центара, који покривају 90% економски активне
територије Руске федерације.
У саставу система ММЦ постоји 67 маркетинг центара на територији
Русије, бивших република СССР-а и осталих држава који врше
информационо - маркетиншко опслуживање Руских и иностраних
фирми у области:
•
•
•
•
•

трговинске и производне кооперације,
избору трговинских и производних партнера,
формирању дистрибутивних мрежа,
кретању роба на регионалном и иностраном тржишту,
припреми и спровођењу инвестиционих програма.

Целокупан систем пословања Међурегионалних Маркетинг Центара
ММЦ се одвија на основама директног пријема примарних
информација са максималним уважавањем компанија и њихових
специфицних потреба и жеља, уз прецизно дефинисање пословног
захтева сваке компаније. Клијентима овог сервиса се пружа директан
одговор на питања где, коме и како је најбоље продати робу и услуге
на јединственом електронском тржишту. Јединствена и разграната
мрежа регионалних филијала система, која покрива 90% економски
активне територије руске Федерације, у сваком тренутку пословним
субјектима пружа следеће електронске услуге:
•
одабир пословних партнера - трговинских и
производних фирми,
•
формирање дистрибутивних мрежа,
•
промоцији роба и услуга на руском тржишту,
•
маркетиншкој подршци инвестиционих програма,
•
припрема и организација двосмерних пословних
мисија-задатака.
Спровођењем професионалних мониторинга и комплексних анализа
састава регионалних тржишта, ММЦ систем пружа адекватан увид и
информациону основу за успешну стратегију и наступ предузећа. На
тај начин, систем ММЦ учествује у реализацији комплексних
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пројеката са употребом квалитативних и квантитативних метода,
којима се врши оцена тржишних могуцности и потенцијал продаје,
изводјење нових производа и марки, праћење карактеристика и
тенденција тржишта и конкурентног окружења, истраживање
продајних мрежа, прогнозе развоја истраживање потрошаца и имиџа
производа, рекламно истраживање, као и истраживања кретања цена.
Самим тим, овај систем омогућава тражење и селекцију трговинских
и индустријских партнера на руским регионима и адекватну
припрему за стварање регионалне маркетинг мреже. Коришћењем
сервиса ММЦ система ствара се информациона основа за развој
програма усмерених ка унапредјењу наступа на електронском
трзисту, уз адекватну анализу степена присустности и услова продаје
роба везаних за одговарајућа квантитативна и неквантитативна
маркетинг истраживања.

ЗАКЉУЧАК
За успешан наступ на Руском тржишту, због његове специфичности
и величине, потребно је добро познавање прилика на самом
тржишту, као и свих могућности које оно пружа. То изискује
вишегодишње искуство и велики број поузданих пословних
партнера из разних области како би ефекат самог рекламирања био
брзо видљив, а српске компаније пронашле још једног јаког и
поузданог пословног партнера. Пословни интернет портали
представлјају оптимално решење рекламног наступа ка тачно и
прецизно одређеној циљној групи што у многоме скраћује време и
штеди новац, а брзо показује резултате.
Услуге презентације и рекламирања српских компанија на руском
електронском тржишту које се врше преко мрежа пословних
портала, маркетинг центара, специјализованих компанија,
презентација на сајмовима и електронских медија, а ценовно су
прилагођене актуелном тренутку.
Услуге директног рекламирања преко ових и других маркетиншких
мрежа, које дневно посети више десетина хиљада људи представља
ефикасан начин за наступ најефикаснији начин за склопање жељених
пословних аранжмана или једноставно побољшање пласмана
производа и услуга српских компанија на тржишту Руске Федерације
и у Руској заједници у региону западног Балкана.
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МАЛИ БИЗНИС КАО ШАНСА ДА СЕ ИСКОРИСТИ
ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РУСКЕ ЕКОНОМИЈЕ
SMALL BUSINESS AS A CHANCE TO REDEEM THE GREAT POTENTIAL
OF THE RUSSIAN ECONOMY

Звездан Ђурић1
Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија, Београд
Оливера Ђурић
Висока пословна школа струковних студија- Блаце

Сажетак: Данас се исплати инвестирати у Русију јер су западне земље
тренутно у стагнацији, а руска економија и привреда бележе даљи раст. На
пример, у Јапану, који има развијену привреду, раст стопе БДП - а је око 1%
годишње. Компаније које послују у тој земљи, неће се моћи објективно довољно
брзо развијати јер је локално тржиште висококонкурентно. У Русији је ове
године прогнозирана стопа раста БДП - 3-4 % . То је мање него пре економске
кризе 2008. године, али знатно више него у земљама Европске уније. Осим тога,
руско тржиште је велико, а водеће светске компаније нису га још у потпуности
освојиле, стога на њему има много простора за двоцифрени раст БДП - а током
дужег низа година. Улазак на такво тржиште може донети висок профит и
омогућити стицање нових потрошача. Наравно, на другом крају ваге стоје
проблеми и ризици везани за несавршене државне институције и прописе. Због
тога, при уласку на руско тржиште треба водити рачуна не само о
материјалним факторима, као што су довољан број квалификованих кадрова,
прометна инфраструктура, куповна моћ и потребе тржишта, него ио квалитету
државне управе и пословном амбијенту у регионима у које се планира
инвестирати.
Овај рад је покушај да се укаже на карактеристике руске привреде, на њене
потенцијале, регионалне могућности, институционалну подршку и пореске
подстицаје које пружа руска економија за пословање и развој малог бизниса.
Страни инветитори сами су утврдили да нема боље земље у којој се из малог
бизниса извлачи добит од 30-40 одсто.
Кључне речи: мали бизнис, економија, привреда, раст, развој,
Абстракт: Today it pays to invest in Russia because the Western countries are
stagnating , and the Russian economy and the economy recorded further growth . For
example , in Japan, which has developed economy , the growth rate of GDP - and is
about 1 % per year. Companies operating in the country , will be able to objectively
develop fast enough as it is a highly competitive local market . In Russia this year's
forecasted GDP growth rate - 3-4 % . That's less than before the economic crisis 2008th
years , but much more than in other EU countries. In addition, the Russian market is
large and leading companies they did not yet fully won , so it has a lot of room to
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double-digit GDP growth - and over a number of years. Entry into such a market can
bring high profits and to enable the acquisition of new customers . Of course , at the
other end of the scale are the problems and risks associated with imperfect state
institutions and regulations. Therefore , when entering the Russian market should take
care not only about material factors , such as a sufficient number of qualified personnel ,
transport infrastructure , purchasing power and market needs , but also on the quality of
public administration and the business environment in the regions in which it plans to
invest .
This paper is an attempt to highlight the features of the Russian economy at its potential
, regional opportunities, institutional support and tax incentives offered by the Russian
economy to business and small business development . Foreign investitors themselves
have determined that there is no better country in which to draw from the small business
tax of 30-40 percent.
Keywords: small business , economics , economy, growth, development,

1. УОПШТЕ О РУСИЈИ
Русија се простире између Северног леденог мора на северу, Тихог
океана на истоку, Кине, Монголије и Казахстана на југу, Азјберџана
и Грузије на југозападу, Украјине, Белорусије, Летоније и Естоније
на западу и Финске и Норвешке на северозападу. Припада јој и
Калињградска област на обали Балтичког мора између Пољске и
Литваније. Велики део земље чини низија коју планина Урал дели на
Руску (у европском делу) и Западносибирску низију (у азијском
делу- до реке Јенисеј).
Руска Федерација је многонационална држава сачињава је 16
аутономних република (Башкирска, Бурјатија, Чеченско-Ингушка,
Чувашија, Дагестан, Јакутија, Кабардино-Балкарска, Калмичка,
Карелија, Коми, Маријска, Мордовија, Северно-Остинска, Татарска,
Тувинска, Удмуртска). Постоје такође и пет посебних аутономних
области (Адигејска, Горњо-Алтајска, Хакаска, Јеврејска и
Карачејево-Черкашка).

Највише има Руса (82%), а затим има још 100 националних мањина
(татари, украјинци, белоруси, чувашијакути идр.). Најгушће је
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насељен европски део (нарочито области око Москве), док су
сибирска пространства ређе насељена. Према оценама стручњака
данас у Русији живи 4-5.000.000 имиграната. Од тога је 2.000.000
легално запослених, а остали су "у илегали".
Русија је релативно развијена индустријско-пољопривредна земља.
Природна богатства су разноврсна – од висококвалитетног угља до
нафте и земног гаса. Пољопривреда је такође развијена нарочито у
Руској низији, а највише се производи: пшеница, раж и кукуруз.
Знатно је развијено сточарство и пчеларство.

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Данас се руска економија углавном темељи на извозу енергената
(нафте и земног гаса) и сировина и растућој домаћој потрошњи.
Разнородна територија Русије може се поделити у привредном
погледу на две зоне: западну (Европски део Русије) и источну
(Сибир и Далеки исток). Водећа привредна грана је тешка
индрустрија .
Енергетика је добро развијена. Русија је кључни снабдевач нафте и
гаса у великом делу Европе, сматра се енергетском супер силом с
обзиром да има највеће резерве природног гаса и нафте на свету, а
друга је по величини по резервама угља. Највећи је произвођач
електричне енергије у свету и пети највећи произвођач обновљиве
енергије. Русија је била прва земља која је почела са производњом
нуклеарне енергије у цивилне сврхе, тренутно је четврти произвођач
по величини у производњи ове врсте енергије. Руска влада планира
велика улагања у програм за следећу генерацију технологија за
производњу нуклеарне енегрије. Тешка металургија је најразвијенија
на Уралу. Аутомобилска индустрија је развијена у Москви,
Тољатију, Нижњем Новгороду, Санкт Петерсбургу и још неким
градовима. Москва, Казањ, Иркутск су центри производње авиона, а
Санкт Петерсбург бродова. Веома је развијена војна индустрија.
Прехрамбена индустрија не задовољава потребе становништва те
се прехрамбени производи увозе у значајним количинама. Од
пољопривредних култура највише је заступљена производња
пшенице, ражи, јечма, зоби и семена сунцокрета. С обзиром да
Русија излази на три океана, руске рибарске флоте су познате у свету
по улову рибе, а извоз рибе и морских плодова је у порасту
последњих година.
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Од сточарства карактеристично је гајење јелена на северу Русије,
као и гајење поларних лисица, даброва, куна и хермелина. Русија је
највећи извозник крзна на свету. Саобраћај је углавном развијен у
европском делу Русије. Према истоку је изграђена Транс-сибирска
магистрала која спаја Москву и европски део Русије са далеким
истоком - Владивосток. То је најдужа пруга на свету (9.288км).
Северније од ове изграђена је Бајкалско - Амурска магистрала
(3.200км). Морским путевима се углавном превози роба. Велики
саобраћајни значај има пловни пут Волга - Дон. По њему се
остварује преко 50% речног превоза у Русији. Саобраћај по језерима
је такође добро развијен, посебно на Каспијском језеру. С обзиром
да је Русија велика и ретко насељена земља са много удаљених и
изолованих градова и области, Ваздушни саобраћај има велики
значај, посебно за становништво крајњег севера и далеког истока
државе који зависе искључиво од ове врсте саобраћаја. У земљи
постоји преко 2.700 аеродрома, а чак 137 аеродрома има статус
међународних. Русија је једна од најважнијих земаља у космичким
истраживањима и поседује пар активних космодрома, најпознатији
је Бајконур. Наука је посебно развијена и има дугу традицију. Русија
је позната по својим високо - образовним установама,
истраживачким центрима, академијама и високо – стручно
образованом кадру. Упркос природним лепотама и историјским
знаменитостима Русија тренутно користи само око 30% својих
туристичких потенцијала.

3. МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕКОНОМИЈЕ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Први знаци кризе совјетске привреде (СССР-а у чијем саставу је
била Русија) и успоравања темпа раста појавили су се почетком
седамдесетих година прошлог века. У годинама Горбачовљеве
перестројке2 економска активност почела је убрзано да се смањује и
2

Одбројавање до распада СССР почело је перестројком. 1985: нови секретар
Комунистичке партије Михаил Горбачов залаже се за перестројку (реформу
привреде) и гласност (политичку отвореност). 1988: Тежња ка независности у
Литванији, Летонији и Естонији. 1989: Борис Јељцин је изабран за делегата у
парламенту. Совјетски блок се распада са падом Берлинског зида. 1990-91:
Горбачов се залаже са вишепартијски систем, али демострације у Азејберџану и
Литванији сурово су угушене. Јун 1991: Јељцин је изабран за председника Русије.
19. август: Уочи потписивања новог споразума о заједници група политичара
покушава да преузме власт од Горбачова. 23. август: Горбачов се повлачи са места
генералног секретара КП СССР-а. 6. септембар: Призната независнот Литваније,
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земљи је претио распад привреде. У периоду реформи Јељцина када
је транзиција спровођена по програмима разрађеним од стране
међународних финансијских организација, руска привреда нашла се
у стању колапса. Док су за време Јељцина земљу водили страни
експерти, примењујући програм ММФ-а, земља је све дубље
економски тонула. Бруто друштвени производ у 1998. години
износио је 52%, а инвестиције само 20% од нивоа оствареног у 1989.
години. Такав стрмоглави пад економске активности није забележен
у 20. веку ни у време Првог и Другог светског рата и окупације
индустријски најразвијенијих делова земље. Након финансијског
краха 1998. када земља почиње да се ослања на сопствене снаге и
домаћу памет, почиње неочекивани раст руске привреде – у 1999. –
3,3%; 2000. – 7,7%; 2001. – 5%; 2002. – 4,3%; 2003. – 7,3%; 2004 –
7,1%; 2005 – 6,4%; 2006. 8,2%; 2007: 8,5%; 2008: 5,2%..3 Према
подацима Блоомберга, Русија је током последње декаде додала 570
метричких тона злата својим резервама. Према анализама
независних аналитичара из августа месеца 2013. године, процена је
да Русија има преко 20.000 тона злата.
Федерална служба за државну статистику (Росстат) на основу
резултата из 2012. закључује да је Русија са својим привредним
развојем успела да постане лидер међу земљама „велике осморке“ и
да заузме друго место међу земљама групе БРИКС (Бразил, Русија,
Индија, Кина и Јужноафричка Република). Руски БДП је порастао
за 3,4%, наводи се у истраживању Росстата објављеном крајем
фебруара, које је засновано на извештајима Међународног
монетарног фонда, Организације за економску сарадњу и развој,
Европске дирекције за статистику (Еуростат) и оперативних
података из руских статистичких служби. Европска криза није
прерасла у системску па није било осетног пада цена нафте, гаса и
метала. Не треба занемарити да је и одустајање од примене
рестриктивне политике такође имало повољан утицај. Национална
рејтинг агенција предвиђа успоравање раста руског БДП-а у 2013. на
2,5%. Досадашња стопа раста могла би да се одржи само при
Естоније и Летоније. 8. децембар 1991: Вође Русије, Белорусије и Украјине се
састају како би потврдили распад СССР-а. 25. децембар 1991: Горбачов се повлачи
са фубкције совјетског педседника – СССР званично престаје да постоји.
3
Приход од извоза руског наоружања, задњих година: 2001-3,7 милијарди$; 20024,8; 2003-5,6; 2004-5,8; 2005-6,1; 2006-6,5 милијарди $. Највише се продају
борбени авиони 49,9%; ракетни системи 13,2%; поморска опрема 7,7%; остало
29,2%. Апсолутни светски рекордер по броју произведених пушака је руска АК-47,
популарни КАЛАШЊИКОВ. Серијски се производи од 1947. године и до данас их
је, у десетак варијанти, направљено више од 100 милиона.
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изузетно повољним околностима за Русију на светском тржишту
нафте и гаса. Предвиђа се да ће 2020. године Русија превазићи
Немачку у индустријкој производњи и постаће главни индустријски
мотор Европе.4 Независна агенција Euromonitor International,
позната по стратешком истраживању потрошачких тржишта, пре
неког времена објавила је извештај у коме се наводи да ће до 2020.
Русија, Индија и Кина ући у првих 5 највећих светских економија
(Русија тренутно заузима шесто место на тој лествици). Интензиван
економски раст у овим земљама, иако се остварује уз одређене
потешкоће, утицаће на светски поредак. У глобализованом свету
после Хладног рата, где економска моћ има превласт над војном
снагом и политичким ставовима, развојни пример троугла Русија Индија - Кина има ће дугорочне импликације на цели свет. Извештај
садржи податак да је Индија по паритету куповне моћи ПКМ - у
надмашила Јапан још 2011. Док у случају Индије економски раст
подстичу раст потрошачког тржишта и инфраструктурна улагања,
али и успон средње класе, у Русији економски развој (за сада)
генеришу њени енергетски ресурси. У извештају стоји и да ће Кина
до 2020. бити највећа светска економија с 19% удела у глобалном
БДП - у. Руска економија ће економију Немачке престићи до 2016.
године. Оно што треба нагласити јесте да ће ове три земље бити
међу првих пет најјачих светских економија, док ће преостала два
места заузети САД и Јапан. У извештају се даље наводи: "Суперсиле
међу економијама у развоју, посебно земље BRICS-a,
Русија благовремено сервисира спољни дуг и смањује га из године у
годину, повећавајући девизне резерве, а финансијска и политичка
ситуација у земљи је стабилна као ретко када. Први пут после много
година у земљи је присутна веома бурна привредна активност. Данас
Русија бележи динамичан економски раст каквим може да се
похвали мало земаља у свету. Путинова Русија је престала да узима
било какве ''структурне кредите'' од ММФ и Светске банке и од
државе дужника је постала земља која кредитира друге и инвестира у
друге економије.5 Руска влада жели да Русија свој статус у ММФ од
зајмопримаоца замени за акционарску улогу. Русија је данас оно
што је била Америка пре сто година – земља необичне слободе и
4

Ово су неке од констатација новинара Michael Snyder-a изнете почетком 2013.
5 Русија је успела да смањи дужничке обавезе захваљујући владиној политици
буџетског суфицита и мобилизацији финансијских резерви за подмиривање
захтева страних кредиторима. Факат је да су резерве превазишле 120 милијарди
долара, изводећи Централну банку на ранг (повисини резерви) шесте у свету,
после индијске и пре Хонконга..

164

Зборник радова

невероватних могућности. По односу ризик-рентабилност, то је
најбоље место у Европи.
Табела 1.: Колика је Русија, макроекономски показатељи
економије Руске Федерације у 2011. години
Број становника (у
милионима)
Географска површина (км2)
Структура БДП
Бруто друштвени производ
Бруто друштвени производ
по глави становника
Девизне резерве

Увоз

Извоз

Незапосленост
Радно способни
Прираштај
Стопа инфлације
Највећи градови
Учешће инвестиција у БДП
Трговинска размена Руске
Федерације са светом
Јавни дуг учествује у БДП.
Буџет
Нафта
Војни буџет
Резерве у страној валути и
злату
Спољни дуг земље
Аеродроми
Стварна стопа раста БДП
Испод границе сиромаштва
Чланица СТО

150.000.000.
17.075.200. км2
услуге ( 58,9% )
индустрија ( 37% ) и
пољопривреда ( 4,2% )
2.373 млрд $ ( 7. место у свету )
16.700 $
314,5 милијарди$
310,1 милијарди$. РФ највише увози: саобраћајна средства,
машине и опрему, фармацеутске производе, полупроизводе за
металну индустрију, месо, воће и поврће, пластику, гвожђе и
челик, оптичке и медицинске инструменте. Главни увозни
партнери су: Немачка (14,7%), Кина (13,5%), Украјина (5,5%) ,
Италија (4,7%), Белорусија (4,5%).
498,6 милијарди $. РФ највише извози: нафту и производе од
нафте, природни гас, метале, дрво и производе од дрвета,
хемијске производе, производе војне индустрије. Главна
тржишта у извозу су: Немачка (8,2%), Холандија (6%), САД
(5,6%), Кина (5,4%), Турска (4,6%).
6.8%
75,41 милиона
o
у пољопривреди 9,8%
o
у индустрији 27,5%
o
у услугама 62,7%
- 0.37
8.9%
Москва 10,35 милиона ст. С.Петербург 4,7; Новосибирск 1,42;.
Н.Новгорд 1,31; Ст Јекатеринбург 1,3 мил ст.
21,1%..
808,7 млрд . $ уз остварен суфицит од око 188,5 млрд $.
са 8,7%
Приходи: 383 милијарди$
Потрошња: 376 милијарди $
Потрошња: 2,5 мил бар/д
Производња: 9,4 мил бар/д
31 милијарда $
2,5% од БДП
513 млрд . $ (4 место у свету).
519,4 млрд . $
1.623
4,3%..
17,8%
22. августа 2012. (после 18 година преговора).

Извор: Светска банка, ММФ, СТО, ЕУ 2011. година
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Русија је први светски произвођач и извозник природног гаса и
нафте. У томе је руска моћ, али и слабост, јер јој и економски раст и
извоз, у време кад су главни конкуренти увелико у
постиндустријским водама, углавном зависе од продаје енергената и
сировина. Монопол у међународним односима је увек лош, али неки
мисле да је добар зато што је њихов. Само у 2005. години због скока
цене нафте6, нафташи су уплатили у државни буџет 65 милијарди$ за трећину више него 2004. Тако да је Русија била у могућности да
без тешкоћа врати све дугове иностранству.7
Тежак задатак да изграде капитализам у земљи где је омиљена
пословица “поштеним радом се нико не може обогатити“, у
Русији се решава довођењем десетине хиљаде странаца за директоре
и председнике великих компанија. Странац добија новац, а домаћин
искуство које му недостаје, и сви су задовољни. Тренутно је Русија
земља у којој су примања менаџера највећа на свету.

4. ЕКОНОМСКА САРАДЊА РУСИЈЕ И СРБИЈЕ
Русија је један од највећих спољнотрговинских партнера Србије.
Приближно половина спољнотрговинске размене Србије отпада на
земље Европске уније, којој припадају два важна партнера као што
су Немачка и Италија. Око 25 одсто нашег извоза пласира се у ове
две земље. На руско тржиште усмерено је око 5 одсто извоза Србије,
али је зато у структури нашег увоза учешће увоза из Русије 15-20
одсто. У размени са Русијом присутан је проблем високог
спољнотрговинског дефицита - извоз је 6-7 пута мањи од увоза. Зато
су трговинским споразумом и протоколом, који је закључен у
Москви фебруара 2008. године, предвиђене мере за унапређење
робне размене у смислу повећања нашег извоза. Споразум о сарадњи
у области нафте и гасне привреде у циљу унапређења нафтне и гасне
привреде између Србије и Руске Федерације, који је потписан у
јануару 2008, ствара предуслове за даљи развој сарадње између
Србије и Русије у области енергетике. Енергетски споразум има за
циљ стварање повољних услова за пројектовањ, финансирање,
изградњ, реконструкцију и коришћење објеката гасне и нафтне
6

Многи Владимира Путина зову срећковићем, јер је у време владавине Јељцина,
барел нафте био 11$, па је од пореза држави остајало мало (за време Путина барел
нафте је прелази цену од 35$). То је био главни разлог што је Јељцин, готово у
свему морао да попушта западу, који га је спашавао кредитима.
7
Извозна царина на тону нафте је 102$ по тони.
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привреде на територији Републике Србије, повећање енергетске
сигурности и обезбеђење континуираних испорука гаса и нафте из
Руске Федерације у Републику Србију, њихов транзит у треће земље,
као и производњу нафтних деривата на територији Републике
Србије.
Традиционално је још СССР била један од најважнијих економских
партнера СФРЈ. Доминирала је сарадња у области размене робе и
услуга , али су били развијени и други облици сарадње:
инвестиционо - техничка сарадња , производна кооперација ,
заједничка улагања. Структура, динамика и развој економске
сарадње Србије са Русијом имају велики утицај на развој привреде
Србије и појединих грана. Ова земља је значајно тржиште за наш
извоз, али и подручје за снабдевање привреде стратешким
сировинама и опремом.
Споразум о слободној трговини између СРЈ и Руске Федерације
закључен је 2001. године и он се примењује мада га Руска
Федерација још није ратификовала (одредбе о царинским
повластицама, статус најповлашћеније нације). Споразум о
узајамном подстицају и заштити инвестиција са Руском Федерацијом
закључен је 1996. године. У Москви је 28. фебруара 2008. године
потписан протокол којим су сумирани резултати заседања
експертске радне групе Владе Републике Србије и Владе Москве и
утврђени основни правци за јачање трговинско-економске сарадње.
Перспективе сарадње Србије и Руске Федерације су у повећању
извоза на ово велико тржиште, за шта постоје традиционалне
претпоставке, развијена сарадња од раније, руски потрошачи су
навикли на робу широке потрошње из Србије, заинтересовани су за
увоз хране и пића, вина, грађевинског материјала. У области
инвестиционе сарадње требало би обезбедити повратак наших
грађевинских фирми и извођење крупних инвестиционих и
грађевинских радова у Русији, чиме бисмо побољшали стање
платног биланса

5. МАЛИ БИЗНИС У РУСИЈИ
С обзиром на кризу у економијама развијених земаља може се рећи
да Русија прилично добро стоји, јер има високе приходе од нафте,
тако да има добре изгледе за развој сфере услуга. Управо у тој сфери
ради већина малих предузећа, будући да почетна улагања нису
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велика, а посао може бити изузетно исплатив. Према подацима
Светске банке, у свету постоји преко 500 критеријума по којима
се предузеће сврстава у сферу малог бизниса. Основни закон који
прописује границе малог бизниса у Русији узима као критеријум
број радника и обим прихода.

Микро-предузећа су она која остварују приход до 60
милиона рубаља (1,85 милиона долара) или имају највише 15
радника,

док фирме са приходом до 400 милиона рубаља
(највише 100 радника) припадају сфери малог бизниса.

Све што је преко тога сврстава се у средњи и крупан
бизнис.
У Русији су на државном нивоу покренути програми подршке малом
бизнису, тако да сврставањем у ову категорију предузеће може
добити извесне предности, а најважнија међу њима је примена
специјалних пореских режима који омогућавају знатно блажу
пореску контролу и мање контаката са пореским органима. Истина,
експерти тврде да статус малог предузећа може донети и додатна
ограничења. На пример, представницима микро и малог бизниса је
далеко теже да добију кредит од банке или да нађу неки други извор
финансирања8. Поред тога, предузетници се жале на: велико пореско
оптерећење, високе административне трошкове, висок ниво
корупције и наметнуте услуге. Власници малих предузећа не могу да
се одупру свим овим појавама тако као што може велики бизнис,
који је у Русији тесно повезан са државом.9
Па ипак, у Русији се малим бизнисом бави 10% становништва, што је
далеко мање него у Европи, САД или Кини. У структури руског
малог бизниса, према подацима Федералне службе државне
статистике за 2012, водеће место (готово трећину тржишта)
заузимају трговина и сервисирање аутомобила и других производа.
8

Председник РФ Владимир Путин је 4. Јула 2013. окупио директоре највећих
банака у својој подмосковској резиденцији Ново-Огарјово како би сазнао зашто су
каматне стопе на бизнис-кредите у Русији тако високе. Шеф државе је затим
окривио банкаре за монополизам, похлепу и ометање економског развоја.
9
Државни чиновник доживљава свој положај као извор добити и додатних
прихода, жали се Дина Крилова, председник фонда за заштиту права предузимача
„Пословна перспектива“. Њему је очување малог бизниса последња брига, иако су
то радна места и порези којима се попуњава буџет, каже она и додаје да се у
западним земљама предузетништво далеко више цени.
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На другом месту су грађевински послови и послови са
некретнинама, где је ангажовано преко 30% малих предузећа.
Прерађивачка индустрија (производња текстила, предмета од метала,
електронске опреме и сл.) заступљена је са готово 15%, а отприлике
са по 5% пољопривреда и угоститељство, као и саобраћај и
комуникације. У Русији се осећа недостатак предузимача у
иновационој сфери и високотехнолошкој производњи, у сфери
трговине, логистике и сервисирања купљене робе. Мала и средња
предузећа могу успешно развијати те области исто као и велике
компаније. Последње 3-4 године Русија је започела активно радити
на побољшању предузетничке климе путем реформе законодавства
те поједностављења бирократских процедура. То је омогућило
држави да напредује 2012. на лествици Светске банке "Доинг
Бусинесс" са 120. на 112. место. А до 2020. Русија мора, према
мишљењу руског председника Владимира Путина, ући у 20
најбољих држава за вођење бизниса
Добит варира у зависности од региона, с тим што је Москва у већини
случајева у предности. До таквог закључка су дошли органи
регионалне управе на основу просечног личног дохотка и прихода
приватних предузимача у сваком административном субјекту Руске
Федерације. На пример, просечан годишњи доходак једног ресторана
друштвене исхране са салом површине до 50 квадратних метара у
Москви износи 3 милиона рубаља (око 92.000 долара), у ЈамалоНенецком аутономном округу ресторан са истим параметрима може
да заради само 1,55 милиона рубаља годишње (око 48.000 долара).
Козметичар или фризер који има радњу у својој кући може да заради
у Белгороду само 100,6 хиљада рубаља годишње (3000 долара), у
Краснодару већ 330 хиљада (10.000 долара), а у Москви целих 900
хиљада (око 28.000 долара). Па ипак, није баш сваки посао боље
плаћен у Москви него у осталим регионима. Годишњи приходи
таксиста, кувара, спортских тренера, портира и носача на станицама
у регионима су приближно исти као у Москви: 300 хиљада рубаља
годишње (око 9200 долара).
Најслабије резултате, нажалост, и даље показује пољопривреда. Ово
се објашњава чињеницом да улагања у производњу хране спадају у
врсту оних која резултате дају на најдужи рок. Све ово везано је за
технолошке иновације у овој области које су, за сада, изостале или
су недовољне. Храна је један огроман и неискоришћен ресурс. Стара
царска Русија, је некада хранила целу Европу без обзира на то што
није имала никакву технологију и транспортна средства као данас.
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Званичан став Русије је да је борба за здрав живот један од кључних
приоритета. Ево, у последње време маса људи из великих градова
иде у правцу отварања фарми мале и средње величине, чиме може
себи да обезбеди пристојан живот.
Неспокој изазива чињеница да крајеви које још није захватило
благостање својој незавидној позицији могу да захвале, углавном,
томе што данас нису на прави начин успели да диверзификују своју
привреду, ослањајући се и даље на велике системе, а не на мала и
средња предузећа. Јер нови услови пословања без државноконтролисане економије намећу и стварају услов за развој малих и
средњих предузећа.
Русија је припремила пуно нових закона којима би решила питање
слободе привређивања малих и средњих предузећа и породичних
фирми. Нажалост, у време Јељциновог председниковања, процветала
је бирократија до неслућених размера, па је нова власт затекла више
те бирократије него што је било и у време Совјетског Савеза.10 Због
оваквих и сличних појава, Москва је, нажалост, постала прескупа, па
тај полусвет бирократије носи код најширих слојева народа назив
"Црна Москва". Ово је само један од примера свакодневних
аномалија у руском друштву које се мења из дана у дан.

6. РЕГИОНИ КОЈИ СУ НАКЛОЊЕНИ РАЗВОЈУ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Лабораторија за истраживање јавног мњења (ЛИОМ) саставила
је ранг-листу руских губернатора према томе колико су наклоњени
развоју пословног сектора у свом региону. Према извештају ЛИОМ,
као лидери на ранг-листи са својим губернаторима на челу истичу се
Свердловска област, Ханти-Мансијски аутономни округ и Република

10

Ево једног примера који наводи Виктор Хлистун, публициста и новинар руског
дневника „Труд“: На једном једноставном примеру: предузимљива жена која је
изградила четвороспратну зграду са циљем да покрене производњу текстила у
сутерену тог здања, чим је кренула да решава та основна "папиролошка питања", у
старту је, уместо охрабрења, добила непријатан "шамар", јер су јој рекли да ће
само питање разних дозвола коштати преко милион долара, а све због потребе
корумпирања бројних административних паразита ( узгред , у Москви само један
квадратни метар земљишта или пословног просора кошта око $ 5000! ) . Тако
разочарана, отишла је далеко из Москве у град Самару, у место где има доста
незапослених и где су цене знатно прихватљивије .
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Татарстан.11 Сва три региона примењују различите моделе у развоју
пословања, али су основна правила свугде иста: отвореност и
доступност информација и формирање ефикасних средстава за
подршку малих и средњих предузећа. Најповољнији субјекти Руске
Федерације за вођење бизниса: Свердловска област, ХантиМансијски аутономни округ и Република Татарстан. Према
подацима ЛИОМ, Свердловска област је један од руских региона
који се најбрже развија. Географски положај, индустријска и научна
база чине добру основу за развој и модернизацију овог региона, нови
пројекти омогућавају да се привуче све више нових инвестиција и да
се пружи одговарајућа подршка предузетништву. Инвестициона
политика Свердловске области усмерена је на њену трансформацију
од старог индустријског региона у центар високих технологија.
Према подацима губернатора Свердловске области, крај 2012.
указује да су основни економски показатељи у овом региону
значајно порасли. Конкретно, обим инвестиција у основни капитал
повећан је за 2,5% – на 341 милијарду рубаља, док су стране
инвестиције истовремено порасле три пута. Током протекле године у
ову област се слило 5,2 милијарде долара, што представља најбоље
резултате од 2000. Административни центар ове области
Јекатеринбург чест је организатор највећих међународних
манифестација и скупова највишег нивоа и напоредо са градовима
Измир (Турска), Ајутаја (Тајланд), Дубаи (УАЕ) и Сао Пауло
(Бразил) претендује на то да буде домаћин Светске изложбе (EXPO)
2020.
У Ханти-Мансијском аутономном округу (ХМАО), који је на ранглисти заузео друго место, због специфичности самог региона
ситуација је нешто другачија. Пре свега, у том региону постоји
олигопол јер тамо послују гиганти као „Росњефт“, „Гаспром“,
„Лукоил“, „Сургутњефтегас“, ТНК-ВР, „Славњефт“, „Русњефт“ и
други. Доминантност ових компанија озбиљно отежава развој
бизниса на регионалном нивоу. Регионалне власти тренутно
покушавају да смање утицај олигопола развојем малих и средњих
11

Важно је напоменути да успешан развој пословања у великој мери зависи о
односу локалних власти. У Русији, позитиван пример може бити Калушке област,
где је локална управа уложила много труда у развој индустријских паркова и
изградњу инфраструктуре. Одабране су парцеле на којима је уведен гас,
електрична енергија, вода и изграђена је саобрацајна инфраструктура. Управо у
таквим индустријским парковима инвеститори без додатних трошкова могу
закупити земљиште на дуже време или га откупити. Последњих година, по овом
обрасцу развија се и Уљановска област.
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предузећа. У ту сврху је усвојен програм у оквиру којег руководство
округа надокнађује део трошкова приликом обуке нових
предузетника и пружа финансијску подршку у виду бесповратних
средстава. У овом региону такође постоји и центар, који се успешно
развија, у коме се налази спортско-туристички комплекс: у 2012. је
на пример прилив домаћих туриста у ХМАО износио 450 хиљада,
што је за 12,2% више него у 2011.

7. КВАЛИТЕТНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ
У овом тренутку од 20% укупног броја нових радних места у Русији
отвори се у малим и средњим предузецима. Председник Путин је
јасно изразио своја очекивања да ће Влада РФ спроводити политику
која треба обезбедити ућешће малих и средњих предузећа у БДП - у
са 50%. Укратко, ситуација је све боља. Овај напредак илуструју
индикатори попут времена потребног за покретање пословања и
броја сати утрошених на испуњење административних и пореских
процедура. Русија има најквалитетнију подршку за предузетнике,
руски пословни људи изјављују да им држава све више помаже. У
Русији постоје три главне развојне институције, активно укључене у
коришцење државних инвестиционих фондова за унапређење
предузетништва: "Руска венчурна фирма" (РВК), "Роснано" и
Фонд "Сколково".
1)
РВК инвестира путем приватних инвестиционих
фондова, основаних у сарадњи са приватним инвеститорима.
Оваквих фондова тренутно има 12, укључујуци и два у
иностранству, с укупним капиталом од 850.000.000 УСД.
Удео РВК у њима износи преко 500.000.000 УСД. На почетку
2013. фондови под контролом РВК за подстицај иновативног
предузетништва финансирали су 139 предузећа.
2)
Компанија "Роснано" почела је са радом 2007. и до
сада је инвестирала преко 4 милијарде у 90 фирми. Као оцена
успешности поменутих инвестиција служи податак да су ове
компаније, које користе савремене технологије, имале укупан
промет од 10 милијарди долара.
3)
Фонд "Сколково", којег финансира држава, основан је
пре три године у циљу подршке најперспективнијих пројеката
и досад је осигурао пореске олакшице и субвенције за стотине
новооснованих предузећа. Фонд је примио око милијарду
долара из државних извора, чиме је помогао укупном броју од
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832 привредна субјекта, од чега је њих 184 приликом
оснивања добило субвенције у износу од 300.000.000 УСД.
Индустријски паркови представљају једну од најефикаснијих
иницијатива за развој пословања у Русији. Крајем 2012. било их је
укупно 303 у целој земљи. Њихов број је у сталном порасту - само у
2012. најављено је 50 нових пројеката. Око 25% предузетника сматра
да се могућност приступа бизнис инкубаторима значајно побољшала
у претходне три године .

8. ПОРЕСКИ СИСТЕМ У ФУНКЦИЈИ МАЛОГ БИЗНИСА
Нема боље земље у којој се из малог бизниса извлачи добит од
30-40 одсто. Томе доприноси и пореска политика каква не постоји на
Западу. У Немачкој, на пример, ако годишњи приходи износе
80.0000. евра, на порезе одлази 54 одсто. У Русији, прве пола године,
странац плаћа 35 одсто, а после тога постаје порески резидент и
плаћа 13 процената.
Пореско подручје је још један од домена у коме је Русија остварила
значајан напредак. Пример који то потврђује је време утрошено на
испуњење пореских процедура. Када се у обзир узму 3 претходне
године то време је износило 262 сата, но ако посматрамо само 2012.
видљиво је смањење утрошеног времена на исте процедуре, односно
177 часова. Више од 10 година порез на доходак у Русији
(обрачунава се пропорционално) износи 13%, што је једна од
најнижих стопа на свету, на пример у Немачкој износи и до 50%.
Порески систем у Русији је много повољнији за грађане него у
већини европских земаља. Данас у Русији порез на добит предузећа
износи 20%, док је у већини западноевропских земаља већи од
30%.12
Наравно, не постоји идеалан порески систем, а Улф Шнајдер13
сматра да је једна од главних негативних карактеристика руског
пореског система бирократија. „У Русији пореске обавезе
12

Крајем 2012.године познати глумац Жерар Депардје је одлучио да се пресели у
Русију и да узме руско држављанство, незадовољан високим порезима за
најбогатије у родној Француској. „Домовина је тамо где је порез на доходак 13%“,
закључује у Депардјеово име руски Интернет портал MK.ru. Порески систем у
Русији је много повољнији за грађане него у већини европских земаља.
13
Директор компаније „Russia Consulting“, Руска реч, 13. Maj 2013.

173

ИПЕС-СР 2013

усложњавају вођење књиговодства, јер је потребан велики број
докумената. На Западу су људи навикли да је фактура („инвоис“) сам
по себи финансијски документ, што у Русији није довољно. То је
папир без посебног значаја који представља само понуду за плаћање
и ништа више. На основу фактуре не можете формирати никакве
ставке у билансу, нити можете да из пореске основице издвојите
конкретне трошкове. Увек су потребни додатни документи, као што
је, рецимо, потврда о примопредаји, товарни лист или рачунфактура, што на Западу није случај.“

ЗАКЉУЧАК
Русија благовремено сервисира спољни дуг и смањује га из године у
годину, повећавајући девизне резерве, а финансијска и политичка
ситуација у земљи је стабилна као ретко када. Први пут после много
година у земљи је присутна веома бурна привредна активност. Данас
Русија бележи динамичан економски раст каквим може да се
похвали мало земаља у свету. Путинова Русија је престала да узима
било какве ''структурне кредите'' од ММФ и Светске банке и од
државе дужника је постала земља која кредитира друге и инвестира у
друге економије.14 Руска влада жели да Русија свој статус у ММФ од
зајмопримаоца замени за акционарску улогу. Русија је данас оно
што је била Америка пре сто година – земља необичне слободе и
невероватних могућности. По односу ризик-рентабилност, то је
најбоље место у Европи.
Неспокој изазива чињеница да крајеви које још није захватило
благостање својој незавидној позицији могу да захвале, углавном,
томе што данас нису на прави начин успели да диверзификују своју
привреду, ослањајући се и даље на велике системе, а не на мала и
средња предузећа. Јер нови услови пословања без државноконтролисане економије намећу и стварају услов за развој малих и
средњих предузећа. Последње 3-4 године Русија је започела активно
радити на побољшању предузетничке климе путем реформе
законодавства те поједностављења бирократских процедура. То је
омогућило држави да напредује 2012. на лествици Светске банке
14 Русија је успела да смањи дужничке обавезе захваљујући владиној политици
буџетског суфицита и мобилизацији финансијских резерви за подмиривање
захтева страних кредиторима. Факат је да су резерве превазишле 120 милијарди
долара, изводећи Централну банку на ранг (повисини резерви) шесте у свету,
после индијске и пре Хонконга..
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"Доинг Бусинесс" са 120. на 112. место. А до 2020. Русија мора,
према мишљењу руског председника Владимира Путина, ући у 20
најбољих држава за вођење бизниса
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ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ И РУСИЈЕ
-ПАРАЛЕЛЕ СТИЛОВА ЖИВОТА1
POPULATION HEALTH OF SERBIA AND RUSSIA
PARALLELS OF LIFESTYLES

Јово Медојевић2,
Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Одсек за
географију, Косовска Митровица, Србија
Саша Милосављевић3,
Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет Одсек за
географију, Косовска Митровица, Србија

Сажетак: Значајне промене у политичком и друштвеном животу као и
економске промене система које су током протекле две деценије захватиле
Републику Србију и Руску Федерацију, значајно су утицале на здравље и стил
живота код становништва на тим гео-просторима. Званични подаци и у Србији
и у Русији, показују тренд повећања броја регистрованих зависника од алкохола,
тренд повећања зависника и корисника психоактивних супстанци и повећање
броја становника никотинских зависника. Такав тренд доводи до повећања
смртности код становништва Србије и Русије чији су главни узрочници
алкохолизам, наркоманија и пушење. Циљ овог рада је да сумира и укаже на веома
слична вишедеценијска кретање показатеља стилова живота код Срба и Руса и
да укаже да је у таквим друштвеним условима неопходна хитна интервенција
државе кроз озбиљну популациону политику у борби за очување квалитета
живота и здравља становништва Србије и Русије.
Кључне речи: Република Србија, Руска Федерација, здравље становништва,
наркоманија, алкохолизам, штетност дувана
Abstract: Significant changes in the political and social life same as economic system
changes that over the past two decades engulfed the Republic of Serbia and the Russian
Federation had a significant effect on the health of the population in these geo-region.
These changes are particularly affected on changes in lifestyle among the population
and hence the health of the population . Official data in Serbia and in Russia, showed
the trend of increasing number of registered alcohol abuse, the trend of increasing drug
addicts and users of psychoactive substances and increase population of nicotin addicts.
The fact is that all these trends lead to increased mortality in the population of Serbia
and Russia. The aim of this work is to summarize and to point a similar trend indicators
of lifestyles among Serbs and Russians, and indicate that these social conditions need

1

Рад представља истраживања са пројекта бр.III-43007 који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2
jovomedojevic@gmail.com
3
sasamilosavljevic.ts@gmail.com
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immediate intervention of the state through a serious population policy in the fight to
preserve the quality of life and health of the population of Serbia and Russia.
Key words: Republic of Serbia, Russian Federation, population health, drug addiction,
аlcoholism, smoking damage

УВОД
Здравље и квалитет живота становништва представљају предуслов
развоја, унапређења и просперитета једне државе. Здравље је извор
свакодневног живота, а не само предмет живљења, и зато се
проучавање здравља становиштва у демографији поставља као
позитиван концепт који у први план ставља друштвене и личне
потенцијале (ресурсе), као и физичке способности становништва.
Здраво становништво у једној држави неопходно је за постизање
стратешких, социјалних и економских циљева сваког друштва и
државе, и зато свака држава налази свој интерес у промоцији јавног
здравља што се осликава кроз подршку коју је држава спремна да
пружи за развој и унапређење здравља своје популације.
У области
јавно-здравствене заштите становништва и рада
здравствене службе у XXI веку, постоји мрежа института и завода за
јавно здравље чији рад се огледа у унапређењу здравља
становништва, а пре свега у спречавању масовне појаве заразних,
незаразних болести, болести зависности, трауматизма и стилова
живота ризичних по здравље становништва.
Главни извори података, који су коришћени у овом раду су извори
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
установе која обавља послове од општег интереса у области заштите
здравља становништва Србије као и статистичка истраживања на
основу закона и програма статистичких истраживања и евиденције у
области здравства. У циљу информисања стручне и шире јавности
Институт за јавно здравље Србије годишње издаје публикацију
„Здравствено-статистички годишњак Републике Србије”, који на
систематски начин приказује основне податке о становништву,
рађању, оболевању и умирању, утицају фактора животне средине на
здравље, коришћењу здравствене заштите, организацији и раду
здравствене службе.
У досадашњим истраживањима здравља становништва Србије
издавајају се Аналитичка студија за период 1997-2007. година, трећа
у низу публикација о здрављу становника Србије. Овој студији
178

Зборник радова

претходиле су студије здравственог стања становништва из 1990. и
1997. године којима су обухваћени периоди између 1979-1988.
године и 1986-1996. године. Студија из 2007. године настала је са
циљем да сумира вишегодишње кретање основних показатеља
развоја значајних за област јавног здравља према одређеним темама
које све заједно одређују и утичу на очување и унапређење здравља
популације Србије. Међу многим публикацијама које су обезбедиле
информације о здрављу становништва (перцепција здравља,
понашање и стилови живота становништва, ухрањеност, социјалноекономске детерминанте здравља и коришћење здравствених услуга
државног и приватног сектора) у овом периоду су и: Испитивање
здравља становника Србије из 2000. и 2006. године, „Студија
оптерећења болешћу у Србији“ из 2003. године и „Студије животног
стандарда“ из 2002. и 2007. године.
У проучавању стилова живота становништва Републике Србије и
Руске Федерације користили смо се релационим моделом, базираним
на структуралним подацима о јавном здрављу за Републику Србију и
полу структурним подацима по XML моделу за Руску Федерацију.
Подаци о јавном здрављу становништва Руске Федерације
кориштени из доступних специјализованих HTML (Hyper Text
Markup Language) из XML (Extensible Markup Language) базе подата
"Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения
Российской Федерации“ Москва.4 (Федерални Институт за
здравствене организације и информатику Министарства здравља
Руске Федерације; Главни циљ овог Института је да развије научну
основу за спровођење државне политике у области здравља, као и
научну основу за развој система здравствене заштите и организација
за заштиту здравља на простору Руске Федерације.); не садрже све
елементе који учествују у структурама становништва као за
Републику Србију али јасно учествују у сагледавању анализе стилова
живота код Српске и Руске популације. Изабрани квантитативни
показатељи јавног здравља у Србији и Русији односе се на
демографске и социјално-економске карактеристике становништва и
њихове стилове живота који утичу на здравље становништва и имају
за циљ праћење промена стилова живота код Срба и Руса у периоду
од краја XX до прве деценије XXI века. Циљ нам је да овим радом
4

Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Преузето са сајта 25.септембра 2013. http://www.mednet.ru/
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уочимо разлике и сличности између различитих територија и
популационих група и да укажемо на преиспитивање популационе
политике у функцији побољшања здравствене политике и јавног
здравља становништва обе земље.

МЕРЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА
Један од важнијих демографских индикатора здравственог стања
становништва је и стил живота. Под појмом „стил живота“ у
мерењу здравственог стања становништва подразумевамо, поред
исхране и употребу алкохола, употребу психо-активних супстанци и
употребу дувана.
Рана употреба алкохолних пића представља ризично понашање из
више разлога. Дејства алкохола на психофизичко стање младог
организма су неупоредиво негативнија и са озбиљнијим последицама
на укупно здравље него што је то случај код конзумирања алкохола
од стране одрасле особе.
Употреба психоактивних супстанци је карактеристична за све добне
групе, али је ипак најризичнији узраст-адолесцентно доба. Употреба
дроге не изазива само проблеме који се огледају у болести
појединца, већ доводи и до дисфункционалности породица, пораста
оболевања од полних болести и болести које се преносе крвљу,
пораста криминала и проституције, као и пораста економских
трошкова.
Употреба дувана представља ризично понашање због штетних
последица по организам. Рана употреба дувана повећава ризик од
каснијег уласка у алкохолизам и наркоманију јер се ствара
зависнички тип личности. Конзумирање алкохола и употреба
дувана, називају се "лоше навике". Међутим, те лоше навике
смањују животни век, повећавају смртност новорођенчади и многе
друге последице на здравље.

УПОТРЕБА АЛКОХОЛА
Светска здравствена организација процењује да у свету око две
милијарде становника конзумира алкохолна пића; такође,
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дијагностиковано је код 76,3 милиона становника поремећај услед
конзумирања аклкохола.5
У Србији је 2006. године свакодневно конзумирање алкохолних пића
било присутно код 3,4% становништва. Најчешће су се свакодневно
пила „жестока" пића, а затим пиво и вино. Значајно мање жена
свакодневно је конзумирало алкохол (0,4%), у односу на мушкарце
(7,2%). Према социјално-економском статусу уочено је да је у
категорији најсиромашнијих тај проценат значајно већи (5,3%), као и
код становништва које има основно или ниже образовање (5,1%).6
По подацима за 2006.годину у Србији се 6,6% становништва
налазило у групи са средњим ризиком за настанак дуготрајних
болести односно здравствених проблема који су последица употребе
алкохола. Нешто мање од 3% жена које су дневно конзумирале више
од 20 грама етанола и 8,7% мушкараца који су дневно конзумирали
више од 40 грама етанола припадало је напред поменутој групи
становништва. Педесет и више грама етанола конзумирало је у
Србији 3,9% одраслог становништва, што представља један од
индикатора „тешког пијења". У овој, високоризичној групи за
настанак дуготрајних болести и стања због употребе алкохола у
значајно већем учешћу су се налазили мушкарци (5,7%) него жене
(0,4%). Тај проценат је био значајно већи код становништва са
основним и нижим образовањем (6,3%) него код оних који имају
више или високо образовање (1,8%). Више од 70% жена у Србији
изјавило је да не конзумира алкохолна пића. Свака трећа жена
(32,7%) никада у животу није пила алкохолна пића, док то није
чинило само 7,3% мушкараца. Девет од десет ученика је бар једном
током живота попило једно или више алкохолних пића, (89,1%).
Младићи су у нешто већем проценту од девојака пробали да пију
алкохол; 89,9% младића, према 88,3% девојака је попило бар једно
алкохолно пиће у току живота. Једна четвртина школске деце
узраста 16 година (24,9%) редовније конзумира алкохол тј. наводи да
је у току живота 40 или више пута пила алкохол. Младићи у значајно
већем проценту редовно пију алкохол (36,7%) него што то чине
девојке (14,7%). Међу ученицима у Србији општа стопа
5

World Health Organization 2011 .WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
Global status report on alcohol and health. Преузето са сајта 10 септебра 2013.
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofile
s.pdf
6
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“.(2008).Здравље
становника Србије. Аналитичка студија 1997-2007.Београд, стр.57-59.
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конзумирања алкохола износила је 67,5% и била је виша од просека
ESPAD истраживања (European School Project of Alcohol and other
Drugs) из 2003. године (62%). Преваленција високе учесталости
конзумирања алкохола код дечака у Србији износила је 25% и
далеко је премашила просек ESPAD-а из 2003. године од 13%, док је
код девојчица на нивоу ESPAD просечне стопе (8%). Према
подацима из националног истраживања здравља спроведеног 2006.
године у Србији 55,7% младих, узраста 15–29 година, конзумира
алкохол. Приближно две трећине младића (65,8%) и свака друга
девојка (53,4%) пију алкохолна пића. Број младих који не пију
алкохол опада са узрастом, тако да је највећи у старосној групи 15-19
година (63,6%).7
Потрошња чистог алкохола у Руској Федерацији у количини од 18
литара по глави становника сврстава Русију у прву државу на свету
по потрошњи алкохола. Иначе, безбедним за здравље нације сматра
се потрошња алкохола од 8 литара годишње по глави становника. 8
Рана употреба алкохола говори нам и о могућем ризику у погледу
прихватања одређених „зависничких навика“, стилова живота и
система вредности. Тешка пића имају дугу традицију и код Срба и
код Руса . То наводи многе аналитичаре јавног здравља да је
употреба алкохола толико укорењена да је немогуће да се сузбије.
Забринутост научника и лекара због ширења болести зависности од
алкохола расте.
Алкохолизам се у Русији у последњих неколико година сврстава у
главне узроке смртности становништва. Раних 1980-их алкохолизам
је препознат као велика опасност у нарушавању здравља
становништва СССР-а. То је довело 1985. године до опсежне и у
почетку веома ефикасне кампање против алкохола. Током 1990-их ,
конзумирање алкохола се убрзано повећава. Статистика показују да
је алкохолизам веома заступљен у Русији. Оно што посебно
забрињава јесте појава алкохолизма код млађе популације; чак 64%
7

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“.(2008). Здравље
становника Србије. Аналитичка студија 1997-2007.Београд, стр.57-59.
8
Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: cоциально-экономические
последствия и меры противодействия. Общественная палата Российской
Федерации Комиссия по социальной и демографической политике
Общественный совет Центрального федерального округа. Москва, 2009. Преузето
са сајта, 20.септембра 2013. http://www.oprf.ru/files/dokladalko.pdf

182

Зборник радова

алкохоличара, алкохол је први пут конзумирало у узрасту између 11е и 15-е године. Тренутно у Русији 99,4% одраслих мушкараца
конзумирају алкохол, а код жена тај проценат износи 97,9%.
Испоставља се да скоро сви одрасли становници са одређеном
учесталошћу конзумирају алкохолна пића. Са 95% дечака и
девојчица с времена на време користи алкохол. Ови подаци показују
да је готово целокупно становништво Руске Федерације у опасности
од алкохолне зависности.9
.
УПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (ПАС)
Употреба психоактивних супстанци (ПАС) представља нездраво
понашање и посебан социјално-психолошки феномен појединца, која
има за последицу појаву болести зависности. Ове болести,
истовремено, представљају болести понашања и део су социјалне
патологије са изузетно тешким последицама по здравље
становништва. Медицинске супстанце као што су седативи,
антидепресиви, стимуланти, анаболички стероиди или аналгетици
нису илегални по дефиницији, али само када се употребљавају на
прописан начин по рецепту лекара. ПАС подразумева илегалне дроге
канабис (марихуана или хашиш), амфетамине, ЛСД или друге
халуциногене дроге, крек, кокаин, екстази и хероин.
Нешто више од једне трећине (35,6%) одраслог становништва Србије
било је 2006. године упознато са ефектима психо-активних
супстанци и знали су да су канабис, екстази, кокаин, ЛСД, хероин и
крек штетни, што је за 7% више него 2000. године. Код сиромашног
и ниже образованог становништва био је значајно мањи број
правилно информисаних о ефектима психоактивних супстанци, док
је скоро сваки други становник Србије (47,4%) старости од 18 до 34
године био је упознат са ефектима психоактивних супстанци. У
Србији је 17,1% одраслог становништва пробало таблете (бенседин,
тродон, амфетамин и друго). Марихуану је пробало 3,6% одраслог
становништва Србије, и то више мушкараца (4,5%) него жена (2,8%).
Прво узимање психоактивних супстанци код одраслог становништва
Србије било је између 18 и 22. године живота, а најчешће место
првог узимања је стан друга или другарице или сопствени стан.
Употреба лекова без лекарског рецепта регистрована је код 15%
9

Калабеков.И.Г.:Российские реформы в цифрах и фактах: Алкоголизм, стр.1-27.
Преузето са сајта 10.септембра 2013. http://kaivg.narod.ru/drunkennes.pdf
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ученика у Србији, што је алармантан податак када се има у виду
могућност настанка оштећења здравља и склоност ка зависности
због њихове употребе. Марихуана и хашиш су најраспрострањеније
илегалне супстанце које је конзумирало 12,9% ученика у Србији.
Старост при првој употреби канабиса била је 14 година за већину
адолесцената. Искуство са другим илегалним дрогама је
регистровано са укупно 4%. У погледу процента апстиненције током
живота за илегалне ПАС, резултати су показали да међу свим
адолесцентима, око 75% није под ризиком да ће експериментисати са
илегалним дрогама Према подацима из 2006. године у Србији се
14,3% младих узраста 15–29 година изјаснило да је пробало
психоактивне супстанце. Није забележена разлика у односу на пол.
Проценат младих који су пробали психоактивне супстанце расте са
узрастом и највећи је у групи 25-29 година (19,9%), док је најмањи у
групи 15-19 година 6,9%.10
Подаци указују да су 2,5 милиона Руса зависници од дроге, а 90 %
њих користи хероин. Нација са популацијом од 143 милиона
становника троши 70 тона авганистанског хероина годишње. Пре
распада Совјетског Савеза 1991. године број наркомана који користе
интравенске ињекције био је изузетно низак. Међутим, данас је
наркоманија у успону. Већина од 2,5 милиона руских наркомана је
старосне доби од 18 до 39 година. „Государственный научный центр
психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ“ објавио је
следеће податке: коришћење дроге и токсичних супстанци најмање
једном у животу забележено је код 56% дечака и 20% девојчица.
Коришћење дроге у овом тренутку је 45% код дечака и 18% код
девојчица. У Москви постоји између 600.000 до милион зависника од
наркотика. Просечна старост психо-активних зависника стално
слаби због повећања броја адолесцената. Посебна брига Руског
друштва мора да буде чињеница да се у последњој деценији 6,5
пута повећао број жена које користе дрогу.11

ПРОБЛЕМИ СА ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
Највећи проценат пушача у Србији налази се у старосној групи од 35
до 44 године (46,9%), код становништва које припада категорији
10

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“.(2008).Здравље
становништва Србије. Аналитичка студија 1997-2007.Београд, стр.59-60.
11
Калабеков.И.Г.:Российские реформы в цифрах и фактах: Наркомания, стр.1-11.
Преузето са сајта 10.септембра 2013. http://kaivg.narod.ru/addicts.pdf
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богатих (36,7%), које се налази у градским насељима (36,7%) и код
оних са средњошколским образовањем (39,9%). Више од половине
школске деце у Србији старости између 13 и 15 година (54,7%) су
већ пушили цигарете, а сваки шести (16,3%) тренутно пуши.
Приближно једна трећина (31,3%) су запалили своју прву цигарету
пре него што су навршили 10 година, што указује на висок
потенцијал употребе дувана у каснијем периоду живота и
потенцијално високу преваленцију болести које проузрокује дуван.
У просеку, данас девојчице и дечаци из Србије пуше подједнако и,
мање-више, у истом броју, као и девојчице и дечаци у Европи.12
У Србији се чине стални напори како би се и даље смањивало
пушење, као и ефекти пушења на све људе изложене дуванском
диму и то сталним наметањем забране пушења на радним местима, у
здравственим и образовним институцијама, развојем саветовалишта
за одвикавање од пушења, здравственим упозорењима на паклицама
цигарета, увођењем забране рекламирања дувана и дуванских
производа и спонзорисања од стране дуванске индустрије, забране
продаје цигарета малолетним лицима, промоцијом здравља и
здравственим васпитањем.
Данас у Русије стално пуши 75% мушкараца и 21% жена, и то упркос
чињеници да постоји пропаганда антипушења. У 1992 у Русији су
жене пушачи имале учешће од око 7% , а у 2008. већ 19%; у
градским областима до 30%. Према статистици пушења у Русији,
међу студентима пуши 75% мушкараца и 64% жена . Скоро сви они
имају изражену никотинску зависност . У статистици никотинских
зависника врхунац пушача у Руској популацији чини контигент
старосне доби између 20 и 29 година.13
Према подацима Федералног завода, број пушача у Русији повећан
је за 440.000. У узрасту од 15-19 година пуши 40% дечака и 7%
девојчица. Према недавном истраживању спроведеном у
Московским школама, пуши 67,7% дечака узраста од 15-17 година и
12

Институт за јавно здравље Србије , наведено дело, стр.52-55.
Е.С. Скворцовой :Социально-гигиеническая характеристика курения среди
учащихся. Материалы подготовлены д.м.н., профессором, главным научным
сотрудником ФГУ „ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ“ Преузето са сајта
11.септембра 2013.
http://www.mednet.ru/images/stories/files/statistika/Socialno_gigieni4eskaya_harakterist
ika_kureniya.pdf
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много девојака. У последњих неколико година евидентан је тренд
повећања пушења међу младима посебно код младих жена. Тако, у
старосној групи од 20-29 година, удео жена пушача је десет пута
већи од старосне групе од 60 година. У Русији се повећава годишња
потрошња цигарета: од 201 милијарди комада у евидентираних
1985.године, 413,8 милијарди у 2006 до 628,2 милијарди у 2009 .

ЗАКЉУЧАК
Можемо закључити да јавно-здравље становништва Србије и Русије,
посматрано кроз стил живота, представља данас један од најтежих
проблема. Злоупотреба алкохола, опојних природних и синтетичких
дрога као и употреба дувана, евидентни су и код становника
Републике Србије и код становника Руске Федерације. Последице
које проузрокује овакав лош стил живота сматрају се једним од
најтежих социо-патолошких појава садашњице у обе земље.
Сличност у оба примера указује да се први пут са алкохолом,
дуваном и дрогом започиње веома рано још у школи; из знатижеље,
а затим настају последице на које се тешко може утицати и могу
бити веома тешке. Број корисника алкохола, дроге и дувана и код
нас и у Русији је у порасту. Проблем је посебно изражен у Руској
Федерацији.
Подаци указују да је пушење водећи узрок преране смртности код
становништва Србије и Русије. И код Срба и код Руса влада
мишљење да је употреба алкохола и дувана лоша навика али су у
ствари озбиљни проблеми.
У другој половини XX века дошло је до експанзије злоупотребе
дрога као и до драматичног пораста броја особа које су зависници од
различитих дрога. Евидентно је и у Србији и у Русији лака
доступност дрога. Овакав стил живота, проузрокован је првенствено
факторима социјалне средине и овим факторима изложено је
целокупно становништво или веће групације становништва.
Акохолизам и наркоманија имају за последицу социјалну патологију
која представља значајан јавно здравствени проблем, како због своје
учесталости, тако и због бројних болести које су последица лошег
стила живота. Битно је, да се и у Републици Србији и у Руској
Федерацији, интензивирају напори како млади људи не би ни почели
да пуше, пију или користе дроге; важна је и акција подржавања оних
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који покушавају да се одрекну болести зависности и лошег стила
живота.
Институције у здравству и здравствено особље, морају да преузму
активнију улогу у контроли болести зависности. Подршка престанку
пушења, алкохолизму и наркоманији требало би да јача и да се
огледа у мерама које би пре свега биле усмерене на оне људе којима
је најтеже да се одвикну лошег стила живота. Потребне су додатне
информације о утицају мера контроле алкохола, дроге и дувана у
различитим популационим групама. Република Србија и Руска
Федерација, морају, јасном и снажном популационом политиком,
унапредити хумани развој, фокусирати се на очување младе и нове
генерације од лошег животног стила, смањити сиромаштво и
резидуалним, институционалним и развојним моделима створити
осећај општег благостања код становништва.
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ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕРИ У СРБИЈИ И РУСИЈИСТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
TOURISM CLUSTERS IN SERBIA AND RUSSIA-STATUS AND PROSPECTS

Љиљана Арсић
Економски факултет Приштина-Косовска Митровица, Србија1
Зоран Милићевић
Економски факултет Приштина-Косовска Митровица, Србија2
Мирјана Маљковић
Економски факултет Приштина-Косовска Митровица, Србија3

Сажетак: Модеран модел за развој туризма и ниционални просперитет је
формирање туристичких кластера. Модели туристичких кластера су врло
специфични, јер је туризам једна од области економског развоја у свременом
друштву, која пружа могућности за решавање широког спектара важних
социјалних и економских проблема. Ово укључује решавање питања запослености
радне снаге, раст, просперитет и квалитет живота заједнице, пружајући
друштвени и културни развој становништва. Циљ овог рада је да се укаже на
значај кластера као стратегије развоја за унапређења конкурентности туризма у
Србији и Русији. Формирање туристичких кластера ради успешнијег
позиционирања земаља као релевантне дестинације на међународном
туристичком тржишту је основа стратегије развоја туризма. Стратегија
развоја туризма указује на значај кластера у повећању конкурентности
туристичке понуде. У раду биће дата бенчмаркинг анализа развоја кластера у
Србији и Русији у области туризма како би се указало на њихову неопходност у
процесу искоришћења потенцијала и на перспективе развоја.
Кључне речи: Туристички кластер, туристички ресурси, природни услови,
међународна сарадња.
Abstract: Modern model of tourism development and the creation of prosperity
nicionalni tourism clusters. Models of tourism clusters are very specific, because
tourism is one of the areas of economic development in society from time, which
provides an opportunity to address a wide range of important social and economic
issues. This includes addressing issues of labor employment, growth, prosperity and
quality of life of the community, providing social and cultural development of the
population. The aim of this paper is to highlight the importance of cluster development
strategy for improving competitiveness of tourism in Serbia and Russia. Formation of
tourism clusters in order to successfully position as the countries relevant destination in
the international tourism market is the basis of tourism development strategy. Tourism
Development Strategy highlights the importance of clusters in increasing the
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competitiveness of tourism. The paper will be given a benchmarking analysis of Cluster
Development in Serbia and Russia in the field of tourism in order to show their necessity
in the process of utilization of resources, and future development.
Key words: Tourism Cluster, tourism resources, natural conditions, international
cooperation.

УВОД
Кластер је у данашњој економији један од најчешћих механизама за
спровођење државне политике равномерног регионалног развоја.
Главни циљ кластера је да обезбеди високе стопе привредног раста и
диверзификацију привреде кроз повећање конкурентности
предузећа.
Кластеризација је офанзивно укључивање у међународне развојне
токове, то је процес креирања нових прилика за укључивање у
савремене светске токове. Учинак повезивања у кластере се добро
одсликава само на довољно великом броју међусобних веза. Развој
кластера у Србији је у почетној фази иако су познате све предности и
недостаци кластеризације. Будући да сваки концепт, идеја, политика
и слично има своје добре и лоше стране, ни кластери нису изузетак.
Кластери у данашњем пословном свету омогућавају предузећима
одређене олакшице које не би имали да раде као засебни правни
субјекти. Насупрот олакшицама постоје и одређена ограничења,
посебно уколико се концепт кластера схвати као кључ за решвање
сви проблема. Предности удруживања пословних субјеката у
кластере су: повећање производње и запошљавања, повећање
иновативности, јачање стручности, побољшање квалитета и
продуктивности, повећање извоза, боље коришћење потенцијала
кроз кооперацију, смањење трошкова, повећање флексибилности,
приступ новим технологијама, успешно управљање променама,
бољи приступ светским финансијским тржиштима. Док су недостаци
удруживања пословних субјакета у кластере: покушаји владе да
развије кластере иако пословни субјекти нису заинтересовани, мала
подударност структура и пословне културе партнерских предузећа,
недостатак правних односно финансијских могућности, недостатак
предузетничког духа, низак ниво поверења унутар кластера, мањкаво
знање партнера, недовољно укључивање сарадника у мрежу,
недостатак неформалне повезаности, нејасна односно нереалистична
очекивања чланова који улазе у кластер.
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Туризам као изузетно динамична грана, природно је привлачнији од
других области за увођење флексибилне политике регионалног
развоја. Екомомска форма која омогућава регионални развој кроз
постизање иновативности, веће продуктивности, конкурентности и
извозне оријентације привреде су кластери. За постизање таквих
резултата задужена је комплементарна групација привредних и
непривредних субјеката и институција које везује исти интерес. Зато
је модел кластеризације у туризму прихваћен широм света, као
моћан оквир за одрживи развој дестинације са економског,
друштвеног и еколошког становишта. Способност пружања веће
вредности кроз модел кластера, омогућава регији да путем бројних
активности у туристичком ланцу вредности буде конкурентнија и да
очекује боље пословне резултате.

СТАЊЕ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Нова етапа развоја туризма суочила је Србију са потребом убрзане
ревитализације наслеђене структуре и са мудрим коришћењем
бројних нетакнутих природних атракција и обликовањем нових
производа. Сигурно је да рехабилитација наслеђене структуре има
приоритет не само због економски ефикаснијих солуција за повратак
на међународно тржиште, него због чињенице да је у и око
наслеђених дестинација могуће на најлакши начин подићи
капацитете понуде и ниво конкурентности, те тако створити јачу
базу за маркетиншке активности.
Стратегија развоја туризма Републике Србије указује на могућности
развоја туризма у односу на кретања у светском туризму, уз
стратешко туристичко позиционирање, избор приоритетних српских
туристичких производа и план конкурентности, инвестициону
стратегију, план потребних улагања и маркетинг план. Очекивани
резултати
примене
Стратегије
су
постизање
повећања
конкурентности српског туризма, повећање девизног прилива, раст
домаћег туристичког промета, као и раст запослености путем
туризма у циљу трансформације Републике Србије у конкурентну
туристичку дестинацију. Република Србија је на раскрсници где се
одвијају интензивна прилагођавања европским интеграцијама и где
се испољава снажан раст конкурентског капацитета институција,
предузећа и појединаца. Туризам се у том контексту намеће као
незаобилазан комплекс са неискоришћеним растућим потенцијалом.
Српски туристички потенцијали нису досад довољно искоришћени,
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јер туризам није никад био озбиљна тема развојне политике
Републике Србије. С друге стране, многе државе са сличним или чак
слабијим потенцијалом су последњих година учиниле напоре који су
их довели на мапу значајних светских туристичких земаља. Примери
Републике Мађарске, Чешке, Бугарске, Румуније и Пољске то
најбоље потврђују.
Република Србија данас има само компаративне предности у
туризму, јер поседује разноврсну структуру туристичке понуде,
налази се у близини традиционалних и нових туристичких тржишта,
има дугу историју и општу препознатљивост, очуване природне
ресурсе, сразмерно добре комуникације и поседује велики људски
потенцијал. Процес трансформације компаративних у конкурентске
предности у туризму Републике Србије део је укупних реформских
процеса, као и политичког односа према туризму као важном
ствараоцу националног благостања.
Према Студији Светског економског форума, (The Travel & Tourism
Competitiveness Report 2011) међу 134 земаље, Србија је на 85 месту,
рангирана је лошије од Словеније (која је 32), Хрватске (33), Црне
Горе (36), Македоније (76) а повољније само у односу на БиХ (97),
кад се посматра у односу на земље из окружења (The Travel &
Tourism Competitiveness Report 2011, World Economic Forum). Дакле,
поред многобројних туристичких потенцијала, српски туристички
производи нису адекватно развијени, нити комерцијализовани на
светском туристичком тржишту. Са садашњих око 87.000
смештајних капацитета у застарелим објектима, Република Србија не
постиже пословне резултате ни приближно као конкурентске земље.
Због затворености тржишта каснио је процес реструктурирања и
приватизације, није било значајних улагања из земље и
иностранства, тако да није дошло до развоја нових облика
туристичке понуде. Због високе централизације изостале су
инвестиције у инфраструктурно одржавање наслеђених туристичких
дестинација, јер локалне заједнице нису могле финансијски да
одговоре захтевима њиховог одржавања и нарочито новог развоја.
Ланац вредности у туризму Републике Србије, осим донекле у
Београду, није изграђен. То отвара питање стандарда, квалитета
услуга и лојалности према Републици Србији као туристичкој
дестинацији.
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Циљеви развоја туризма Републике Србије и интереси Републике
Србије у туризму су следећи (Стратегија развоја туризма Републике
Србије, стр.8):
1) подстицање привредног раста, запошљавања и квалитета
живота становника путем развоја иностраног туризма;
2) обезбеђење развоја сопствене позитивне међународне слике;
3) обезбеђење дугорочне заштите и интегрисаног управљања
природним и културним ресурсима, што је у интересу
одрживог развоја туризма;
4) обезбеђење међународних стандарда квалитета заштите
туристичких потрошача сагласно савременој европској пракси.
Ново туристичко позиционирање Републике Србије мора бити
засновано на професионалном сагледавању фактора, који пресудно
утичу на општи успех Републике Србије као туристичке дестинације.
Реч је о најмање три кључна фактора и то:
 објективној интерпретацији централних елемената понуде у
области ресурса и атракција, односно дефинисаних
стратешких потенцијала за успех у туризму;
 анализи и оцењивању вредности актуелних и очекиваних
трендова у глобалном туризму и процени реалних шанси за
тржишни продор и развој Србије;
 анализи конкуренције, која подразумева структурно и
процесно познавање стања у реалном конкурентском кругу.

ТУРИСТИЧКО СТРУКТУРИРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Распоред карактеристичних туристичких кластера у Републици
Србији није заснован на административно-управним границама које
актуелно постоје унутар земље већ пре свега на рационалним
упориштима у различитим облицима економије искуства који се у
појединим деловима земље могу развити. Један од начина
остваривања иновативности и покретача конкурентности у
савременом пословном окружењу представља удруживање и
сарадња предузећа у оквиру кластера. Кластери кроз хоризонтално и
вертикално повезивање предузећа и јачањем веза и односа између
тих предузећа, јачају конкурентску предност предузећа и
институција које су укључене у кластере (Пејановић, Р., Његован, З.,
2011, стр. 87-99).
На основу концентрације различитих типова ресурса у појединим
деловима земље могуће је понудити начелне теме за диференцирано
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позиционирање појединих кластера, и то (Стратегија развоја туризма
Републике Србије, стр.17 или www.srbija.gov.rs):
1) Војводина;
2) Београд;
3) Западна Србија са Косовом и Метохијом;
4) Источна Србија.
Предложени оквир туристичког структурирања Републике Србије
садржи све битне елементе који:
 истичу општепознат географски појам за чије би се
везивање Република Србија релативно брзо и уз мале
трошкове могла туристички идентификовати код
иностраних туриста;
 указују на оне производе који би се најпре могли
пласирати на међународно тржиште;
 препоручују јасну везу с Европом;
 препоручују везу с културним, духовним и емотивним
вредностима поднебља и људи који стварају туристичку
понуду у најширем смислу речи.
Пројекције раста основних параметара туристичког сектора
Републике Србије и њихова регионална (кластерска) дистрибуција
заснивају се на следећим претпоставкама:
1) друштвено-економском развоју Републике Србије, који ће
се одвијати у правцу укључења Републике Србије у европске
интеграције;
2) да за развој туризма у Републици Србији буде надлежна
централизована државна агенција или други облик организовања
подршке развоју предузетништва у туризму Републике Србије;
3) да се одмах предузму потребне активности како би се у
што краћем року комерцијализовали и међународном тржишту
понудили производи „Пословни туризам и МИЦЕ”, „Градски
одмори”, „Догађаји”, „Кружне туре”, „Специјални интереси” и
„Речно крстарење”, при чему треба започети међународну кампању
изградње свести о држави као туристичкој дестинацији;
4) предузимању потребних активности како би се започело са
уклањањем идентификованих „уских грла” и отворили процеси
развоја идентификованих производа „Наутика”, „Здравствени
туризам”, „Планине и језера”, односно „Рурални туризам”, а које
услед великих иницијалних улагања у хардвер и софтвер није могуће
одмах комерцијализовати на међународном тржишту.
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Данашње српске туристичке дестинације/кластери и национална
туристичка политика се налазе у вакуму, пре свега због чињенице да
туристичка политика Републике Србије нема потребне инструменте
утицаја на развој, раст и изградњу конкурентности у туризму.
Уколико жели да гради међународну конкурентност у туризму,
Република Србија мора прихватити чињеницу да се и сама пословна
мисија националне туристичке политике мора подредити том циљу
најмање до тренутка успостављања зреле фазе развоја. Према томе,
постоји директна међузависност стратегије за стварање
конкурентног туристичког сектора и тренутног капацитета
туристичке политике Републике Србије. Реализација наведених и
других активности и задатака који су детаљно разрађени у
плановима конкурентности, инвестиција и маркетинга, представљају
изградњу визије, стратешког позиционирања и развојне стратегије
националне туристичке политике. Потенцира се питање
опредељености за изградњу потребног капацитета туристичке
политике Републике Србије. Једино на тај начин може се кренути у
реализацију претходно дефинисаних и амбициозно постављених
развојних циљева.

УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Иако туристичка политика све донедавно није сматрана важном,
данас представља полазну тачку мисаоног процеса у туризму. Она је
усмерена на развој туризма на свим нивоима и као таква мора да
креира дугорочну развојну перспективу. Нестале су традиционалне
државне политике у туризму. Владе појединих земаља или
подржавају већ изграђени конкурентски оквир за понашање актера у
туристичком процесу (нпр. Аустрија или Швајцарска) или се
активно и предузетнички укључују у изградњу конкурентског
окружења за туризам (Грчка и Турска на почетку свог туристичког
успона, а Египат још и данас). На нивоу државне политике схваћено
је да се туристичка конкурентност ствара на нивоу туристичких
кластера и производа, а не на националном нивоу. У том смислу,
владе треба да подржавају изградњу конкурентности туристичких
кластера различитим улагањима у инфраструктуру, с обзиром да се
данас више не говори о туристички конкурентним државама него о
државама с више или мање конкурентним туристичким
кластерима/дестинацијама/производима.
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Извршена подела Републике Србије на туристичке кластере изведена
је на основу јаке потребе Републике Србије да индивидуални
кластери/ дестинације/ производи сами уређују властито
позиционирање, тако да остваре конкурентност на основу властитих
предности. На тај начин ће се најуспешније разликовати и
супротставити конкуренцији.
Кључне конкурентске стратегије портфолија туристичких производа
према кластерима постављене су са циљем и на начин да се отвори
пут за успостављање њихове међународне конкурентности. То
практично значи да српски туристички кластери треба да раде исто,
боље или другачије од конкурената. У суштини, смисао
конкурентских активности јесте да српске туристичке кластере
продају искуства, која у њима могу да се доживе уз најмање могуће
напоре за госте.
Конкурентске активности кластера, њихова оперативна ефикасност,
односно „дијамант конкурентности” који их стимулише,
представљају
три
инструмента
који
одређују
концепт
конкурентности. Они се могу успешно развити само уз међусобну
сарадњу и партнерство приватног и јавног сектора. То партнерство
мора, с друге стране, да буде базирано на обостраним интересима и
максимално транспарентно. Нико не може ојачати конкурентност
кластера уместо актера који у њему делују. Државне власти у
Републици Србији само још приватизацијом могу да утичу на
структуру приватних актера у кластеру, који једино могу да преузму
одговорност за изградњу конкурентности. Једини начин да се
ефикасно утиче на дугорочну конкурентност кластера (који
разматрају опције, постижу договоре и стављају на располагање
своје интелектуалне, техничке и финансијске ресурсе) јесте
успостављање сарадње и партнерства између актера јавног и
приватног сектора.

КЛАСТЕРИ У РУСИЈИ
У Руској Федерацији су створене различите развојне институције
које могу да реше проблем повећања конкурентности руске
привреде. Истовремено, неопходно је побољшати механизме
интеракције савезних институција са сличним структурама на
регионалном нивоу. Руске развојне институције тек требају да
формирмирају инвестициони портфолијо као би се створили услови
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и обезбедило финансирање конкретних инвестиционих пројеката, и
стварање могућности паралелног формирања ефикасних мрежа
финансијске инфраструктуре у региону, имајући у виду проблем
спровођења кластер политике са јавно-приватног партнерства.
Анализа међународних искустава у коришћењу кластер-приступа
показује применљивост политике кластера у руским условима, са
одређеним прилагођавањима. Развој кластера је у потпуности
интегрисан у дугорочну стратегију развоја Руске Федерације.
У Руској Федерацији данас се постепено формира реалистичан
приступ за развој туризма, као значајне гране за друштвеноекономски развој региона и привреде уопште. "Стратегија развоја
туризма у Руској Федерацији до 2015" и нови Савезни програм
Развоја туризма у Русији од 2012-2018, утврдили су приоритете
друштвено-економске политике Руске Федерације у следећој
деценији, међу њима је значајан пораст БДП, смањење сиромаштва и
равномеран регионални развој.
Туризм и рекреација, као једана од најпрофитабилнијих грана у
формирању бруто домаћег производа, отварању нових радних места,
и повећању спољнотрговинског биланса представља прави изазов за
унапређење и развој. Упркос динамичаном расту у последњих
неколико година, Руска Федерација у кључним показатељима развоја
туризма далеко заостаје за водећим земљама. Учешће туризма у БДП
Руске Федерације је пре кризе 2007. године био 6,6% у односу на
9,7% у просеку у свету. Број страних туриста на 1000 становника
Русије далеко заостаје за водећим земљама. На пример, у Великој
Британији тај проценат износи 525.1 страних туриста на 1000,
глобални светски просек је 297,8 туриста, а у Русији само 161
туриста на 1000 становника. Учешће туризма на ниво запослености у
Руској Федерацији у 2007. години био је 5,6% у односу на 10,1% у
САД.
Директан утицај туризма на привреду једне земље или региона резултат је туристичка потрошња за куповину робе и услуга у
туризму. Туристичка потрошња повећава приходе туризма у
региону, што доводи до ланца "трошкови- приход - трошкови", и
тако даље, све док оне нису кратак ланац веза. Дакле, ефекат
примарног прихода, као резултат туристичке потрошње је тешко
преценити, јер је повезан са наредним циклусима туристичке
потрошње. Поред директног утицаја туристичке потрошње на развој
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региона, постоји и индиректни ефекат, или "мултипликатор ефекат"
који ступа на снагу у тиражу од туристичке потрошње у региону.
Потреба за оснивање кластера због општег закона развоја привреде у
овој фази је развој партнерства између владе, бизниса и науке.
Поступак за стварање кластера мора да задовољи два неопходна
услова у Руској Федерацији. Прво, мора укључивати представнике
федералних, регионалних и локалних власти, које, са својим
интересима у развоју територија имају довољно снаге (правне,
финансијске, административне) да утичу на ситуацију у региону.
Друго, процес рада на стварању кластера у региону требало би да
буде повезан са јавношћу у име представника јавних предузећа,
заједнице, организације, итд.
Поред тога што су кластери предузећа и организације које укључују
различите ресурсе - људске, финансијске, природне они
представљају покретаче развоја. Битна компонента кластера је и
физичка инфраструктура (на пример, путеви), информације и научна
и техничка достигнућа.
Туристички кластери су глобални феномен. Они су својствени на
првом месту развијеним земљама, али су присутни у земљама у
развоју и земљама чије су привреде у транзицији. Тренутно, Руска
Федерација је у процесу формирања једног броја регионалних и
локалних кластера. Овај процес је убрзан усвајањем 2006 савезног
закона "о специјалним економским зонама у Руској Федерацији" и
ослобађање специјалне економске зоне туристичко-рекреативног
типа. Специјалне економске зоне туристичко-рекреативног типа се
формирају у циљу стварања повољне инвестиционе и пословне
климе у земљи, ефикасног коришћења туристичких и рекреативних
ресурса, и повећања конкурентности туристичких производа и
здравственог туризма.
За Руску Федерацију је један од горућих проблема стварање
туристичких кластера. Русија је у светском рангирању туристичке
атрактивности на 59. месту. Рачунајући природне ресурсе и богату
традицију, она се налази на 9. месту, а представници Светске
туристичке организације отворено тврде да ако Русија жели могла
би имати и до 40 милиона туриста годишње. У Италији, на пример,
годишњи број туриста удвостручи популацију земље. У Руској
Федерацији, према најновијим подацима, данас долази мање од два
милиона људи, углавном из Европе. Да би привукли туристе Руси
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треба да развију транспортну инфраструктуру, побољшају смештајне
капацитете, смање цене смештаја и побољшају услуге
угоститељства. Приоритетни правац у руском туризаму може бити
информациона и комуникациона индустрија. Још једна врућа тема за
руски туризам је развој сигурносних система, почевши од контроле
вештачки изазваних катастрофа, а закључно са сигурносним
проучавањем туристичких рута.
Требало би узети у обзир ствари као што су бренд, репутацију и
имиџ. Туристичке области у свету, као што су Кариби, Медитеран,
Персијски залив, достигли су свој максимум. Сада туристичка
индустрија у свету, која има годишњи промет од 1,3 билиона долара,
је у потрази за новим тржиштима и подручјима за истраживање и
развој. Атрактивна руска подручја као што су Мурманск, Балтичко
море, укључујући и артичке територије (острво Новаја земља и
СПИТСБЕРГЕН), територија Карелије, на Кавказу, Алтај, сибирске
реке (од извора до ушћа), и Далеки Исток. Тренутно око половине
туриста долази у Петроград, 35% европских туриста посети Москву
и 15% Златни прстен.

ЗАКЉУЧАК
Истраживање је потврдило је да су кластери добра подршка за
самозапошљавање, да доприносе запослености, да њихово
формирање није проузроковало отпуштање запослених, да су
значајно допринели унапређењу предузетништва и развоју иновација
у одређеним секторима економије, променили су начин рада својих
чланица и тако унапредили продуктивност. Међутим, постигнути
резултати су још увек далеко испод очекиваних. Присутни су бројни
практични, институционални и нормативни проблеми, недоумице и
питања, које треба решавати у ходу, да би кластери постигли
очекиване ефекте.
Конкурентска предност привреде, као ни развој кластера, не могу се
постићи сами од себе. Они морају да буду усмеравани и међусобно
подржавани процеси. При том, влада Србије са својим радним
телима мора да узме много оперативнију улогу у обезбеђивању
адекватног институционалног окружења за кластере, креирању
подржавајућих политика, друштвених и правних основа којима се
ствара позитивна клима за овакву форму интерорганизационих
односа. Такође, улога државе мора да буде много више наглашена у
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појединим фазама развоја кластера, поред координаторске, потребно
је успоставити и контролне механизме, да се једна добра концепција
не би у пракси злоупотребљавала и компромитовала, на шта актери
процеса кластеризације отворено указују.
Можемо закључити да ако жели брзо да ревитализује наслеђену
понуду и заштити и плански искористи своје потенцијале, Република
Србија мора да се определи за својеврсни интервенционистички
модел развоја конкурентних туристичких производа и туристичких
кластера.
Када је у питању Руска Федерација може се констатовати да она
настоји да применом кластера искористи своја природна богаства,
расположиве ресурсе, богату традицију како би привукла туристе у
наредном периоду, и захтевном туристичком тржишту понудила
нова подручја и нове туристичке производе. Чињеница је да су
туристички кластери у Русији као и у Србији у фази развоја.
Дакле, управљање програма формирања и развоја кластера треба да
се остварује на принципима "Управљање пројектима" системспецифичног постављања циљева и одобрење индикативних
планова, модеран систем финансирања буџета и одговорности за
њихово остваривање.
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НЕЦАРИНСКЕ БАРИЈЕРЕ БЕСЦАРИНСКОМ
ПРИСТУПУ ТРЖИШТУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
NON-TARIFF BARRIERS DUTY-FREE ACCESS TO THE RUSSIAN MARKET

Соња Вујовић1
Економски факултет, Приштина-Косовска Митровица, Србија
Тања Вујовић2
Економски факултет, Приштина-Косовска Митровица, Србија

Сажетак: Више од једне деценије Србија је једина земља на свету која поред
земаља са постсовјетског простора има потписан Споразум о слободној
трговини са Руском Федерацијом и либерализован приступ великог броја
различитих категорија производа огромном и потрошачки изазовном руском
тржишту. Више од једне деценије напори српске привреде усмерени су ка
достизању потпуне либерализације али и поред постојећег преференцијалног
статуса за највећи број производа и чињенице да се негативна листа производа
на које се либерализација не односи временом скраћује, трговина са Русијом није
достигла обим који споразум дозвољава. Ниска стопа извоза, хронично негативан
салдо и огроман дефицит у спољнотрговинској размени са Русијом остају главне
карактеристике трговинских токова српске привреде.
Недовољно конкурентна производња није у стању да одговори захтевима и
очекивањима све пробирљивијег руског потрошача ни по квалитету, а и количине
које се могу понудити и пласирати су премале за велике апетите и континуирано
снабдевање тржишта највеће земље на свету. Примећено је да су трговински
токови оптерећени нецаринским баријерама, односно препрекама техничке
природе (санитарне и фитосанитарне мере, процедуре оцењивања усаглашености
и контроле квалитета производа) и да у поступку континуиране царинске
либерализације расте значај нецаринских баријера. Притом, продор на тржиште
Русије могу да осигурају само производи који поседују ГОСТ Р сертификат који
потврђује да производња одговара захтевима квалитета и сигурности које су за
дату производњу прописали стандарди и правила Руске Федерације. Извоз
прехрамбених производа биљног порекла из Србије који иначе доминирају у
структури извоза подлеже ригорозним прописима руског законодавства и
обавезно је, поред фитосертификата праћен „књигом третмана” из које се јасно
морају видети резултати мониторинга садржаја пестицида, нитрата и
нитрита који су коришћени при производњи и складиштењу уз навођење датума
последњег третирања. У раду се анализирају нецаринске баријере и препреке
бесцаринском приступу тржишту Руске Федерације и сугеришу могући правци
акције у будућем периоду.
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Кључне речи: Руска Федерација, нецаринске баријере, слободан приступ
тржишту
Abstract: For more than a decade, Serbia is the only country in the world in addition to
the countries with the post-Soviet space has signed a free trade agreement with Russia
and liberalized access to a large number of different categories of consumer products
giant and challenging Russian market. More than a decade of efforts Serbian economy
are aimed at achieving full liberalization but at the current preferential treatment for
most products and the fact that the negative list of products subject to liberalization does
not apply shorter time, trade with Russia has not reached the level which the agreement
allows. Low export, chronic negative balance and a huge foreign trade deficit with
Russia remains the main characteristics of trade flows Serbian economy.
Insufficiently competitive production is unable to meet the demands and expectations of
all choosyer Russian consumers of the quality and quantity that can be offered and
marketed are too small for big appetites and a continuous supply of the country's largest
markets in the world. It is noted that trade flows are burdened by non-tariff barriers and
technical barriers (sanitary and phytosanitary measures, conformity assessment
procedures and quality control of products) and in the continuous tariff liberalization
increases the importance of non-tariff barriers. In addition, the market penetration of
Russia can only provide products with GOST R certificate confirming that the
production meets the requirements of quality and safety that are prescribed for a given
production standards and regulations of the Russian Federation. Exports of food
products of plant origin from Serbia who dominate in the export structure is subject to
rigorous regulations of the Russian legislation and mandatory, in addition to
phytocertificate followed by „book treatment” which clearly need to see the results of
monitoring the content of pesticides, nitrates and nitrites which are used in the
production and storage stating the date of the last treatment. This paper analyzes the
non-tariff barriers and obstacles duty-free access to the Russian market and suggest
possible courses of action in the future.
Key words: Russian Federation, non-tariff barriers, free market access

УВОД
„Као гребени на дну мора нецаринске баријере нису биле од великог
значаја док се трговина борила против бурних таласа царинског
протекционизма, али уколико ниво мора опада утолико се
нецаринске баријере све више појављују изнад његове површине”.
(Stamp)
Руска Федерација преференцијалне трговинске односе искључиво је
развијала са земљама Заједнице независних држава. Србија је данас,
поред појединих бивших совјетских република, чланица ЗНД,
једина земља изван постсовјетског простора која од августа 2000.
године има потписан Споразум о слободној трговини са Руском
Федерацијом којим је око 95% тарифних позиција ослобођено
плаћања царинских дажбина у међусобној трговини. Опредељене ка
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унапређивању и продубљивању узајамне трговинско економске
сарадње две земље у преговорима постижу додатну либерализацију
априла 2009. године, а 22. јула 2011. године у Београду потписан је
нови Протокол између Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације о изузецима из режима слободне трговине и правилима о
одређивању земље порекла робе. У односу на до тада важећи списак
производа изузетих из режима слободне трговине, производи као
што су: скроб, инсулин, гликозни сируп, теписи и остали подни
прекривачи, регистар касе, монитори и пројектори, дрвени намештај
искључени су из листе изузетака, што значи да под условима из
Протокола могу бити предмет преференцијалне трговине, односно
извоза из Србије у Руску Федерацију.

1. КОНСТАНТНО ПРИСУТАН И РАСТУЋИ ДЕФИЦИТ У
СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ СА РУСИЈОМ
Структура, динамика и обим трговинске размене традиционално
примарних спољнотрговинских партнера, Србије и Русије, у великој
мери детерминисани су дефинисаном листом изузетака из режима
слободне трговине, односно листом производа на које се и даље
примењују царинске баријере и ограничења у циљу заштите домаћих
произвођача. Према подацима Републичког завода за статистику
најважнији трговински партнер наше земље у 2008. години на страни
увоза је управо Руска Федерација са учешћем од 15,9% у укупном
увозу, при чему енергенти, сирова нафта и гас чине 90% увоза
Србије из те земље. Када је реч о извозу, у укупном извозу Србије
Руска Федерација учествује са свега 5,1%, при чему се највећи
проценат извоза односи на пласман лекова.
Према подацима Привредне коморе Србије, укупна робна размена
Републике Србије и Руске Федерације у 2012. години достигла је
2.719,3 милиона америчких долара и у односу на 2011. бележи пад у
износу од 21%. Притом извоз из Србије бележи раст од око 9,5% у
односу на прошлу годину и његова номинална вредност износи 871,4
милиона УСД. Увоз, са номиналном вредношћу од 1.847,9 милиона
УСД бележи пад од око 30,7% у односу на 2011. годину. Негативан
салдо у трговини Србије са Русијом забележен је у висини од 976,5
милиона УСД. Русија је пети партнер Србије код извоза са учешћем
од око 7,6%, а, након седам година други у увозу са учешћем од око
10,2%. Покривеност увоза извозом износила је 47,16%.
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За првих седам месеци 2013. године укупна робна размена
Републике Србије и Руске Федерације износила је 1.675,7 милиона
УСД и бележи незнатан раст у износу од 5% у односу на исти период
2012. У посматраном периоду извоз из Србије бележи повећање од
28% у односу на исти период прошле године и његова номинална
вредност износи 580,3 милиона УСД. На страни увоза евидентан је
пад од око 4% у односу на исти период 2012.године са номиналном
вредношћу од 1.095,4 милиона УСД. Тренд хронично негативног
салда у трговини две земље је настављен и овог пута је у висини од
515,1 милиона долара. Руска Федерација је и даље један од
најзначајнијих спољнотрговинских партнера Србије: четврти на
страни извоза са учешћем од око 7,2%, а трећи у увозу са учешћем
од 9,3% у укупном увозу земље.
На листи најважнијих спољнотрговинских партнера Србије у увозу,
током јула месеца текуће, 2013. године нашле су се: Италија са
увозом вредним 240,8 милиона долара, Немачка 193,3 милиона
долара, Руска Федерација 176,3 милиона долара (раст од 128,7%),
Кина 132 милиона долара и Мађарска 91,8 милиона долара. Из
Србије је највише робе извезено у Италију 249,6 милиона долара, на
другом месту је Немачка у коју је извезено робе у вредности од 172,9
милиона долара, а затим следе Босна и Херцеговина 106,5 милиона
долара, Руска Федерација 100,2 милиона долара (раст од 30,4%), и
Црна Гора 90 милиона долара.3
Графикон 1.: Земље најважнији спољнотрговински партнери
Србије, у мил. USD, јул 2013.
УВОЗ

ИЗВОЗ
Италија

249.6
172.9

Немачка
БиХ
Руска
Федерација
Црна гора

106.5
100.2
90

Италија
Немачка
Руска
Федерација
Кина
Мађарска

240.8
193.3
176.3
132
91,8

Извор: Републички завод за статистику, „Месечни статистички билтен”, број
7/2013, страна 47;

3

Републички завод за статистику, „Месечни статистички билтен”, број 7/2013,
страна 46;
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Истраживањем трговинских токова две земље уочава се да
спољнотрговинску сарадњу, започету са стицањем независности
Србије, непосредно након Берлинског конгреса јула 1878. године
карактеришу различити обим, интензитет и динамика током
времена..Деведесетих година прошлог века које су обележене
дезинтеграцијом СФРЈ, санкцијама и изолацијом Србије домаћи
произвођачи су били принуђени да се повуку са руског тржишта и
изгубили су постојеће позиције на њему. На раскршћу два
миленијума трговинска сарадња, обостраним бенефитима али и
традиционалним вредностима заједничке историје, културе и
религије повезаних партнера доживљава препород и креће се
узлазном линијом. С тим у вези у размени две земље константно је
присутан проблем дефицита Србије који је углавном последица
великог увоза нафте и нафтних деривата, гаса и других енергената
којима се наша земља првенствено снабдева из територијално
највеће земље света, а који на увозној страни годинама доминира у
распону од 75 до 80 процената. Висок спољнотрговински дефицит у
размени са Русијом и поред правдања потребом снабдевања нафтом
и другим сировинама указује да нешто треба мењати у економској
политици. Главни проблем је што се Русија посматра као једна од
205 земаља света са којима Србија остварује трговинске везе, а не
као, по развој и просперитет националне економије, стратешки
можда и најважнији партнер.

2. ПРЕПРЕКЕ СЛОБОДНОМ ПЛАСМАНУ ПРОИЗВОДА НА
ТРЖИШТЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Руска Федерација представља огроман тржишни потенцијал за
пласман српских производа који, у односу на могућности које
Споразум пружа српској привреди ни приближно није искоришћен.
Примарни проблем је што држава, њена политичка елита, пословни
кругови, па самим тим ни произвођачи немају јасно дефинисану
стратегију извоза на руско тржиште већ се извозни аранжмани
спроводе ad hoc, од сезоне до сезоне, од случаја до случаја. Потребно
је, превасходно схватити да је руско тржиште отворено, модерно
тржиште на коме конкуришу произвођачи из целог света и да је у
асортиман понуде потребно инволвирати жеље и препозната
очекивања све већег броја софистицираних руских потрошача. Да би
се осигурао пут до све захтевнијег руског потрошача неопходно је
поседовати квалитетан производ и обезбедити довољне количине и
континуитет у испоруци. И управо ту леже главни проблеми.
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Потешкоће које се јављају у привредној сарадњи с Русијом односе
се, пре свега на недовољну и уситњену понуду, неконтинуиране
количине и испоруке, проблем организације наступа на тржишту,
лош квалитет производа и паковања, скуп транспорт, недовољно
познавање руског тржишта и недостатак брендирања. Недовољно
конкурентна производња није у стању да одговори захтевима и
очекивањима све пробирљивијег руског потрошача ни по квалитету,
а и количине које се могу понудити и пласирати су премале за
велике апетите и континуирано снабдевање тржишта највеће земље
на свету. С тим у вези количине, нарочито пољопривредних
производа којима сваки произвођач појединачно располаже, нису
довољне да би се „покрили” трошкови уговарања, транспорта и
дистрибуције, а да се притом цена по јединици производа значајно
не оптерети. Исто тако уситњена понуда није у стању да на време,
синхронизовано и што је најважније редовно испоручује производе
до циљаног тржишта.
Значајну препреку бесцаринском пласману производа и извозу на
руско тржиште представља постојање великог броја нецаринских
баријера које проистичу из примене стандарда и техничких прописа.
Ове техничке баријере настају као последица строгих правила и
стандарда инсталираних у руско законодавство који, у циљу заштите
потрошача и њихових интереса дефинишу карактеристике које
производи морају поседовати како би се ставили у промет на руском
тржишту. У неким аспектима ови стандарди су захтевнији од
стандарда који важе на тржишту Европске уније. Да поменемо неке
од њих.
ГОСТ стандарди (государственный Cтандарты) су првобитно
развијени од стране владе Совјетског Савеза, као део стратегије
националне стандардизације и, историјски посматрано њихова
примена датира из 1968. године. Након распада Совјетског Савеза,
ГОСТ стандарди стекли су нови регионални статус с обзиром да су
прихваћени на територији већине земаља са постсовјетског простора
и данас су под управом евроазијског Савета за стандардизацију,
метрологију и сертификацију (EASC). Самим тим, ГОСТ стандард
још увек важи на територији Заједнице независних држава, док је
ГОСТ Р актуелан само на подручју Руске Федерације. Маркетари
међународно оријентисаних предузећа морају имати на уму да
продор на тржиште Русије могу да осигурају само производи који
задовољавају строге националне сигурносне прописе и стандарде
ГОСТ Р система којима подлежу бројне категорије производа.
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Руска Влада је, са намером да заштити здравље и безбедност
потрошача, донела закон који прописује обавезну сертификацију
појединих категорија производа и подразумева обавезно утврђивање
усклађености квалитета производа који се увозе на руско тржиште са
законом прописаним стандардима и нормама. Национални стандард
Русије ГОСТ Р (Государственный стандарт России) је систем
стандарда којима се прописују захтеви у погледу здравственохигијенске исправности и квалитета производа и/или услуга који се
пласирају на територији Руске Федерације. За извоз на тржиште
Руске Федерације неопходна је потврда квалитета производа у виду
ГОСТ Р сертификата који потврђује усклађеност са стандардима
безбедности и техничким прописима који важе у Русији и
представља примарни услов несметаног преласка производа преко
границе и њиховог приступа руском тржишту. Овим сертификатом
Русија дакле штити своје тржиште од робе лошег квалитета, односно
спроводи политику по којој је висок квалитет производа предуслов
за улазак на тржиште и дугорочно освајање поверења руских
потрошача. ISO сертификати и CE знак очигледно нису довољни за
улазак на тржиште Руске Федерације.
Важно је нагласити да предузећа која немају имплементиране ISO и
HACCP стандарде немају потешкоћа у добијању ГОСТ-Р
сертификата, наравно уколико њихови производи испуњавају
захтеве поменутог страндарда. Са друге стране, пракса показује да
поседовање ISO сертификата увелико олакшава процес добијања
„руског” стандарда. Могуће је сертификовати линију производа,
целу производњу или пак једну врсту производа. У случају
повременог извоза на руско тржиште, може се добити сертификат
који важи за једну испоруку, једну пошиљку, односно уговорену
количину за познатог купца, док сертификат о усклађености
производа у целокупној производњи омогућава неограничен број
улазака у земљу и неограничену количину робе која ће бити увезена.
Такви сертификати углавном важе до три године. У овом случају
обавезна је годишња провера пословања у погледу испуњавања свих
услова и захтева стандарда, како би се потврдило да није дошло до
одступања у односу на прописан квалитет. Сва кореспонденција за
добијање сертификата ГОСТ-Р одвија се на руском језику. Процес
добијања сертификата траје најмање неколико месеци, а његова цена
зависи од модела сертификације, то јест од тога да ли се сертификује
целокупна производња, линија производа или само одређена врста
производа.
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Процедура за добијање сертификата такође није ни мало
једноставна. Акредитационом телу Руске Федерације подноси се
обимна, тачно одређена документација, а након тога следи
инспекцијски обилазак руских сертификационих органа који
проверавају да ли документовани подаци о испуњавању услова
одговарају стварном стању ствари, врше узорковање, лабораторијско
тестирање и испитивање производа који су предмет потенцијалног
извоза и проверавају постојеће сертификате.
Аналогно томе, извоз прехрамбених производа биљног порекла из
Србије који иначе доминирају у структури извоза подлеже
ригорозним прописима руског законодавства и обавезно је, поред
фитосертификата праћен „књигом третмана” из које се јасно морају
видети резултати мониторинга садржаја пестицида, нитрата и
нитрита који су коришћени при производњи и складиштењу, као и
када су производи третирани чиме се доказује да су безбедни и да
нису штетни по здравље потрошача. У случају да за неке врсте
производа руским законодавством није утврђен максимално
дозвољен ниво (МДН) садржаја пестицида, нитрата и нитрита,
предвиђена је примена МДН за најсличније производе који су
сврстани у исту робну групу одређену руским законодавством, док
се дозвољен ниво остатака пестицида и садржаја нитрата и нитрита
утврђен законодавством Републике Србије може примењивати
једино уколико максимално дозвољен ниво није утврђен ни од
стране руске регулативе, али ни Kodeksom alimentarijusom.
Меморандум између Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и Федералне службе за
ветеринарску и фитосанитарну контролу Руске Федерације предвиђа
да се, уколико се утврди да се понављају случајеви да партије
прехрамбених производа биљног порекла одређене врсте не
задовољавају критеријуме безбедности у складу са захтевима руског
законодавства у погледу садржаја пестицида, нитрата и нитрита,
могу предузети одговарајуће ограничавајуће мере, укључујући
захтев да уз сваку партију одговарајућих прехрамбених производа
биљног порекла који се испоручују на тржиште Руске Федерације
мора бити приложен сертификат о њеној безбедности по
показатељима садржаја пестицида, нитрата и нитрита, с приложеним
записником о испитивању на присуство остатака средстава за
заштиту биља. Притом, сертификат о безбедности издају овлашћене
државне или приватне лабораторије чији систем контроле остатака
заштитних средстава којима су производи третирани руска страна
може проверавати.
210

Зборник радова

Овом приликом немогуће је непоменути да су преференцијални
статус и право бесцаринске трговине дати само „домаћим”
производима, односно производима пореклом са простора уговорних
страна. У прилог тврдњи да су трговински токови оптерећени
препрекама административне природе који значајно компликују
граничну процедуру иде и податак да се као доказ да је испоручени
производ стекао преференцијални статус обавезно подноси
сертификат о пореклу робе на обрасцу Form CT-2. Ради потврђивања
порекла малих пошиљки робе (чија царинска вредност није већа од
5.000 америчких долара) није потребно подношење сертификата, али
је извозник дужан да поднесе декларацију о пореклу робе (члан 10
Протокола)4.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Успешан пласман производа на, по површини највеће тржиште света
недвосмислено је условљен потребом истраживања специфичности
тражње, препознавања очекивања све захтевнијих потрошача и
способношћу да се диференцираном понудом креира додатна
вредност за купца. Разлози због којих се недовољно користе шансе
за пласирање домаћих производа на руско тржиште леже, с једне
стране, у недовољном познавању специфичних захтева руских
потрошача, а с друге стране у чињеници да руски потрошач не
препознаје српски производ као такав или се тај производ
неповољно позиционира у његовој свести. Наиме, домаћи
произвођачи још увек Русију поистовећују са СССР-ом, који памте
по несташицама најосновнијих животних намирница и као тржиште
на коме се продавала роба сумњивог квалитета, која није могла да
пронађе свог купца на Западу. Притом заборављају да је, према
најновијим подацима Светске банке, руска привреда са својим БДП
од 3,4 билиона долара, престигла све земље Европе (Немачку,
Француску и Велику Британију) и заузела пето место у свету.
Највећа светска економија и даље су САД са годишњим приходом од
15,7 билиона долара, а прати их Кина са 12,5 билиона, Индија са 4,8
билиона и Јапан са 4,5 билиона долара5. Светска банка је почетком
јула 2013. године уврстила Русију у групу земаља са високим
4

http://siepa.gov.rs/sr/index/sporazumi/rusija.html „Протокол између Владе Републике
Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине и
правилима о одређивању земље порекла робе”, сајт посећен 15. септембра 2013.,
5
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf „World Development
Indicators database”, World Bank, 23 September 2013,
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приходима, с обзиром на чињеницу да је БДП по глави становника у
Русији износио 14.037 долара6. Анализе актуелног стања руског
тржишта показују да и скупоцени брендови проналазе своје купце у
Русији, што значи да се у борби за освајање руског тржишта не треба
руководити ценом, већ да све пробирљивијег руског потрошача
треба освајати производима које одликују квалитет, креативност,
иновације и имиџ.
Ако пођемо од чињенице да су пољопривредни производни наша
главна извозна шанса, то би значило да домаћи произвођачи треба
најпре да обаве истраживање руског тржишта, упознају навике
потрошача у Русији и прилагоде своју понуду њиховим захтевима.
Када се размишља о перспективама извоза пољопривредних
производа на руско тржиште фундаментално је значајно сазнање да
производи који се појављују као носиоци извозних резултата у
земљама са простора ЕУ и CEFTA групације немају реалне изгледе
при наступу на тржишту Русије. Како је Русија опредељена ка
развоју домаће примарне производње извозне перспективе српске
пољопривреде треба тражити, пре свега у воћу, поврћу,
кондиторским производима и месу. С тим у вези стратегију наступа
неопходно је заснивати на реалном сагледавању потреба руских
потрошача, али и могућности, односно, интерних слабости и снага
прехрамбено-пољопривредног сектора Србије. На тај начин извоз
воћа и поврћа постао би резултат стратегијског приступа земље
виталној грани привреде која поседује извозни потенцијал, а не само
случајна и периодична појава. У том смислу посебан изазов и
извозну шансу националне економије детерминише преоријентација
са пласмана свежих, конзумних производа ка извозу сушеног и
пастеризованог воћа и поврћа које преферира руски потрошач. Исто
тако, када су у питању пастеризовани производи постоје одређене
специфичности у укусу и навикама потрошача које је потребно
уважити при дефинисању извозног асортимана. На пример, у Русији
се сам процес прераде поврћа доста разликује, претежно се
конзумира црвени парадјз у комаду, црвени парадајз са мирођијом,
паприком, корнишонима, краставци са плавим патлиџаном, пасуљ у
разним сосевима и грашак у теглама. Када је реч о прерађевинама од
меса, на руском тржишту постоји изражена тражња за бареним
месом у конзерви које се конзервише у сопственом сосу, што се
доста разликује од наших готових јела где се месо пакује заједно са
поврћем. Ови примери, а и чињеница да Србија не извози
6

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD,
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пастеризовано поврће у Русију указују на то да Србија треба да
прилагоди своју понуду специфичним захтевима руског тржишта.
Основни проблем код извоза пољопривредних производа лежи у
чињеници да годишњи род, заправо зависи од родности године која
је непосредно повезана са количином падавина у сезони вегетације
појединих ратарских и воћарских култура. Готово је незамисливо да
у 21. веку временске прилике одређују вредност и количину
годишњег приноса и постигнутих резултата, а самим тим и
квантитет и континуитет испоруке, поготово када се имају у виду
водни потенцијали Србије. Иако су Канал Дунав-Тиса-Дунав и
сливови великих река: Дунава, Саве, Мораве и Ибра више него
довољни за наводњавање бар половине обрадивих површина, у
нашој земљи се не наводњава више од 4% површина које се
обрађују.7
Исто тако, производња пољпривредних производа је углавном
расцепкана по великом броју индивидуалних пољопривредних
газдинстава, а извоз се не може заснивати на малим и нередовним
количинама производа који варирају у квалитету. С обзиром да само
мали број производа и понуђача може да задовољи захтеве
савременог руског тржишта у погледу квалитета, квантитета и
континуитета понуде, по узору на развијене тржишне економије, а у
циљу повећања извозних капацитета и извоза у целини потребно је
креирати стратешки програм развоја извозних алијанси и кластера
гранског карактера. Умрежавањем већег броја расцепканих српских
произвођача чије су шансе за успех на великом тржишту,
појединачно посматрано ограничене, смањили би се трошкови
уласка и опслуживања циљаног тржишта које намеће међународно
ангажовање, обезбедило континуирано снабдевање и сигуран
пласман постојеће производње и повећала вероватноћа остваривања
позитивних пословних резултата.
Обједињавањем производње независних „коопераната” у форми
извозних алијанси обезбедиле би се довољне и што је најважније
континуиране количине неопходне за организовање редовних линија
до Москве и других атрактивних дестинација чиме би се оптерећење
јединице производа трошковима превоза значајно смањило а
производи учинили конкурентнијим. Притом, потпуно је
7

Поповић, Н., Јашко, О., (2010) „Спољнотрговински односи и перспективе
привредне сарадње Руске Федерације и Републике Србије”, Фонд „Српски
економски центар”, Београд, стр. 330;
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несхватљиво да се транспорт чак 90% робе на релацији Србија Русија обавља камионима што је у ствари најскупљи вид превоза.
Железница, као јефтинији вид превоза користи се само у 5 до 7%
случајева, јер је прилично несигурна, спора и често без
одговарајућих контејнера. Проблем је и у томе што су колосеци у
Србији ужи у односу на руске пруге широког колосека (1.520 mm),
особене за земље бившег Совјетског Савеза, па се на граници између
Украјине и Мађарске врши обавезни претовар робе. Поређења ради
осамдесетих година прошлог века удео српске железнице у робном
транспорту био је на нивоу од око 40%.8 Интересантно је да без
обзира на чињеницу да је превоз робе између две земље најјефтинији
и најкраћи када се транспорт одвија бродовима, Дунавом и Црним
морем превози се само 4 до 5% робе.
На основу реченог као логичан намеће се закључак да на путу
развоја извозно оријентисане и конкурентне привреде држава не сме
игнорисати значај обезбеђења квалитетне саобраћајне и привредне
извозне инфраструктуре унапређењем постојећих и изградњом
нових објеката и улагањем у реконструкцију и модернизацију
железничке саобраћајне мреже. Јасно је да би пројекат развоја
највећег паневропског пловног пута Коридора 7 - река Дунав, који
повезује средњу Европу са државама црноморског подручја и
озбиљнији приступ државе његовој реализацији и изградњи модерно
опремљених логистичких центара допринели конкурентности
домаћих производа не само на руском, већ и на глобалном тржишту
и обезбедили изузетне развојне могућности целокупне националне
привреде.
Доделом бесповратних средстава намењених сертификацији
производње домаћих произвођача према строгим прописима руске
регулативе држава би, такође, пружила значајну подршку и
омогућила доступност производа тржишту Руске Федерације. Када
се већ милиони евра приносе на сребрном послужавнику „страним
инвеститорима” за отварање нових радних места (од 2.000 до 10.000
евра по новозапосленом)9 издвајање средстава за организовано
бесплатно (или по реализацији) сертификовање за руске стандарде
не би угрозило и довело у питање стабилност српског буџета а
свакако би значило инвестирање у будућност.
8

Исто - стр. 355;
Службени гласник Републике Србије, бр. 42/2011 и 46/2011: „Уредба о условима
и начину привлачења директних инвестиција”, члан 4;
9
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Сем тога, држава посебну пажњу треба посветити брендирању, то
јест, ребрендирању српских производа. С обзиром на чињеницу да су
се руски потрошачи са отварањем руске привреде суочили са
великом понудом разноврсних производа и невероватном
могућношћу избора, то су се они оријентисали да купују брендове, а
не непознате производе и услуге. Стога наши произвођачи треба да
схвате да је брендирање производа за извоз у ствари процес
трансформације производа у бренд - у обећање да ће производ
испунити очекивања која за њега купац повезује. Ово је веома тежак
задатак с обзиром на чињеницу да је бренд „Југославија”, био веома
снажан у Русији и да су руски потрошачи поседовање
југословенских производа доживљавали као ствар престижа. Због
тога Србија мора да уложи организован напор како би руски купци
почели да прихватају производе као српске и да за њих везују
позитивне асоцијације. Не сме се губити из вида да управо брендови
доприносе обликовању перцепције и, самим тим, утичу на понашање
потрошача приликом куповине, тј. производе и услуге чине мање
заменљивим.10 Јаки брендови стварају и одржавају континуитет
тражње у будућности, чиме очекивани приноси на потрошачки,
више него изазовном руском тржишту постају вероватни - или мање
ризични.
Савремени услови пословања, обликовани интензивирањем
међународне трговине и појавом глобалне конкуренције, који се
појављују као резултат високог степена планетарне међузависности
и постојања различитих видова интегрисаности појединачних
друштава и њихових националних економија, наглашавају потребу
земаља за брендирањем путем јавне дипломатије, извоза, туризма и
страних инвестиција. С тим у вези произилази да организација
маркетинг презентације Републике Србије, трговинске сфере и
појединачних предузећа на бројним међународним сајмовима и
изложбама различитог профила у иностранству, а посебно под
куполама московских изложбених центара (Crocus Expo, Expocentre
Moscow) треба да постане један од примарних сегмената извозне
стратегије. Заједничким партиципирањем државе и привредних
субјеката на сајмовима међународног карактера и организовањем
појединачних посета руских купаца српским предузећима у циљу
упознавања са актуелним трендовима у различитим индустријама
помогло би се успостављању пословних контаката, закључивању
10

www.interbrand.com „Best Global Brands 2013”, стр. 3;
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нових уговора и реализацији извозних подухвата. Интензивније
ангажовање државе на сумирању и истицању компаративних
предности и стварању позитивног имиџа Републике Србије створило
би услове за потпуније искоришћавање потенцијала које Споразум
пружа у смислу повећања пласмана производа и дугорочног
опслуживања потрошачки примамљивог руског тржишта.
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Аннотация: В работе обоснована необходимость создания эффективных
территориально-отраслевых кластеров в России и Сербии с точки зрения
активизации, интенсификации регионального развития. Доказано, что только
кластерная экономика может отвечать вызовам глобализации и ускорения
научно-технического прогресса. Выделены специфические черты экономик России
и Сербии, препятствующие созданию эффективных кластерных структур;
намечены пути их преодоления. Авторы решают дилемму, связанную с выбором
направления поддержки кластеров с оглядкой на опыт развитых западных стран
или с учетом сугубо национальной специфики.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, экономическое развитие, глобализация,
Сербия, Россия.

В условиях глобальной конкуренции между странами для
обеспечения национальной конкурентоспособности необходима
международная кооперация. Единицами в мировой экономике
сегодня являются не отдельные страны, а региональные
интеграционные объединения стран, которые поддерживают друг
друга и совместно развиваются в рамках объединения. Примерами
таких объединений являются ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС,
АСЕАН, СНГ и др.
Для
совместного
развития
стран
и
повышения
их
конкурентоспособности возможно
создание
международных
кластеров.
Кластеризация
экономики
позволяет
повысить
производительность
и
эффективность бизнеса,
расширить
возможности для инновационного развития, оптимизировать
взаимодействие между различными экономическими субъектами в
рамках кластера и т.д.
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В своем первом выступлении перед американским Конгрессом
Президент
Барак Обама,
отмечая важность
реализации
инновационной стратегии для процветания нации, указал на
необходимость
поддержания
процессов
динамичного
взаимодействия между крупными и малыми компаниями,
университетами, финансовыми структурами на основе кластерных
стратегий, реализуемых, прежде всего, на региональном уровне,
которые способны придать динамизм экономике страны в целом.
Он также выступил с инициативой выделения в рамках бюджета на
2010 г. 100 млрд. долл. на поддержание региональных
инновационных кластеров и бизнес-инкубаторов, считая их
критической компонентой будущей национальной экономической
конкурентоспособности США [10].
Аналогичные шаги предпринимаются и в странах Европейского
Союза, где кластерные стратегии также рассматриваются в качестве
важнейшего инструмента инновационного развития этого региона.
«Мы нуждаемся в ЕС в большем количестве кластеров мирового
уровня, - отметил вице-президент Европейской комиссии Гюнтер
Верхуджен,
ответственный
за
предпринимательскую
и
промышленную политику, - они играют жизненно важную роль в
инновационном развитии наших фирм и в создании новых рабочих
мест. Поэтому мы предлагаем, чтобы усилия в области поддержки
кластерной политики на всех уровнях были направлены на
укрепление превосходства и открытости для сотрудничества, при
этом сохраняя конкурентную среду в рамках созданных
агломераций» [9].
Кластеры на сегодня являются основой наиболее успешных
экономик. Например, кластер виноделия в Чили, Калифорнии,
Силиконовая Долина, автомобильные кластеры Австрии, Венгрии и
проч. в
значительной степени
определяют и
направляют
экономическое развитие своих стран.
В целом, в мире насчитывается более 2000 кластерных образований,
сосредоточенных, главным образом, в сферах АПК, информационнотелекоммуникационной индустрии, автомобилестроении, био-и
нанотехнологиях. В
США функционирует
более 40
крупных кластеров, в которых продуцируется более 61% ВВП и
занято свыше половины трудоспособного населения страны [2].
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Таким образом, как показывает мировая практика, создание
кластеров позволяет повысить конкурентоспособность как
отдельного региона или отрасли, так и государства в целом или ряда
государств, входящих в состав кластера, что особенно важно для
прогрессивно развивающихся стран. Преимущества кластерного
развития экономики подробно рассмотрены в работах Е.Г. Попковой
[3-6].
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года предусматривает создание сети
территориально-производственных
кластеров,
реализующих
конкурентный потенциал территорий, формирование ряда
инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и
азиатской части России [1].
Министерство экономики и регионального развития Республики
Сербии с 2006 года проводит Программу по поддержке развития
кластеров в Сербии. Основной целью Программы является
стимулирование экономического роста, занятости и экспорта путем
объединения предприятий, исследовательских организаций и
деловых сообществ в кластер.
Примерами наиболее успешных сербских кластеров являются:
Автомобильный кластер «АС Сербия», Сербский софтверский
кластер, Кластер БИПОМ – Балканско-черноморская Индустрия
сельхозтехники, Шумадийский цвет – кластер производителей
цветов, Фонд Королевский отдых – туристический кластер общины
Кралево, Кластер гостиничного дела и гастрономии Сербии – ХГС,
Фонд туристический кластер муниципалитета Суботица, Палич [8].
Для того, чтобы понять, возможно ли совместное кластерное
развитие экономик Сербии и России, рассмотрим национальные
особенности этих стран (таблица 1)
Таблица 1.: Национальная специфика Российской Федерации и
Республики Сербия [авт.]
Критерий
сравнения
Размер территории
Темп
экономического
роста
Основа экономики

Россия

Сербия

Большой

Маленький

Средний

Быстрый

Нефтегазовая
промышленность

Сельское хозяйство и
промышленность
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Анализируя национальные особенности России и Сербии можно
прийти к выводу, что это две совершенно разные страны, и сложно
представить их взаимодействие в рамках кластера. Возникает
вопрос: Что могут предложить друг другу эти страны и как они
могут совместно развиваться? Для получения ответа на эти вопросы
рассмотрим конкурентные преимущества России и Сербии.
Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер в 1990 г. в
своей монографии «Конкурентные преимущества стран» выявил
причины успеха стран в международной конкуренции с помощью
системы четырех показателей – «конкурентного ромба» [7].
Каждому сочетанию этих показателей соответствует определенный
этап жизненного цикла страны. Оценка конкурентных преимуществ
России и Сербии по методике «Конкурентного ромба» М. Портера
представлена в таблице 2.
Таблица 2.: Оценка конкурентных преимуществ Российской
Федерации и Республики Сербия
по методике «Конкурентного ромба» М. Портера [авт.]
Показатель
Россия
Сербия
Факторные условия:
Значительные
Незначительные
− людские ресурсы
− природные
Значительные
Незначительные
ресурсы
Средний
Низкий
− капитал
− научноВысокий
Низкий
информационный
потенциал
Инфраструктура
Слаборазвитая
Условия для ведения
Неактивное, слабое
Активное
бизнеса
Внутриотраслевая
Низкая, тенденция к
Высокая
конкуренция
монополизации
Этап
жизненного
Этап инвестиций
цикла страны
Анализ таблицы 2 показывает, что совместному кластерному
развитию экономик России и Сербии сопутствует тот факт, что обе
страны находятся на этапе инвестиций жизненного цикла. На этом
этапе от инвестиционной активности государства, отечественных и
внутренних инвестиций зависит развитие технологий и
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инфраструктуры.
Учитывая
низкую
инвестиционную
привлекательность обеих стран, совместное кластерное развитие
позволило бы, во-первых, ее повысить, и во-вторых, более
эффективно использовать имеющиеся инвестиции.
Совместное развитие экономик, находящихся на разных стадиях
жизненного цикла, затруднительно, поэтому нахождение на одном
этапе жизненного цикла стран является благоприятным фактором
для совместного кластерного развития экономик России и Сербии.
«Конкурентный ромб» М. Портера Российской Федерации и
Республики Сербия представлен графически на рис. 1.
Рис 1.: «Конкурентный ромб» М. Портера Российской
Федерации и Республики Сербия [авт.]

Совместное кластерное развитие экономик Российской Федерации и
Республики Сербия позволит оптимальным образом сочетать их
национальные
особенности
–
максимально
использовать
преимущества и уравновешивать потенциальные слабые стороны. В
частности, благоприятные факторные условия в России, богатой
человеческими, интеллектуальными и природными ресурсами, в
сочетании с благоприятным предпринимательским климатом и
развитой внутриотраслевой конкуренцией в Сербии представляют
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собой оптимальную среду для развития экономики обеих стран. В
рамках кластера возможна передача накопленного опыта.
Возможно создание следующих наиболее перспективных российскосербских кластеров:
− Автомобильный кластер;
− Туристический кластер;
− Инновационный кластер;
Следует отметить, что обозначенные направления кластерного
развития экономик России и Сербии изначально предрасположены к
кластерам. Для развития туристической отрасли, автомобильной
промышленности и тем более инноваций необходимы значительные
финансовые ресурсы и общая стратегия, предусматривающая
государственное участие.
В повышении туристической привлекательности стран в первую
очередь заинтересовано государство, поскольку туристические
объекты и достопримечательности являются общественными
благами, то есть коммерчески непривлекательными для бизнеса.
Также необходимо обеспечить создание туристического бренда на
мировом уровне, что также возможно только на государственном
уровне.
В
развитии автомобильной промышленности государство
заинтересовано потому, что эта отрасль создает большое количество
рабочих мест, и ее развитие проводится в рамках политике по борьбе
с
безработицей.
Кластерная
структура
автомобильной
промышленности облегчает доступ к технологиям, являющимся
здесь одним из важнейших факторов производства.
Развитие инновационных отраслей даже сложно представить без
образования кластера, который позволяет привлекать инвестиции и
рационально распределять их между участниками кластера.
Рассмотрим направления совместного кластерного развития
экономик Сербии и России более подробно.
Создание автомобильного кластера Сербии и России позволит
объединить предприятия этих стран, занимающиеся производством
автомобильных запчастей и комплектующих, а также оборудования
для автомобильной промышленности. Предприятия, вошедшие в
состав кластера, будут способны более быстро и адекватно
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реагировать на потребности потребителей. Возможно введение
совместных
стандартов
качества
продукции,
совместное
планирование и управление.
Создание туристического кластера позволит туристам Сербии
посещать также Россию и наоборот. Учитывая территориальную
близость двух стран, общность их истории и культуры, туристам
можно предлагать посещать Сербию и Россию в рамках одного тура
для составления общего представления о славянской культуре.
Создание туристического кластера выгодно обеим странам,
поскольку туризм слабо развит и в Сербии, и в России. В рамках
кластера
возможно
совместное
развитие
туристической
инфраструктуры, создание мирового туристического бренда, к
которому возможно присоединение других славянских государств,
например, стран-участниц СНГ.
Создание инновационного кластера также является перспективным
направлением, поскольку в стратегии развития экономик обеих
стран заложена разработка новых технологий и активное внедрение
инноваций. Совместное развитие НИОКР позволит сократить
расходы на него и добиться больших результатов. В рамках кластера
возможно
объединение
научно-исследовательских
центров,
образовательных учреждений и предприятий, применяющих
инновационные технологии.
Вертикальная интеграция позволит в рамках кластера готовить
специалистов в образовательных учреждениях, разрабатывать
высокотехнологичные проекты в научно-исследовательских центрах
и сразу их реализовывать на предприятиях. Таким образом, будет
создана целостная система, способная эффективно создавать и
внедрять инновации.
Итак, кластерное развитие экономик Сербии и России позволит
использовать глобальный опыт и национальную специфику этих
стран
для
совместного
развития
и
повышения
конкурентоспособности в мировой экономике.
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АНАЛИЗЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
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Снежана Тодосијевић-Лазовић
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска Митровица
Ненад Којић
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска Митровица

Сажетак: У савременим условима пословања, у условима деловања тржишта,
рачуноводство постаје све значајније. Немогуће је замислити пословање
предузећа, управљање пословањем и развојем предузећа, без квалитетних
рачуноводствених информација. Уобичајено се истиче како је рачуноводство
”језик пословања” или ”пословни језик”. Према томе, сви они који заузимају
значајну улогу у пословном процесу морају разумети тај језик. Често се истиче
како сваки пословни човек, између осталог, мора разумети логику
рачуноводственог евидентирања пословања и мора знати да чита финансијске
извештаје, с обзиром да су купци акција и обвезница (било да се ради о
инвеститорима из Србије или Русије) изван предузећа, они знају мање о купљеној
акцији и обвезници неког предузећа од самог емитента те акције или обвезнице.
Кључне речи: финансијски извештаји, пословна средства, рачуноводствене
информације, новчани токови.
Резюме: В современных условиях хозяйствования, в условиях действования рынка,
счетоводство становиться более значительным. Не возможно представить себе
хозяйствование предприятия, управление хозяйствованием и развитием
предприятия
без
качественных
счетоводных
информаций.
Обычно
акцентируется счетоводство как „язык хозяйствования“ или „деловой язык“.
Поэтому всем этим которые занимают значительную роль в деловом процессе
нужно разуметь етот язык. Часто подчеркиваеться что каждый деловой
человек должен понимать логику счетоводного учетного хозяйствования и
должен знать читать финансовые отчеты, имея в виду что покупатели акций и
облигаций (независимо от того если речь идет о инвеститорах из Сербии или
России) вне предприятия они меньше знают о купленной акции и облигации
некоторого предприятия от самого эминента этой акции или облигации.
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УВОД
Анализе финансијских извештаја треба да подвргну посматрању,
испитивању, оцени и формулисању дијагнозе оних процеса који су
се десили у компанији и који се као такви налазе сажети и
опредмећени у оквиру финансијских извештаја, чија се важност
разматра у првом реду с аспекта управљања пословањем и развојем
предузећа. Она претходи процесу управљања или, прецизније
речено, претходи процесу планирања које чини саставни део
управљања. За добро управљање планирање је врло важно или,
друкчије речено, ”планирање је кључ успеха финансијског
менаџера” 2
У процесу анализе финансијских извештаја осим што је могуће
користити се читавим низом различитих поступака, који су, пре
свега утемељени у рашчланавању и упоређивању, неопходно је
руководити се одређеним принципима и користити се адекватним
инструментима анализе којима се обезбеђује употребљивост
података ( јер би у супротном резултати анализе могли бити
доведени у питање), било да се ради о анализи средстава компанија,
извора финансирања, прихода и расхода, или пак само о анализи
финансијских тржишта, где би купци акција и обвезница и даваоци
кредита (било да су они из Србије, Русије или других земаља ) били
заинтересовани за сигурност својих улагања у конкретну компанију,
као и за способност предузећа да редовно сервисира своје обавезе
према њима као што су исплата главнице кредита и камате, исплата
дивиденди, пораст цена акција итд..
Финансијска анализа
представља исцрпно ”истраживање, квантифицирање, дескрипцију и
оцену финансијског статуса и успешности пословања предузећа. ”3
ИЗВЕШТАЈИ О ТОКОВИМА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Током свог историјског развитка, рачуноводство је конципирало и
усавршавало биланс стања и биланс успеха као регуларне
финансијске извештаје који природно резултирају из рачунског
оквира двојног књиговодства. При томе је биланс стања осмишљен
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Weston, J.F., Brigham, E. F.: Managerial Finance, fourth edition, Holt, Reinhart and
Winston, Inc., London, New York, Sydney, Toronto, 1973. str. 17.
Стојиљковић, др Милорад, Финансијска анализа, Економски факултет, Ниш,
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тако да пружи статичку слику вредности и структуре средстава која
предузеће користи у обављању своје активности, као и композицију
извора финансирања тих средстава у одређеној тачки времена, која је
конвенционално усвојена као дан билансирања. Биланс успеха, пак,
добио је задатак да извештава о финансијским резултатима пословне
активности предузећа за појединачне одсечке времена, који су
омеђени са два сукцесивна билансна стања, а који су, такође,
конвенцијом прихваћени као обрачунски, односно, фискални
периоди.
Мада су ти биланси необично значајни са финансијског становишта,
с обзиром да представљају неопходан извор информација за
финансијску анализу и доношење одлука о улагању у пословна
средства и прибављању извора финансирања, они, ипак, нису
довољни за оцену свих релевантних аспеката финансијске
активности предузећа. Један од тих аспеката односи се, свакако, на
динамику финансијских токова у предузећу, која обухвата изворе и
употребу финансијских средстава унутар појединих обрачунских,
односно, фискалних периода који су покривени билансом успеха.
Анализи тог аспекта финансијске активности, намењени су
специфично припремљени извештаји о токовима финансијских
средстава. У методолошком смислу, наиме, ови извештаји не
представљају непосредно изводе из рачунског оквира двојног
књиговодства, већ се добијају, мање или више, изведеним путем,
посебним реаранжирањем података који су већ садржани у
периодичним билансима стања и успеха. Рудиментарни облици ових
извештаја јављају се први пут почетком овог века, како у
финансијској литератури, тако и практичној примени, али су све до
скора врло ретко публиковани као јавни извештаји предузећа.
Заправо, тек од педесетих година XX века, извештаји о токовима
финансијских средстава стекли су, изгледа, пуно право грађанства,
што се види по томе да их литература препоручује, а пракса
прихвата као финансијске извештаје истог ранга који су већ раније
добили биланс стања и биланс успеха. Посматрано с финансијског
аспекта, анализа пословања, за потребе менаџера, мора обухватити
анализу финансијских резултата, финансијских услова, финансијске
структуре и промена у финансијској структури.4
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Robson, A. P.: Essential Accounting for Managers, Cassel Publishers Ltd., London,
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА УКУПНИХ ПОСЛОВНИХ
СРЕДСТАВА
Иманентну карактеристику пословања било којег предузећа чини
управо то да оно представља динамичан процес, са низом пословних
операција и трансакција, које се обављају симултано и сукцесивно,
од којих свака на известан начин мења претходно затечену
финансијску ситуацију, која је презентирана периодичним билансом
стања. Отуда, ако се два биланса стања који одражавају финансијску
позицију предузећа у два различита тренутка међусобно упореде, све
промене у вредности и структури појединих билансних позиција
могу се протумачити као последица дејства пословних операција и
трансакција које су се догодиле у међувремену.
Полазећи од таквог дејства пословних операција и трансакција на
биланс стања, постепено се дошло до сазнања да се на бази промена
вредности појединих позиција активе и пасиве, које су настале
између два сукцесивна биланса стања, могу реконструисати правац и
квантитет кретања укупних пословних средстава, која могу да буду
аналитички веома интересантна и корисна. У анализи финансијских
токова, наиме, ова кретања су усмерена у два супротна правца од
којих један показује метод прибављања, односно, изворе пословних
средстава у посматраном периоду, а други начин коришћења,
односно употребу тих средстава.
Неопходне информације о правцу и квантитету кретања укупних
пословних средстава садржане су у разлици салда појединих
позиција у коначном билансу стања у односу на почетни биланс. Те
разлике могу да буду било позитивне или негативне, зависно већ од
тога да ли означавају повећање или смањење вредности односних
билансних позиција. При томе је важно запазити, посебно, да се
свако повећање пасивних позиција и свако смањење активних
позиција интерпретира као извор пословних средстава, док се,
насупрот томе, свако смањење пасивних позиција и свако повећање
активних позиција тумачи као употреба пословних средстава.
Сходно тим правилима, наиме, дугорочна или перманентна улагања
у пословна средства треба да буду финансирана из дугорочних
извора, било сопствених или позајмљених, док се само краткорочна
или повремена улагања у пословна средства могу финансирати из
краткорочних извора, било спонтаних или уговорених. Дугорочна
улагања односе се, начелно, на фиксна средства и стално потребна
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средства, која се сматрају перманентно потребним за обављање
просечне активности предузећа у дужем року. Насупрот томе, онај
део обртних средстава који у динамичком смислу одражава
променљиве потребе за тим средствима у току године трба да буде
финансиран из краткорочних извора.
Да ли се предузеће текуће придржава односних правила
финансирања или не, може се верификовати, на одређени начин,
конфронтирањем извора и употреба укупних финансијских
средстава у посматраном периоду, класирајући их апроксимативно
на дугорочне и краткорочне. Основни недостатак тих информација
које су садржане у извештају о токовима укупних финансијских
средстава, састоји се у томе што не одражавају бруто вредност
пословних и финансијских операција и трансакција у анализираном
периоду, односно, њихов укупан промет, већ само њихов нето
ефекат на салда билансних позиција. Због тога се покушава да се тај
извештај прошири и обогати новим информацијама о изворима и
употреби укупних финансијских средстава које се могу извући из
расподеле периодичног нето добитка, објективирања амортизације
као извора финансијских средстава и
реконструкције оних
трансакција које су довеле до промене салда на рачунима фиксне
имовине.
Периодични нето добици представљају за свако предузеће један од
најелементарнијих извора сопствених средстава са којима се
превасходно може рачунати приликом доношења одлука о
улагањима у пословна средства и плаћању доспелих дугова. У
извештају о токовима укупних финансијских средстава, међутим,
који се сачињава на бази компарације два сукцесивна биланса стања,
укупан нето добитак не фигурира као извор финансијских средстава.
Разлог томе лежи у чињеници што се у пословни биланс стања
преноси само онај део периодичног нето добитка који је акумулиран,
односно задржан у послу, али не и онај део који је распоређен за
различите видове непословне потрошње, наменске и личне. Сматра
се, отуда, да је, са чисто аналитичког становишта, информативније и
исправније да се у извештају о токовима финансијских средстава,
укупан нето добитак прикаже као извор тих средстава, а распоређени
део као њихова употреба.
Поред нето добитка, у извештајима о токовима финансијских
средстава и амортизација дугорочних улагања у фиксна средства,
обично се помиње и третира као извор самофинансирања предузећа,
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односно извор финансијских средстава из редовног пословања. С
тим у вези диференцирали су се временом и два аспекта
амортизације
–
рачуноводствени
и
финансијски.
У
рачуноводственом смислу, амортизација представља, трошак
пословања који резултира из отписивања фиксних средстава на
интерне обрачунске периоде унутар укупног века трајања тих
средстава. Циљ отписивања састоји се првенствено у временској и
предметној алокацији трошкова за потребе утврђивања периодичних
резултата. Због тога се амортизација, заједно са осталим трошковима
пословања, третира као редован расход у билансу успеха, који је
потребно у целини надокнадити из прихода од реализације
производа и услуга пре утврђивања пословног и нето добитка.
Финансијско схватање амортизације, конзистентно је логици
финансијских токова, извора и употребе финансијских средстава.
Доследно тој логици, наиме, приходи од продаје производа и услуга
представљају изворе финансијских средстава из пословања, док
трошкови, односно расходи, претпостављају њихову употребу. Ипак,
ни у том финансијском контексту посматрања, структура расхода
није хомогена. Неки од њих захтевају симултане издатке
финансијских средстава, односно ефективну употребу готовине, због
неопходности непосредног репродуковања релевантних фактора
пословања из којих потичу или се односе на настале новчане
обавезе. Други расходи проистичу из књиговодствених операција
којима се само констатује смањење иницијалних издатака за већ
прибављене факторе, који се репродукују у релативно дугом року,
због чега не проузрокују текуће издатке новчаног капитала, односно
ефективну употребу финансијских средстава. Типичан пример
таквих расхода представља и амортизација фиксних средстава, или
другим речима, пошто амортизација на поједине периоде унутар
укупног века трајања фиксних средстава не захтева истовремено и
непосредне издатке финансијских средстава, надокнађена средства
из периодичних прихода од продаје производа и услуга остају
предузећу на располагању у висини трошкова амортизације. То је
разлог што се у анализи о планирању финансијских токова нето
добитак увећан за амортизацију третира као извор финансијских
средстава који спонтано настаје из редовног пословања.
Реконструкција трансакција, међутим, које су довеле до промене
салда на рачунима фиксних средстава у посматраном периоду, може
да представља знатно сложенији проблем с обзиром да претпоставља
детаљнију анализу промета на рачунима фиксне имовине. Сматра се,
због тога, да би на бази рачуноводствене евиденције било неопходно
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рекапитулирати бруто ефекте односних трансакција у том смислу да
извештај о токовима укупних финансијских средстава покаже колика
су била улагања у фиксна средства по њиховим набавним
вредностима у току посматраног периода, а колика смањења тих
средстава услед продаје, како су се те набавке односно продаје,
одразиле на салдо вредности фиксних средстава и какав је утицај
односних промена на изворе и употребу укупних финансијских
средстава.
ИЗВЕШТАЈИ О ТОКОВИМА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА –
ГОТОВИНЕ
Пословни процес у предузећу може се објаснити и као непрекидна
конверзија готовине, неновчана средства – реалитете, потраживања и
друга права – која се затим поново конвертују у готовину. Смисао
ове континуелне конверзије састоји се у томе да се из таквог
пословног циклуса извуче више готовине него што је у њега
уложено. Тај вишак примања над издавањем односи се превасходно
на реализовани и наплаћени нето добитак који предузећу стварно
остаје на располагању за акумулацију и остале видове непословне
потрошње. Саобразно таквом углу посматрања, неновчана пословна
средства, представљају просто неопходне транзитне станице у
циркуларном претварању готовине у готовину посредством разних
пословних и финансијских операција и трансакција.
Тај циркуларни ток готовине у предузећу има своја два аспекта:
интерни и екстерни. Интерни ток је, по природи, регуларан и односи
се на улагања готовине у фиксна средства, залихе, трошкове и
расходе са циљем да се увећана врате продајом производа и услуга
за готово, наплатом потраживања од купаца или, евентуално,
продајом фиксних средстава која су испала из функције. Екстерни
ток је, мање редован и показује повремене изворе и употребе,
приливе и одливе готовине у предузеће и изван њега који доприносе
проширењу или сужавању интерног тока. Мисли се, наиме, на
примања готовине која потичу из нових задужења или повећања
сопствених извора финансирања мимо редовног пословања
(субвенције, дотације, премије и сл.), као и на издатке готовине за
отплату главнице дуга, плаћања периодичних расхода на име камате,
измирење пореских обавеза, непословну потрошњу расподељеног
нето добитка и сл.
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Перманентна финансијска контрола и управљање овим током
неопходни су из неколико разлога. У њиховој је компетенцији, пре
свега, да обезбеде такву циркулацију готовине која ће омогућити
нормалну новчану репродукцију утрошених пословних средстава и
исплату финансијских обавеза предузећа о роковима њиховог
доспећа. Сваки озбиљнији застој у циркулацији готовине, који има за
последицу њен дефицит у односу на текуће потребе, може да доведе
до финансирања редовног пословања из неповољних извора,
повећања финансијских расхода и слабљења рентабилности,
погоршања кредитног бонитета и опадања ликвидности па, чак, и
банкротства предузећа, уколико се
дословно респектују
финансијски критеријуми привређивања. Са друге стране, сваки
вишак готовине од редовних пословних потреба неминовно се
испољава кроз смањење рентабилности укупних пословних
средстава. Мада се известан принос може остварити и на бази
приходовања готовине и њених супститута, пре свега у виду камате,
пословна средства се обично не држе у тој форми у циљу
привређивања с обзиром да одбацују, по правилу, пуну стопу
приноса у поређењу са средствима која су уложена у производњу и
продају производа и услуга. Друго, рационална синхронизација
интерног и екстерног тока готовине треба да омогући предузећу да
иде у корак са техничким и технолошким прогресом који је тако
присутан и интензиван у савременом свету.
Релевантне информације, међутим, за контролу и управљање
токовима готовине не могу се добити непосредно на бази
конвенционалних рачуноводствених метода и поступака који су
срачунати на периодично утврђивање финансијског стања и успеха
предузећа. Пресудан разлог за ту неусклађеност лежи, свакако у
чињеници да се у рачуноводству извори и употребе, односно
примања и издавања готовине не региструју обавезно у истим
периодима на које су алоцирани приходи, трошкови и расходи који
са њима кореспондирају. Због тога се и може десити да предузеће у
једном периоду књижи изнад просечни пословни и нето добитак, а
да ипак, осети крајњу несташицу за готовином, као што је могућа и
обрнута ситуација да у периоду који је завршен са пословним
губитком оствари вишак готовине у односу на текуће потребе. И баш
тај несклад у токовима резултата и готовине довео је до потребе да
се они посебно утврђују и презентирају. Док се динамички токови
резултата пословања обрачунавају и исказују помоћу биланса
успеха, периодични токови готовине сумирају се у посебним
извештајима. Ти извештаји, слично извештајима о токовима укупних
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и нето обртних средстава, не претстављају оригиналне изводе из
рачуноводства већ се добијају посредним путем, специфичним
аранжирањем података, који су већ садржани у компаративним
билансима стања и биланса успеха. Свако смањење салда готовине
не мора, по себи, да означава незадовољавајућу и забрињавајућу
циркулацију новца. Да би се могла дати тактички компетентна оцена
те циркулације у сваком конкретном случају, неопходно је испитати
подробније структуру извора и употребе готовине и то са одређеног
аспекта. Један од тих аспеката односи се, свакако, на утицај
оствареног тока готовине на стање ликвидности предузећа.
Још разуђенију интерпретацију токова готовине обезбеђује извештај
који се сачињава превођењем обрачунских токова, прихода и
расхода, на новчане токове, примања и издавања готовине из
редовног пословања. То превођење је могуће због тога што се
приходи и расходи из биланса успеха налазе у непосредном
кореспондентском односу са појединим позицијама обртних
средстава и краткорочних обавеза у билансу стања.
Користећи разлике у салдима релевантних позиција обртних
средстава и краткорочних обавеза, приходи и расходи из
периодичног биланса успеха могу се кориговати на примања и
издавања готовине, односно нето новчани ток из пословања.
Слободан новчани ток (free cash flow) је значајно мерило успешности
предузећа којег инвеститори веома радо користе у анализи
атрактивности акција предузећа на финансијским тржиштима. Овај
новчани ток се дефинише као мерило остатка готовине из пословних
активности када се исплате дивиденде и када се изврше улагања у
раст предузећа.
ЗАКЉУЧАК
Истиче се да је рачуноводство ”језик пословања”, а финансијскa
анализа, која се темељи на рачуноводству и финансијском
рачуноводству, омогућава примену тог језика у свим пословним
ситуацијама.5
Међутим,
традиционалне
рачуноводствене
информације садржане у основним извештајима нису једини
5

Wilson, R.M.S. – Mc Hugh, G.: Financial Analysis – A Managerial Introduction,
op.cit.str.10.
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информациони извор за финансијске аналитичаре. У пракси,
фонансијски извештаји су само један, почетни извор информација и
често ове информације конкуришу у анализи заједно са осталим
изворима
информација.
Традиционалним
рачуноводственим
информацијама замера се да су историјског карактера, да не
приказују сва средтва неке компаније (интелектуални капитал), да се
средства вреднују по историјским трошковима, а не по фер
вредности и слично.
Овакве замерке упућене традиционалном рачуноводственом систему
извештавања дале су аналитичарима основ за коришћење неких
других извора информација – гранске публокације, анализе
државних органа, анализе у финансијској штампи, анализе
брокерских кућа и слично. Задатак државе је да омогући
равноправну доступност свих битних информација учесницима на
финансијским тржиштима. Ризик негативне селекције и ризик
злоупотребе се смањује публоковањем информација у проспекту,
финансијским извештајима и ревизорском извештају. Публиковање
изјава корпоративних званичника (press release), информације које
даје сама корпорација преко представника за штампу су додатно
обезбеђење за потпуне и транспарентне информације. Финансијски
аналитичари користе и све друге информације да би се обезбедили
од моралног хазарда или злоупотребе (финансијске анализе,
новински извештаји, репортаже, глобална и национална
макроекономска и политичка збивања).
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Аннотация: В статье проанализированы внешнеэкономические отношения
Республики Сербия и Российской Федерации и выявлены перспективы их развития.
Авторы анализируют ситуацию на мясном рынке Российской Федерации и
оценивают конкурентоспособность сербского мяса. На основе выявленных
конкурентных преимуществ авторы разрабатывают маркетинговую стратегию
Республики Сербия на мясном рынке во внешнеэкономических отношениях с
Российской Федерацией
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, мясной рынок, внешнеэкономические
отношения, Республика Сербия, Российская Федерация.

Республику Сербии и Российскую Федерацию связывают глубокие
исторические и культурные связи. Для Республики Сербии
Российская Федерация является одним из важнейших политических
и экономических партнеров. Согласно данным Республиканского
статистического комитета Сербии, объем товарооборота России с
Сербией в январе-марте 2013 г. составил 799, 8 млн. долл., импорт из
Сербии в Россию увеличился на 35,7% по сравнению с 2012 г. и
составил 240,2 млн. долл. Объем российского импорта из Сербии
занимает 3 место с составляет 8% в совокупном импорте
зарубежных стран из Сербии, [1].
Россия и Сербия активно взаимодействуют в сфере транспорта и
инфраструктуры, реализовывают совместные проекты в области
энергетики, расширяют инвестиционное сотрудничество. Как
утверждает министр иностранных дел Российской Федерации С.
Лавров, «если принять во внимание тот немалый потенциал,
который существует в российско-сербских отношениях, то даже
нынешний весьма высокий уровень сотрудничества не в полной
мере отвечает потребностям и возможностям двух стран.
Существуют
резервы
для
совершенствования
параметров
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сложившегося взаимодействия, поиска новых форм кооперации»,
[5].
Согласно Приказу ФТС РФ №1222 от 02.07.09 «О применении
соглашения о свободной торговле между Российской Федерацией и
союзной республикой Югославией в отношении товаров,
происходящих из республики Сербии», между двумя странами
провозглашается свободная торговля и предоставление преференций
для экспорта сербских товаров на территорию Российской
Федерации, [2].
В структуре российского импорта из Сербии в 2012 г. основную
долю занимали закупки овощей и фруктов (113,7 млн. долл. или
13,1% от совокупного импорта). Продовольственные товары
являются приоритетным направлением развития торговли с Россией
для Сербии, учитывая тот факт, что они занимали в структуре
российского импорта около 13,9% в 2011 году [4]. Сельское
хозяйство занимает 11,2% в структуре ВВП Сербии. Наиболее
перспективным направлением развития внешнеэкономических
отношений двух стран является экспорт сербского мяса в Россию.
Рассмотрим российский рынок мяса. Климатические условия на
территории Российской Федерации неблагоприятны для сельского
хозяйства, что обуславливает высокую степень зависимости от
импорта. Мясо относится к товарам повседневного спроса и
обеспеченность мясом относится к числу приоритетных задач
продовольственной безопасности. По данным исследования «Рынок
мяса. Предварительные итоги 2011 года. Влияние засухи на
формирование рынка» компании Intesco Research Group, объем
российского рынка мяса в 2011 г. превысил 9,9 млн. т, [3]. Доля
импортной продукции на российском рынке мяса в 2011 г.
составляла около 20% (рис. 1).
На протяжении 2008-2011 г. наблюдалась тенденция наращивания
отечественного
производства
мяса.
В
условиях
засухи
сформировался дефицит кормов, что вынудило фермеров забивать
скот. Ситуацию усугубил экономический кризис. Ежегодный
прирост в свиноводстве и птицеводстве составлял 10–15% в 20082011 гг. Однако, производство говядины стагнирует и не превышает
1,7 млн. т.
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Рис. 1.: Динамика доли импорта на российском рынке мяса в
натуральном выражении в 2008-2012 гг., %, [авт. по: 3]

В 2013 году засухи нет, поэтому в ближайшее время следует
ожидать изменение структуры российского рынка мяса в пользу
увеличения доли импорта за счет сокращения отечественного
производства. Структура российского рынка мяса в 2011 г.
представлена на рис. 2.
Рис. 2.: Структура российского рынка мяса в 2012 г. , [авт. по: 3]

Как видно из рис. 2, в структуре российского рынка мяса
преобладает мясо птицы (37%). Значительную долю рынка занимает
свинина (29%), говядина и телятина (25%). Баранина и козлятина
пользуются низким спросом и составляют 7%. Прочие виды мяса
занимают 2% рынка.
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Основными экспортерами мяса в Российскую Федерацию являются
США, ЕС, Бразилия. Оценим конкурентоспособность сербского мяса
на российском мясном рынке. Учитывая сходство технических
характеристик мяса из различных стран, в качестве важнейшего
показателя качества мяса возьмем отсутствие случаев заболевания
животных в стране-производителе мяса, а также случаев подделки.
Случаи заболевания птиц и свиней регулярно фиксируются на
территории Евросоюза, США, Бразилии и даже Российской
Федерации. При этом на территории Сербии таких случаев
зафиксировано не было. Также недавно было обнаружено
значительное количество подделок мяса из Евросоюза. Речь идет о
замене свинины и говядины кониной. В случае сохранения данных
тенденций вероятно введение эмбарго Российской Федерацией на
импорт мяса из стран ЕС.
Используем упрощенный метод оценки конкурентоспособности и
присвоим странам-производителям баллы. Сербское мясо обладает
наивысшим качеством по нашим критериям и поэтому получает 1
балл, худшее качество у мяса из ЕС – присваиваем ему 0,5 балла.
Остальные страны получают по 0,8 балла.
При оценке ценовой характеристики конкурентоспособности мяса
необходимо учитывать, что цены экспортируемого мяса
корректируются
таможенными
пошлинами.
Заметим,
что
экспортные преференции на сербское мясо не распространяются. В
данной ситуации экспортеры оказываются в приблизительно равных
условиях и, безусловно, проигрывают российским производителям
мяса. Чтобы составить представление о разнице в отечественных и
импортных ценах на мясо на российском рынке, представим, что
цена импортируемого мяса приблизительно равна среднерыночной
цене (таблица 1).
Таблица 1.: Сравнение отечественных цен на различные виды
мяса со среднерыночными ценами на российском рынке мяса в
2011 г., тыс. руб./т., [авт. по: 3]

Цена отечественной
продукции
Среднерыночная цена
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Мясо
птицы
74,5

Баранина

Свинина

Говядина

100,3

117,6

126,3

105,3

235,1

263,5

265,0
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Как видно из таблицы 2, цены на импортное мясо выше цен на
отечественную продукцию в два раза. В Бразилии, ЕС и США
наблюдается тенденция к росту цен в связи с масштабной
ликвидацией свиного поголовья в результате эпидемии свиного и
птичьего гриппа и введения новых санитарных норм. В Сербии
также ожидается рост цен по причине увеличения стоимости
комплементарного блага в результате засухи. Поэтому поставим
экспортерам мяса в России по 0,5 балла, а российским
производителям 1 балл.
Объединим полученные данные о конкурентоспособности
российского, сербского мяса, а также мяса из США, ЕС и Бразилии в
таблицу 2.
Таблица 2.: Оценка конкурентоспособности российского,
сербского мяса, а также мяса из США, ЕС и Бразилии на
российском рынке мяса, [авт.]
Показатель
конкурентоспособности
Качество
Цена
Интегральный
показатель

Россия

Сербия

США

ЕС

Бразилия

0,8
1

1
0,5

0,8
0,5

0,5
0,5

0,8
0,5

1,8

1,5

1,3

1

1,3

Как видно из таблицы 2, наиболее конкурентоспособным является
российское мясо с интегральным показателем 1,8 балла. Сербское
мясо уступает лидеру рынка незначительно с интегральным
показателем 1,5 балла. Стоит принять во внимание, что в условиях
присоединения Российской Федерации к ВТО ожидается снижение
таможенных пошлин, в том числе и на ввоз мяса. Поэтому ценовое
преимущество, которым обладают сегодня отечественные
производители мяса, будет устранено, что приведет к повышению
конкурентоспособности сербского мяса.
Для оценки перспектив повышения конкурентоспособности
сербского мяса обратимся к SWOT-анализу (таблица 3).
Сербия располагает большим потенциалом, выраженном в
значительных производственных мощностях, для увеличения
сельскохозяйственного производства и также его сбыта на
иностранном рынке. В связи с этим запланированы инвестиции в
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пищевую промышленность, прежде всего в переработку мяса.
Стратегия развития сельского
хозяйства
предусматривает
поощрение предпринимательства среди фермеров, в первую очередь
производящих и экспортирующих мясо в виде государственных
субсидий и дотаций, а также субвенционированных кредитов для
фермеров.
Таблица 3.: SWOT-анализ конкурентоспособности сербского
мяса
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Высокое качество продукции: Более высокая цена по
отсутствие случаев заболевания сравнению с российскими
животных
и
подделки; производителями мяса
значительные производственные
мощности.
Возможности (O)
Угрозы (T)
−
Поддержка
сербских −
Усиление конкуренции
властей:
дотации,
субсидии, в
результате
открытия
льготные кредиты;
российского
рынка
в
присоединения
−
Снижение
таможенных результате
пошлин
в
результате Российской Федерации к ВТО;
присоединения
Российской −
Рост цен на корма в
Федерации к ВТО (ценовое условиях засухи.
преимущество);
−
Возможный запрет импорта
мяса в Россию из стран ЕС.
Важнейшим конкурентным преимуществом сербского производства
мяса является полная автоматизация производства и завершенный
производственный цикл. Фермеры сами производят силос и
большую часть корма для коров, у них есть свои фермы, свое
производство и переработка, а также розничная сеть, через которую
они продают свои продукты.
Мы предлагаем Сербии использовать маркетинговую стратегию
снижения издержек производства во внешнеэкономических
отношениях с Российской Федерацией. Данная стратегия
предполагает внедрение экономичного оборудования и новых
технологий (автоматизация производства), обеспечение доступа к
сырьевым ресурсам (кормам). Для ее реализации необходимы
отлаженная технология и крупные производственные мощности,
которыми как раз обладает Сербия.
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Снижая цену, необходимо сохранить качество мяса, поскольку
вспышки заболевания свиным и птичьим гриппом могут полностью
уничтожить скотоводство. Также нельзя допускать подделки при
экспортных поставках, поскольку это подорвет доверие к сербской
продукции, что отрицательно скажется на внешнеэкономических
отношениях с Российской Федерацией.
Стратегия снижения издержек позволит сохранить качество
продукции (так как для его поддержания не нужны дополнительные
затраты) и при этом снизить ее цену, что соответствует критерию
экономической эффективности. Успешная реализация предлагаемой
маркетинговой стратегии повысит конкурентоспособность сербского
мяса на российском рынке и будет способствовать налаживанию
внешнеэкономических отношений с Российской Федерацией.
ВЫВОДЫ
В результате проведения исследования было выявлено, что
внешнеэкономические отношения с Российской Федерацией очень
важны для Республики Сербия. Наиболее перспективным
направлением развития торговых отношений двух стран является
экспорт сербского мяса в Россию. Этому способствует высокая
степень зависимости России от импорта мяса и ожидаемое
сокращение отечественного производства в текущем году.
Сербия
располагает
необходимыми
производственными
мощностями для этого. Сербское мясо отличается высоким
качеством. Важнейшим конкурентным преимуществом сербского
производства мяса является полная автоматизация производства и
завершенный производственный цикл. Мы предлагаем Сербии
использовать маркетинговую стратегию снижения издержек
производства во внешнеэкономических отношениях с Российской
Федерацией.
Укрепление внешнеторгового сотрудничество выгодно обеим
странам – Сербии оно позволит реализовывать свою
сельскохозяйственную продукцию на российском рынке, а России –
продукцию своей нефтегазовой отрасли. Развитие торговли с
Россией будет также способствовать присоединению Сербии к СНГ
и обеспечит присутствие России в Европе.
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Аннотация: В статье обоснованы направления развития брендинга в системе
маркетинговых
коммуникаций
хозяйствующих
субъектов
индустрии
гостеприимства. Конкретизированы способы формирования и продвижения
территориального бренда индустрии гостеприимства с использованием системы
маркетинговых коммуникаций гостиничных цепей, специализированных
хозяйствующих субъектов (санаторно-курортных), а также посредством
создания брендов хозяйствующих субъектов, развивающих инновационные
направления индустрии гостеприимства (на примере рекреационных зон отдыха).
Ключевые слова: бренд, гостиничные услуги, индустрия гостеприимства, имидж,
маркетинговые коммуникации.

В условиях ограничения финансовых ресурсов для многих
хозяйствующих субъектов первоочередной задачей становится не
создание новых марок, а наделение существующих капиталом
бренда и оптимизация расходов на маркетинговые коммуникации.
Современный маркетинг индустрии гостеприимства означает
больше, чем разработка конкурентоспособных услуг, четкая целевая
ориентация на потребительский сегмент рынка. Для обеспечения
долгосрочной
эффективности
и
конкурентоспособности
хозяйствующие субъекты индустрии гостеприимства должны иметь
продуманную коммуникационную стратегию и поддерживать связи
с группами клиентов, контактными аудиториями и широкой
общественностью.
В
сложившейся
ситуации
маркетинговые
коммуникации,
используемые как эффективный инструмент передачи информации
потребителям об услугах и повышения их привлекательности для
целевой аудитории, становятся ключевыми факторами успеха в
стратегической перспективе [3].
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Особенностью хозяйствующих субъектов индустрии гостеприимства
является многообразие их функций, связанных с реализаций услуг
размещения, питания, развлечений, рекреационных, спортивнооздоровительных, косметологических, бытовых и многих других.
Другой характерной тенденцией развития данной сферы можно
назвать то обстоятельство, что несмотря на растущий уровень
конкуренции, на рынок постоянно выходят новые хозяйствующие
субъекты,
нацеленные максимально полное удовлетворение
потребностей определенных целевых групп, прежде всего гостиницы
и рестораны.
Практика функционирования хозяйствующих субъектов индустрии
гостеприимства подтверждает то, что в для структуре активов,
составляющих основу их конкурентного преимущества, наряду с
материальными (здания, мебель, дизайн интерьеров, оборудование и
т.п.), выделяют активы нематериальные, такие как имидж, качество
сервиса, клиентоориентированность и подготовленность персонала,
внедрение инноваций, в том числе в области методов продвижения,
направленных на осознанное формирование бренда, отражающего
уникальность и ценность собственных продуктов и услуг (рис. 1).
Рис.1.: Структура активов хозяйствующего субъекта индустрии
гостеприимства
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Следует подчеркнуть,
что способность брендов не только
обеспечивать значительные конкурентные преимущества, но и
существенно увеличить их рыночную стоимость, отмечают многие
исследователи [9].
Однако для хозяйствующих субъектов отечественной индустрии
гостеприимства актуальность проблемы развития брендинга, на наш
взгляд, обусловлена еще и новизной ее постановки, поскольку
большинство из них не имеет еще достаточного практического
опыта управления торговыми марками.
Существует большой разброс в понимании бренда как
экономической категории и определении индентификаторов
(атрибутов) его составляющих. Так, если американская
маркетинговая ассоциация и Ф. Котлер трактуют бренд как знак,
идентификатор товара [8], то специалисты в области брендинга
Д.Аакер, Ж.-Н. Капферер, Д. Скотт определяют бренд как
нематериальный актив, капитал компании [1,4]. К.Л. Келлер, Ф.Пол,
Д. Кнапп, К. Харт, А.В. Овруцкий понимают по брендом
«восприятия, отношения, ассоциации, убеждения, образы в сознании
потребителей и других участников рынка» [5,6,7]. В концепции
маркетинга отношений превалирует представление о бренде, как об
отношениях между компанией и потребителем; обещание
производителя, ожидание потребителя.
Несмотря на существующее разнообразие трактовок данного
понятия, большинства авторов придерживаются, разделяемой и нами
точки
зрения,
представляющей
бренд
как
сложную
многофункциональную систему, которая состоит из большого
количества
взаимосвязанных
элементов
(атрибутов),
воспринимаемых потребителями как в совокупности, так и
независимо друг от друга.
Следует согласиться с позицией по поводу разделения совокупности
атрибутов объекта брендинга на материальные (логотип, цветовое,
решение, шрифт и т.п.) и нематериальные (репутация, имидж и пр.)
составляющие [2]. Однако, считаем необходимым подчеркнуть, что
на наш взгляд, определяющей особенностью формирования бренда в
сфере услуг, и в том числе – хозяйствующих субъектов индустрии
гостеприимства, является именно нематериальная составляющая,
поскольку без нее бренд трансформируется в торговую марку –
набор атрибутов, не вызывающих у потребителя выраженных
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эмоций. Напротив, визуально не идентифицированный и
юридически не оформленный бренд, может
вызывать у
потребителей устойчивые ассоциации и желание рекомендовать
продукт (услугу, предприятие, дестинацию) знакомым.
По нашему глубокому убеждению, использование брендинга в
индустрии гостеприимства имеет широкие перспективы и требует
определенных знаний и навыков. Рыночная ситуация заставляет
хозяйствующие субъекты не только заботиться о поддержании
требуемого уровня качества обслуживания, но и обеспечивать
присутствие в рекламно-информационном пространстве, в том числе
виртуальном, активизировать и дифференцировать мероприятия по
продвижению создаваемых продуктов и услуг потребителю.
Для решения поставленных задач необходим системный подход к
оценке восприятия потребителем имиджа бренда, постоянный
мониторинг имиджа марки хозяйствующего субъекта на
конкурентом фоне с использованием зарекомендовавших себя
технологий маркетинговых исследований. Одной из них выступает
методология ABIR (Advanced Brand Image Research)
унифицированная схема, позволяющая, имея «на входе» те или
иные конкретные маркетинговые задачи, получить «на выходе»
результаты анализа текущего положения категории на рынке или
интерпретировать результаты той или иной маркетинговой акции
[10].
С целью изучения состояния, тенденций и перспектив развития
брендинга в индустрии гостеприимства актуально проведение
исследований, способствующих формированию политики развития
бренда и выбора оптимального метода позиционирования продукта
(услуги) для повышения конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта и увеличения его прибыли.
Анализ гостиничного сегмента рынка индустрии гостеприимства
России, позволяет отметить наличие потенциальных возможностей
для развития этого направления в регионе (рис. 2).
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Рис. 2.: Динамика показателей функционирования средств
размещения Российской Федерации за 2009 – 2012 гг. Составлено
по [11].
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Еще одним сегментом рынка индустрии гостеприимства выступает
сектор
санаторно-курортных
услуг,
который
объединяет
многочисленные и разнообразные по профилю санаторно-курортные
учреждения, гостиницы, другие хозяйствующие субъекты, имеющие
целью
проведение
необходимого
лечения,
организацию
оздоровительного отдыха, увлекательных туристических туров,
экскурсионную деятельность и предложение разнообразного
вкусного здорового питания отдыхающим. При этом, расширение
спектра услуг санаторно-курортных комплексов посредством
предоставления
рекреационно-оздоровительных,
экскурионнопознавательных, социальных и многих других, привело к
сглаживанию колебаний спроса в зависимости от
сезонных
факторов.
Проведенное исследование показало, что при наличии высокой
потребности в санаторно-курортных услугах и существующей
тенденции сокращения их
предложения
хозяйствующими
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субъектами, востребованность проектов
обеспечения будет крайне высокой (рис. 3).

санаторно-курортного

Рис. 3.: Динамика числа организаций санаторнооздоровительного типа в России за 2010-2012 годы. Составлено
по [11]
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Для эффективного развития курортного дела на современном этапе
необходимы инвестиции в интенсивное развитие специальной
инфраструктуры,
реконструкцию
имеющейся
материальнотехнической базы, переобучение обслуживающего персонала,
техническое оснащение служб. Это позволит переориентировать
хозяйствующие субъекты на дальнейшую диверсификацию услуг,
будет способствовать созданию и продвижение брендов индустрии
гостеприимства регионов присутствия в сфере рекреационнооздоровительного туризма.
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Проведенное исследование, не претендуя на полный охват все
сегментов рынка, позволило обосновать несколько перспективных
направлений развития брендинга хозяйствующих субъектов
индустрии гостеприимства:
- использование бренда известных гостиничных цепей для
формирования
и
продвижения
положительного
имиджа
хозяйствующих субъектов индустрии гостеприимства;
- создание и продвижение брендов хозяйствующих субъектов,
предоставляющих
санаторно-курортные и рекреационнооздоровительные услуги;
- создание брендов хозяйствующих субъектов, развивающих
инновационные направления индустрии гостеприимства, в том числе
рекреационных зон, парков семейного отдыха и пр.
Таким образом, сложность разработки и поддержания бренда в
сфере
индустрии
гостеприимства
является
объективной
необходимостью для хозяйствующих субъектов. Игнорирование
важности этого процесса может привести к негативным
последствиям: сложность контроля стихийного формирования
имиджа, потеря репутации, клиентов, компании в целом. В условиях
ограниченных
средств,
целесообразно
осуществлять
его
формирование постепенно, четкое представляя, куда движется бренд
и каким он в итоге получится.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Д.А. Аакер. – М.:
Изд. дом Гребенникова, 2003. – 440 с.
2. Белоусов Д.А. Специфика брендинга в сфере услуг //
Маркетинг услуг. – 2012. - № 4. – С. 278-283.
3. Горчакова В.Г. Семь законов имиджевой коммуникации //
Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. - № 2. – С. 48-52.
4. Капферер Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, развитие,
поддержка ценности бренда / Жан-Ноэль Капферер / Пер. с
англ. Е.В. Виноградовой; под. общ. ред. В.Н. Домнина. – М.:
Вершина, 2007. – 448 с.
5. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: Создание,
оценка и управление марочным капиталом: пер. с англ. – 2-е
изд. – К.; М.; СПб.: Вильямс, 2005.

253

ИПЕС-СР 2013

6. Feldwick Paul. What is Brand Equity Anyway, and How Do You
Measure It? – Journal o f the Market Research Society,1996, Vol.
38 № 2, p. 76.
7. Duane E. Knapp and Christopher W. Han, The Brand Mindset:
Five Essential Strategies for Building Brand Advantage
throughout Your Company (Sew York: McGraw-Hill. 2000). p. 4.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. –
М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 656 с.
9. Роздольская И.В., Клименко А.А. Основные теоретические
подходы к познанию сущности бренда // Репутациология. –
2008. - № 1. – С. 13-20.
10. Смирнова
Ю.
Имидж
организации:
структура,
классификация, функции // Маркетинг в России и за рубежом.
– 2009. - № 2. – С. 36-46.
11. Статистическая информация по субъектам Российской
Федерации // www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140723/

254

Зборник радова

УДК: 330.341.1

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ИНОВАЦИОНОГ
РАЗВОЈА У РУСИЈИ И СРБИЈИ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕСОМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
И СЕРБИИ

Александар Костић1
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска Митровица
Наталија Н. Глагољева 2
Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгород
Владимир Костић3
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска Митровица

Резиме: Аутори истражују проблем иновација и привредног раста. Указују на
улогу државе у области управљања иновационим развојем. Они разматрају значај
фундаменталне и примењене науке за развој иновација у Србији и Русији.
Анализирају моделе подстицања иновација и организацију рада иновационог
бизниса. Издвајају проблеме „одлива мозгова“ међународне научно-техничке
сарадње, политике подршке иновација, који се посебно актуализују у време
светске економске кризе итд.
Кључне речи: управљање, иновације, конкуренција, одлив мозгова, развој,
реиндустијализација, људски потенцијал.
Резюме: Авторы исследуют проблему инновации и хозяйственного роста.
Подчеркивают роль государства в области управления инновационным
развитием. Они исследуют развитие фундаментальной и прикладной науки и их
значение для иновации в Сербии и России. Анализируют модели поддержки
иновациям, организацию работ в востанавлении инновационного бизниса. Они
исследуют причины „утечки мозгов“, международного научно-технического
сотрудничества, политики поддержки инновациям, проблемы мирового
экономического кризисса итд.
Ключевые слова: Управление, инновации, конкуренция, утечка мозгов, развитие,
реиндустриализация, человеческий потенциал.

УВОД
Напредак технологије крајем XX и почетком XXI века је толики да
„наша економска теорија још није довољно развијена да бисмо
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схватили и објаснили утицај технологије и науке на привреду. Оне
су све одувек биле блиско повезане“ (Кантон, 2009, стр. 77). Узмимо
на пример Николу Теслу. Он је регистровао огроман број патената
али ми га памтимо углавном по открићу наизменичне струје. Његове
иновације су имале огроман утицај на привреду и он је евидентан и
данас. Србија је мала земља, за разлику од Русије, али то не значи да
и она нема знатне људске потенцијале битне за иновациони развој.
Данас је управљање важно за све сфере економског и друштвеног
живота. „Иновацијска привреда је пример једног изразито
еволуционог приступа променама у глобалном пословању. Он се
заснива на еволуцији иновација и на схватању да је свака њена нова
фаза наставак претходне. Својом еволуцијом свака иновација
подстиче наредну етапу привредног раста, побољшава резултате
рада, увећава продуктивност и успех. За то већ постоје примери.
Микрочипови – мозак рачунара – били су први на еволуционој
лествици и омогућили су појаву рачунара. Рачунари су се развили у
рачунарске мреже, које су постале основа за развој биотехнологије,
која опет доприноси развоју нанотехнологије и на којој се темељи
предстојећи развој неуротехнологије, настанак средстава која су у
стању да, корисно, на нов начин повезују мозак и централни нервни
систем појединца.“ (Кантон, 2009, стр. 77). Развој иновација зависи
од квалитетног управљања. Тако се обезбеђују нова радна места,
повећавање продуктивности и појава нових тржишта, нових
производа, а са тим и нових организација и индустрија. Данас је
глобална трговина премашила 80 билиона долара са тенденцијом да
се до 2015. године удвостручи.
И Русија и Србија су изашле из планске привреде, односно
социјализма и ушле у транзицију релативно неспремне. То је и
разумљиво с обзиром да су се ствари одвијале брзо, па се често
лутало у избору кадрова, процесу приватизације, долазило је до
аберација сваке врсте, што се одразило и на целокупно стање у
друштву. Дошло је до пораста криминала, пада морала, грешака у
избору кадрова. Мешетари различитог соја у таквим друштвима
видели су своју шансу како би дошли до богатства. Отуда стално
потенцирање проблема лоше одрађене приватизације, спреге
политичара и тајкуна, речју – појаве кризе на свим нивоима. Све су
то чињенице које указују да без доброг управљања такво стање у
друштву није могуће превладати. У том контексту „циљ државне
политике у области науке и технологије је прелаз на иновациони пут
развоја земље на основу изабраних приоритета“ (Лапин, 2000, стр.
144).
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ИНОВАЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ КАО ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ
РУСИЈЕ И СРБИЈЕ
У Русији као и Србији настали су или су наслеђени многи проблеми.
Развој економије који се базира само на извозу сировина није
препоручљив. „Прелаз на иновациони пут кардинално мења ту
ситуацију. Кретање према 'економији знања' претпоставља
пуновредно искоришћавање људског потенцијала... Једнако важна
улога припада креативном интелектуалном начелу које се реализује
у науци, технологији, различитим облицима социјално-економске
делатности“ (Юдин, Ашмарин, Келле и Степанова, 2007, стр. 445).
Проблем стратешке оријентације Русије на иновациони развој има и
своју сеновиту страну. Наиме, нису сви на делу заинтересовани за
такав приступ јер власници нафтних компанија и других фирми које
се баве експлоатацијом сировина чувају своју позицију пошто су они
ти који би требало да одвоје новац за реализацију преласка на
иновациони пут. Они не схватају да очување сировинске
оријентације економије Русије предстваља озбиљну опасност.
Зависност економије од светских цена сировина чини је
нестабилном, ствара петпоставке за конзервацију технолошке
заосталости земље и њено претварање у сировински привезак
индустријки развијених земаља. Очигледно је да није свима у
интересу да се Русија развија као модерна земља с приоритетом
иновационог развоја. Такве снаге под различитим изговорима
постављају препреке како би због личне користи конзервирали
постојеће стање. Зато је у земљи каква је Русија реализација
иновационог процеса сложен и деликатан задатак. Он подразумева
претпоставке за стварање одговарајућих услова. То је, пре свега,
развијена тржишна економија која има механизме за превазилажење
наведених тешкоћа. Без приватног капитала није могуће стварање
конкурентне средине која ће стимулисати иновациону производњу.
Када се то догоди он ће у конкурентској борби бити равноправан, а
често и бољи у односу на многе развијене земље.
Организација посла, односно управљање, има важну улогу у
успостављању иновационог бизниса. Тржиште је најбољи
пресудитељ ко је и колико квалитетан произвођач. Релација
потрошач – произвођач има своју повратну спрегу где се најбоље
види шта се нуди на тржишту. Другим речима, квалитет најбоље
препознаје потрошач. У том контексту није чудо што се у руској
научној литератури све чешће употребљава синтагматски термин
цивилизована тржишна економија. Србија не располаже сировинама
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као Русија и не може од њих да живи. Интелектуални потенцијали
Русије и Србије не могу се поредити. У Србији се често говори о
огромним интелектуалним ресурсима и то се аргументује великим
одливом мозгова. Ту се претерује јер није сваки академски грађанин
који се запослио у иностранству остварен у својој струци. Највећи
део тих људи ради сасвим друге послове који понекад немају ни
додирних тачака са оним за шта су се припремали кроз школовање у
земљи. Многи не прођу тестове у тим земљама па су приморани да
обављају мање сложене послове. Нико не помиње да је то последица
урушеног образовања и малог издвајања државе. Конкуренција
приватних и државних универзитета у борби за студенте често
уместо да позитивно утиче на квалитет студија узрокује његов пад. У
друштву транзиције какво је српско урушава се морал,
криминализује друштво, повећава корупција, што се одражава на
укупно стање у држави, а са тим и на квалитет образовања. Развој
иновација подразумева уз остало и развој ифраструктуре
(лабораторије, огледна имања). Веза са производњом захтева
промене у образовању. У том контексту у Србији се често са
различитих трибина чује да би држава требало да помогне покретање
иновационог процеса и у самом образовању. Међутим, најчешће то
остаје без практичних корака. Оправдање се тражи у недостатку
средстава. У суштини она увек недостају, али, већ смо рекли,
потребно је одредити приоритете.

УЛОГА ДРЖАВЕ У УПРАВЉАЊУ
ИНОВАЦИОНИМ РАЗВОЈЕМ
Улогу државе у иновационом развоју потврђује и светска пракса. То
не значи да се иста своди на предузимање административних мера.
Иновациону делатност држава мора да правно регулише. Односи
између субјеката требало би да буду дефинисани како би приватни
капитал лакше улазио у иновациону сферу. Морали би да се тачно
знају извори финансирања фундаменталних истраживања.
Међународна научно-техничка сарадња тешко се може остварити без
учешћа државе. Она би требало да обезбеди средства за такву
сарадњу.
Постоји и тенденција која је заједничка за Русију и Србију. Многи,
наиме, сматрају да домаћа наука није у стању да послужи као основа
за иновациони развој и да је и за Русију и Србију боље да се
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оријентишу на инострану науку и технологију, односно да је
фундаментална наука скупо задовољство. Такви погледи су опасни
јер погодују рушењу научно-техничког потенцијала (Варшавский и
Макаров, 2001.). Иновациона политика Русије још увек није
формирана иако се о њој говори и пише. Слично као и у Србији,
проблем је у средствима и различитим интересима који онемогућују
реализацију те политике. Суштински за развој фундаменталне и
примењене науке требало би издвајати далеко више средстава како
би наука у држави имала партнера који разуме савремене токове.
„Прелаз на тржишну економију створио је велике проблеме
фундаменталној науци која је основа интелектуалног потенцијала
земље и довео до пропасти гранске науке. Почетком 90-тих година
држава је, руководећи се либералном парадигмом, решила да скине
са себе бреме бриге о подршци и развоју руске науке, фактички
препустивши је судбини. Својом политиком она је довела науку до
понижавајућег таворења. Плодове те равнодушности наука жање до
данас. И преживела је руска наука не захваљујући, него упркос
политици државе“ (Юдин и сарадници, 2007, стр. 448). Овај проблем
је готово истоветан и у Србији. За науку се све мање издваја и само
захваљујући ентузијазму и одрицању научног кадра она је опстала.
У сложеним условима светске економске кризе често се поставља
питање како обезбедити средства за науку и, што је још важније за
земљу као што је Србија, како зауставити одлив мозгова. Сложеност
овог питања извире из саме природе друштава у транзицији.
Политика у жељи да се допадне има популистички приступ, па се
често много обећава а мало чини. У таквим околностима тешко је
сиромашној земљи попут Србије у којој има много недоречености,
лошег управљања, партиократског размишљања да изађе на крај са
идентификованим проблемима. „Антииновациони однос према
науци се исказује и у томе шта ради и шта не ради извршна и
законодавна власт. Тако, ако се жели, могу се наћи средства за
подршку науци увођењем дела одбитака на пример од неких
царинских давања или извоза сировина. У неким земљама тај се
метод користи. За тако нешто има оправдања јер учешће науке је у
сваком савременом производу“ (Юдин и сарадници, 2007, стр. 450).
Међутим, ни у Русији ни у Србији такву иницијативу влада не
показује. Често се догађа да се наука гуши порезима. Поједине
институције се гасе због одустајања државе да их буџетски
финансира. Не може се очекивати никакав иновациони развој ако
науку финансирају од онога што остане. Да би се наука развијала
„потребно је издвајати 4% али не од расходног дела буџета него од
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БДП-а“ (Юдин и сарадници, 2007, стр. 450). За тако нешто још увек
ни Русија ни Србија нису спремне. Суштина је да држава схвати да
наука има приоритет при финансирању и да у коначном наука ништа
није дужна власти, већ обрнуто. Томе се, пре свега, противе врхови
државне бирократије, што указује да се ту не ради само о незнању,
већ и о интересима одређених група људи. Јасно је да каква је наука,
таква је и сама држава.
Избор пута за Русију је релативно лакши него за Србију. Она је
богата сировинама, па се он може формулисати као сировинскоиновациони. Међутим, неозбиљно је када се понекад чују гласови да
је фундаментална наука некорисна и скупа играчка. Да то није тако
као најбољи пример нам служи послератни случај Јапана. За разлику
од Србије, Руска академија наука је носилац и центар фундаменталне
науке. Позитивно је то што и држава то увиђа, па је уз њену помоћ
Академија наставила да се бави разрадом различитих пројеката. У
Србији из различитих разлога још увек постоји инерција и
предрасуда да Српска академија наука нема шта да понуди. У исто
време политичари истичу да је највећа вредност у Србији њен
људски потенцијал. Ова контрадикторност произилази из саме бити
партиократије.

ЗАДАЦИ ПОДСТИЦАЊА ИНОВАЦИЈА
Данас и најнеразвијеније земље схватају да наука и у том контексту
иновације највише могу помоћи у превазилажењу заосталости и
сиромаштва. На светском нивоу „иновацијска привреда је у почетној
фази свог развоја. Половина човечанства још не користи телефон.
Када коначно почне да га користи, то ће бити преко Интернета.
Здравствена заштита још није спојена с генетиком; не знамо како
болести настају и како да их спречимо. Али сазнаћемо. Бежичне
комуникације су у почетној фази развоја. Ми не разумемо сопствени
космос, нити имамо одговоре на питања о сопственом постојању или
о природи стварности. И до тога ћемо доћи. И даље трошимо ресурсе
ове планете, уместо да манипулишемо материјом како бисмо
створили обновљиву енергију. Тек смо на почетку процеса
сазнавања“ (Кантон, 2009, стр. 78). Синтагма трошимо ресурсе је
посебно карактеристична за Русију с обзиром да свој развој заснива
на ресурсима као што је нафта или гас. Поставља се питање шта ће
бити када се једног дана ти ресурси исцрпе. Управо да би се то време
спремно дочекало мора се више улагати у науку како
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фундаменталну, тако и примењену. Наравно, иновације између
осталог подстиче и самосвест, јер само у слободним друштвима
иновација имаја свој пут и врло ретко наилази на препреке.
Општепознато је да су квалификовани радници у области
технологије глобално конкурентни, а то је предност за сваку државу.
Конкурентност о којој је реч подстичу улагања у научна
истраживања. У Русији се све више говори о очувању научнотехничког потенцијала. „Кључни структурни елемент домаће
економије који условљава ефикасно разрешење трансформационих
криза је научно-технички потенцијал Русије. Управо је он позван да
обезбеди успешан форсиран прелаз руске економије на пут високе
технологије које чине основу производне инфраструктуре
информационог друштва. При томе он је дужан да овлада
способношћу интегрисања са светском економијом како би
обезбедио конкурентну способност домаћих робних произвођача на
глобалним тржиштима“ (Абрамова, 2008, стр. 473). Руској научној
јавности је јасно да се јавља све већи јаз између земаља-лидера и
периферије. Стратешка нестабилност руске економије је у току
прелазног периода довела до ниске конкурентне способности
индустрије и то више унутар земље него на међународном плану. Та
наизглед контроверза произилази из чињенице да је Русија
напредовала када је у питању технологија добијања и пренос
енергената, као и производа од њих, док је унутрашња конкурентна
способност, када је реч о индустријским предузећима, била 2002.
године 32-33% од укупног броја (Абрамова, 2008, стр.473).
Русија јесте велика земља, са огромним потенцијалима, како
људским тако и природним. Међутим, да би се обезбедила стратешка
одрживост и висок темпо економског раста Русија би морала да
одреди приоритете и у одређеним технологијама очува водећу
позицију у свету. Технолошка база за то постоји у енергетском
сектору, војном комплексу, завршној обради дијаманата, дрвета,
затим у области металургије итд. Србија би морала да сарађује са
Русијом не само када је у питању енергетски сектор већ и
пољопривреда. То је приоритетна грана од које би могле да имају
корист и Србија и Русија.
После пада Берлинског зида глобализација је добила облик
Моргентауновог плана па је она управо „постала неоколонијализам
који настаје кроз de facto Моргентаунов план: колонија је у суштини
држава која има дозволу да производи само сировине“ (Реинерт,
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2006, стр. 123). Иако се, када је у питању Русија, не може говорити
ниокаквој дозволи има истине у Реинертовом закључку јер постоји
тенденција елиминације конкуренције преко различитих облика
протекционизма, монопола и сл. У земљамама попут Русије и Србије
„реиндустијализација је много тежа него што је била раније. Иако ће
данашња екстремна идеологија напослетку морати да попусти пред
згроженошћу због економских злочина који су почињени у име
глобализације у деловима светске периферије, окретање тог процеса
уназад биће много теже него што је било 1947.“ (Реинерт, 2006,
стр.123). Међутим, данас је другачије време. Непосредно после II
светског рата постојао је консензус између земаља западне
хемисфере где су сиромашне земље могле да достигну богате преко
„reverse engineering“. Данас то није могуће јер су сви производи који
су засновани на знању заштићени патентима, а наука и иновације се
крећу таквом брзином да је малим земљама тешко да прате, а камоли
да произведу оно што успевају велики. Све у свему „долази до смене
модела приоритета филозофије науке по којој је научно знање
укупност иновација које су садржане у научно-истраживачким
програмима... Непрекидна анализа ситуација и околности омогућује
брзо мењање одлука и доношење решења. Битно се мења предмет
различитих научно-истраживачких пројеката. Природа је постала на
неки начин неорганско тело како би рекао Маркс 'друштвене
производње'. Наука је довела до нових претњи и нових ризика који
већ сада постоје и није их тешко наслутити у будућности“ (Костић,
2011, стр. 15).
Прагматичност је у директној вези са потрошачким друштвом али и
ризицима. Проблем настаје када се развија свест о јединственој
судбини свих људи, а то се, пре свега, користи, односно
злоупотребљава у наметању модела глобализације који одговара
развијеним земљама.
У процесу подстицања иновација не треба заборавити чињеницу да
„постоји суштинска разлика између школе и посла. Иако у начелу
нема ничега што би ученик могао предузети у вези са својом
урођеном способношћу... у флексибилним организацијама досијеи
запослених у чврстом су поседу фирме. Проучавајући групу таквих
досијеа, изненадило ме је колико их је током времена шеф кадровске
службе мало изменио. Уместо тога, прве процене су дефинисале
стандард, а каснија дописивања доследно су биле на том трагу“
(Сенет, 2007, стр. 104). Статичност о којој је реч не доприноси
иновацијском начину пословања и најчешће онај који се истиче
262

Зборник радова

личном иницијативом остаје без шанси. Догађа се чак да бивају
одбачени и то, пре свега, због начина на који се организује
пословање фирме. Организација која жели да гради свој престиж и
успех на иновацијама морала би чешће да мења садржај и да има
мобилне снаге за решавање проблема. Наравно, то подразумева
постојање читавих тимова образованих кадрова где би свака
потенцијална способност појединца могла да постане подстицај за
успех. У том случају вештина лежи у сарадњи, а не у одрицању.
Многе иновације се развијају у фазама, а понекад им претходе и
неуспели покушаји.
Искусан и продуктиван менаџер цениће напор да се нешто промени
на боље иако се одмах не виде резултати. „Меритократија је на
почетку настојала да пружи могућност појединцима са изузетним
способностима
припадницима
Џеферсонове
'природне
аристократије'. Њени заговорници су тврдили како ти људи завређују
прилику; Било је праведно да им друштво то омогући. На почетку, у
тој потрази је поређена једна елита с другом, природна
аристократија спрам наслеђене привилегије. С временом друштво је
усавршило технологију потраге за необичним талентом. Потрага за
талентом одговара нарочитим условима у флексибилним
организацијама, јер је окренута развоју потенцијала, а не прошлим
достигнућима“ (Сенет, 2007, стр. 107). Овакав приступ, без обзира на
одређене мањкавости типа неправичног поређења међу људима која
могу бити лична, ипак је подстицајан у препознавању талената који
ће доприносити иновацијама у фирми. Очигледно да је проблем
подстицаја иновација сложен, мултидисциплинаран и захтева
комплексна истраживања. Он се не може посматрати изван односа
који владају у друштву, социјалног окружења, нивоа свести, стања
политичке елите, економских предуслова итд.

ЗАКЉУЧАК
У савременим друштвима квалитетно управљање процесима
иновационог развоја је приоритет. Економија се мора посматрати као
еволуциони процес и у том контексту развој иновација. Србија и
Русија, иако несразмерне по величини, потребу за иновацијама
артикулишу на сличан начин. Реч је о друштвима која су изашла из
транзиције са девастираним привредама. Наравно, за разлику од
Србије Русија је захваљујући свом интелектуалном потенцијалу и
достигнућима (космички програм, војна технологија, медицина,
263

ИПЕС – СР 2013

енергетски сектор итд.) успела да брже изађе из шока који је донела
приватизација. Међутим, и у Русији иновациони развој има своју
сеновиту страну. Власници фирми које се баве експлоатацијом
сировина чувају своју позицију и тешко одвајају новац за иновације
ван свог сектора. У Русији су схватили да очување сировинске
оријентације економије Русије представља озбиљну опасност. Да
неби дошло до конзервације технолошке заосталости земље одређен
је приоритет иновационог развоја. Заједничко за Русију и Србију је
трагање за моделом иновационог развоја. И једна и друга земља
почетком 90-их година руководећи се либералном парадигмом
покушали су да скину са себе терет бриге о подршци и развоју науке.
Убрзо се показало да држава мора да има своју улогу у управљању
иновационим развојем. Тако је Кејнзов приступ умерене
интервенције и у овом сегменту реафирмисан. У Русији су на време
схватили да каква је наука таква је и сама држава, па се данас
предузимају значајне мере подршке иновационом развоју.
За разлику од Србије Русија је напредовала када је у питању
конкурентска способност индустрије на међународном плану.
Проблем је са конкурентном способношћу индустрије унутар земље.
У временима кризе економска сарадња Србије са Русијом морала би
да има приоритет. У Србији процес реиндустријализације је много
тежи него у Русији. Србију су погодили ратови који су створили
предуслове за различите неповољне трендове. У таквим околностима
иновације је мало ко спомињао. У савременим друштвима
статичност је највећи противник иновационог развоја. Подстицаји
иновација морају се законом регулисати.
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INTERNETWORKIG AS A SIGNIFICIENT SKILL OF CONTEMPORARY
MANAGER
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Сажетак: У условима неизвесности и ризика, растуће сложености пословања,
оштре конкуренције, брзих промена и све веће употребе информацијскокомуникацијске технологије, умреживање се јавља као све популарнији и
адекватнији начин пословања. Умреживањем, као организованим и
континуираним процесом, менаџер гради приватне и пословне мреже ради
остварења циљева организације. Умреживање је данас доминантан тренд у
организацији. Мрежни односи представљају облик сарадње која се темељи на
поверењу, размени знања, вештина, информација и важан су фактор пословног
успеха. Да би одговорили изазовима опстанка у турбулентном глобалном
окружењу, менаџери морају стално да стичу нова знања, способности и вештине.
У овом раду, најпре ћемо приказати неке од особина успешних менаџера. Затим
ћемо образложити појам и значај умреживања. На крају ћемо приказати
карактеристике доброг умреживача. Циљ рада је да укаже на значај развоја
нових вештина менаџера ради остаривања већих перформанси организације. Да
би били успешни у стварању мрежа, менаџери морају имати следеће
карактеристике: морају бити добри слушаоци, доступни, приступачни, поуздани,
доследни. Они морају стално да граде добар однос према члановима своје мреже
итд.
Кључне речи: умреживање, менаџер, вештине, успех
Abstract: In the environment of uncertaintly and risk, expansion of complex
management, tough competition, rapid changes and a more increasing use of
information-telecommunication technology, internetworking becomes a more and more
popular and adequate way of doing business. With internetworking as an organized and
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continuous process, a manager makes personal and business networks to realize goals of
an organization. Nowadays, network is a dominant trend in an organization. Network
relations represent a sort of communication that is based on trust, exchange of
knowledge, skills, information and thay are an important factor of business success. In
order to respond to the challenges of survival in the turbulent global environment,
managers have to acquire new knowledge, skills and competencies constantly. In this
work, we will present some of the characteristics of successful managers. Then, we will
elaborate on the concept and significance of internetworking. Finally, we will present
characteristics of a good interentworking creator. The aim of this work is to point out
the significance of the new manager skills development in order to accomplish greater
performance for an organization. For managers to be successful in creating networks,
thay have to possess the foolowing characteristics: thay have to be good listeners,
available, approachable, reliable, and consistent. Thay have to constantly build good
relationship with the members of their network etc.
Key words: networking, manager, skills

УВОД
Умреживање је један од најважнијих трендова у савременим
организацијама. Будући да услови пословања постају све сложенији
и неизвеснији, данашње организације све више прибегавају
формирању мрежа. Мрежне организације настају као резултат
усмерености организације на кључне активности уз истовремену
екстернализацију осталих активности. Као логична последица
настаје потреба за повезивањем у мреже како би се одговорило
захтевима купаца. Умреживање се, дакле, јавља као одговор на брзе
промене, оштру конкуренцију и растућу комплексност услова
пословања. Мрежни односи захтевају нове облике рада и повезивања
који фаворизују сарадњу, размену знања, информација, ресурса,
децентрализацију, тимски рад, итд. Оваква организација рада и
пословања захтева флексибилан процес управљања у коме менаџери
формирају мрежу унутар организације, али и повезују организацију
са окружењем. То захтева да се традиционални односи засновани на
хијерархији и чврстим границама између функционалних делова
мењају тако да добијају изглед мреже интегрисаних и међусобно
повезаних организационих делова. У ери информатизацијске
револуције и развоја телекомуникација нестају и границе између
конкурентских организација, региона, држава и континената.
У тако измењеним условима пословања, људи постају кључан
организацијски ресурс. У условима турбуленције и динамичних
промена, успех организације битно је условљен ефективношћу и
способношћу менаџера да се суочи са изазовима окружења у коме
послује. Успех менаџера, како наводи R. L. Katz, више зависи од
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његових знања и вештина него од карактеристика његове личности.
Да би успешно обављао менаџерске функције, менаџер мора да
поседује бројне способности и вештине. Једна од потребних вештина
јесте вештина умреживања. Како вештине нису урођене, већ се стичу
искуством и учењем, потребно их је развијати.
У овом раду, најпре ћемо приказати неке од општих особина
успешних менаџера. Затим ћемо говорити о појму и значају
умреживања. На крају ћемо приказати неке од карактеристика
доброг умреживача. Циљ овог рада јесте да укаже на потребу
развијања вештина менаџера - вештине умреживања, као и да укаже
на битне карактеристике менаџера умреживача.

ОСОБИНЕ УСПЕШНИХ МЕНАЏЕРА
Менаџери на свим нивоима у организацији морају поседовати
одређена знања и вештине. Према R. L. Katz-у1, три основне врсте
знања и вештине које су потребне менаџеру за успешно обављање
посла су: техничка знања и вештине, знања и вештине у опхођењу са
људима и концептуална знања и вештине.
Под техничким знањима и вештинама подразумева се способност
примене потребних специјалистичких и аналитичких знања струке и
способност употребе метода и техника у обављању послова,
способност коришћења туђих знања, употребе стручне литературе,
знања страних језика. Техничке вештине се односе на добро
познавање посла, а техничка знања се стичу одређеном врстом
образовања (техничка, економска, правна, медицинска знања).
Техничка знања утичу и на ширину концептуалних знања, иако она
нису одређена искључиво тиме.
Под знањима и вештинама у опхођењу са људима подразумева се
способност успешног комуницирања, мотивисања, способност
тимског рада, стварања позитивне климе у организацији. Ове
вештине морају бити заступљене на свим нивоима менаџмента и
изузетно су важне за успех менаџера. Наиме, поседовање техничких
и концептуалних вештина јесте потребан, али не и довољан услов за
успех менаџера. Наиме, ни најспособнији менаџери неће бити
1

Samuel, C. Certo & S. Trevis Certo. (2012). Modern Management: Concepts and
Skills, 12/E. New Jersey: Pearson Education, p. 16.
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успешни уколико не поседују вештине рада са људима. Међутим,
ове вештине се, углавном, не могу научити. Оне зависе од личности
појединца и његове способности комуницирања са људима.
Под концептуалним знањима и вештинама подразумева се
способност сагледавања организације као целине, разумевања
апстрактних или општих идеја и њихова примена у специфичним
ситуацијама. Менаџери који поседују концептуална знања имају
способност
антиципирања
догађаја,
како
би
савладали
непредвидивост и несигурност окружења. Концептуална знања и
вештине помажу менаџерима да реше неструктуриране проблеме, да
разумеју интеракцијске односе између организације и окружења и
унутар делова организације.
Важност свих назначених вештина варира у зависности од нивоа
менаџмента.. На оперативном нивоу менаџерима су у подједнакој
пропорцији потребна техничка знања и социјалне вештине. Будући
да средњи ниво менаџмента представља спону између оперативног и
топ менаџмента, менаџерима средњег нивоа су потребна техничка
знања и знања и вештине рада са људима, али и одређене
концептуалне вештине. На организационом нивоу, топ менаџерима
су најпотребнија концептуална знања и вештине, али и социјалне
вештине и техничка знања.
У савременим условима пословања на важност менаџерских вештина
не утичу само нивои менаџмента, већ и низ других ситуационих
варијабли, попут: величине организације, технологије коју користи,
окружења, стратегије, стила лидерства, организационе климе и сл.
Успешан менаџер мора бити оспособљен за следеће активности: да
добро познаје промене у околини; способан да буде добар аниматорпокретач сарадника; способан да буде добар интегратор-да повезује
делове у целину; одређује циљеве организације и реализацију истих;
организује и координира пословање; делегира задатке и овлашћења,
итд.
Поред наведених, у задатке које обавља менаџер могу се уврстити и:
стално унапређивање производње и пословања; мотивисање
сарадника; координација развоја делова организације; стабилност
понуде и освајање нових тржишта; одређивање приоритетних
циљева, њихове хитности и доношење квалитетних одлука; разрада
стратегије развоја, дефинисање задатака и путева за њихову
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реализацију; разрада система мера ради решавања уочених
проблема; одређивање потребних ресурса и извора за њихово
прибављање2.
Luthans3 и његови сарадници сматрају да су основне менаџерске
активности:

Традиционално управљање-одлучивање, планирање и
контрола.

Комуникација- размена информација.

Управљање људским ресурсима-мотивисање, управљање
конфликтима, обука, тренинг.

Умреживање-дружење, интеракција са спољним партнерима.
Према мишљењу Druckera4, успешни менаџери обављају осам
активности, и то:

Питају: „Шта треба да се уради“?

Питају: „Шта је добро за предузеће“?

Имају развијене и написане конкретне акционе планове.

Преузимају одговорност за одлуке.

Одговорни су за послове и процесе комуникације.

Више поклањају пажње шансама него проблемима.

Организују и воде успешне састанке.

Они радије мисле и кажу „Ми“ него „Ја“.
Према бројним истраживањима, успешан менаџер мора имати и до
50 менаџерских способности. Набројаћемо само неке од њих5:

Морају имати сан, добро дефинисану сврху, знати шта желе,
имати снагу воље.

Успешни менаџери имају амбицију, ентузијазам, преданост и
понос, жељу за успехом и самодисциплину.

Успешни менаџери су снажно мотивисани.

Преузимају одговорност за своја дела.

Рационално размишљају о проблему, разматрају алтернативе
и доносе одлуке.

Поседују самопоуздање и признају своје грешке.

2

Лековић, Б. (2003). Принципи менаџмента. Суботица: Економски факултет, стр.
18.
3
Robins, S. J. & Judge, T. (2010). Организацијско понашање. Загреб: Мате, стр. 8.
4
Drucker, P. (2004). What makes an Effective Executive. Harvard Business Review,
Vol. 82, No 6, pp. 58-63.
5
www.market4net.com/.../20-karakteristika-uspešnih-menadžera-42.html.
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Ентузијасти су, прилагодљиви, допадљиви, сналажљиви,
фокусирани на главне циљеве.

То су људи од интегритета. Интегритет се не може
одглумити, али се временом може изградити, итд.
Да би били успешни, како наводи Certo6, менаџери би требало бити
вешти у: јасној подели улога, праћењу оперативних активности,
краткорочном планирању, саветовању, давању подршке, уважавању,
развоју, овлашћивању, представљању промена, преузимању ризика
за промену, подстицању иновативног начина размишљања, спољном
праћењу.
Можемо рећи да не постоји идеалан менаџер и тајна формула успеха.
Успех менаџера би могли тражити у знању и вештинама које
поседује, али и у његовим особинама, у томе како приступа послу и
начину на који ради. На пример, за успешно обављање било ког
посла препоручује се7: 1) будите прецизни у дефинисању циљева; 2)
искористите сваки тренутак да радите на остваривању циљева; 3)
знајте у сваком тренутку где сте и колико вам још недостаје до
успеха; 4) будите реалан оптимист; 5) фокусирајте се на то како да
будете бољи а не да будете добри; 6) будите немилосрдно истрајни;
7) вежбајте своју снагу воље; 8) не претерујте; 9) фокусирајте се на
оно шта ћете урадити и онда то и урадите; 10) будите спремни на
жртве и мукотрпан рад да би остварили своје снове.

ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ УМРЕЖИВАЊА
Да би објаснили појам умреживања поћи ћемо од дефинисања
мреже. Мрежа представља организовани скуп личних контаката и
мрежа личних контаката која омогућава пут од тачке А до тачке Б у
најкраћем времену и најкраћим путем, при чему су путеви, како би
се минимизирала удаљеност између две тачке, не само пирамидални
већ и хоризонтални, вертикални и дијагонални8. Умреживање
представља процес захваљујући коме менаџер (или било која особа)
може остваривати конкурентске предности захваљујући групи или
6

Samuel, C. Certo & S. Trevis Certo. (2012). Modern Management: Concepts and
Skills, 12/E. New Jersey: Pearson Education, p. 18.
7
www.mcb.rs > Finansijski Snowboard > Менаџмент. 10 тајни успешних менаџераМЦБ-Менаџмент центар Београд
8
Бахтијаревић, Ф., Сикавица, П. & Полошки, Н. (2008). Сувремени Менаџмент:
вештине, сустави и изазови. Загреб: Мате, стр. 81.
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групи појединаца или групама са којима је често у контакту и којима
верује9.
Умреживање је, дакле, организован и континуиран процес стицања и
неговања приватних и пословних познанстава и веза у циљу
проналажења особе која може најуспешније помоћи у одређеној
ситуацији. Умреживањем менаџер остварује конкурентску предност,
личне и организационе циљеве, проширује свој утицај. Уз помоћ
добрих пословних и друштвених односа и познанстава менаџер
долази до релевантних информација о конкуренцији, пословним
партнерима, променама у окружењу. Менаџери путем умреживања
остварују приступ ретким ресурсима. Све ово доводи до повећања
квалитета инпута и оутпута, смањује ризик и трошкове пословања.
Можемо рећи да, формирање пословних мрежа повећава ефикасност
и флексибилност организације, што у крајњој линији води повећању
пословног упеха и конкурентности организације. Бенефити за
конкурентску предност потичу од додате вредности створене кроз
повратну спрегу стицања и коришћења знања.
Менаџер, као добар умреживач, настоји да уклони вертикалне и
хоризонталне границе унутар организација и између организација и
клијената и добављача. Границе унутар организације могу се
смањити увођењем тимова и организовањем послова око процеса.
Примера
ради,
у
Xeroxsu
нове
производе
пласирају
мултидисциплински тимови који раде на једном процесу. Неке
јединице АТ&Т одређују годишње прорачуне према процесу, а не на
основу функција. Менаџери могу брисати хоризонталне границе
преко латералних трансфера, ротирајући запослене између
различитих функционалних подручја. Управо, умреживањем унутар
организације, менаџер настоји да олакша размену информација,
знања, вештина и укључи све запослене у остварењу циља
организације. Значај умреживања унутар организације огледа се у
чињеници да људи који имају више контаката имају и већи утицај у
организацији и лакше обављају своје послове.
Менаџер који је успешан у умреживању са пословним партнерима
брише границе према спољашњим стејкхолдерима и чини
организацију отвореном, флексибилном, глобалном компанијом. Још
се успешнијима сматрају менаџери чију мрежу чине људи из ширег
пословног окружења и различитих друштвених сфера.
9

Hitt, M. A., Black, J. S., Porter, L. W. (2005). Management. NJ: Prentice Hall, p. 502.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРОГ УМРЕЖИВАЧА
У савременим организационим формама постоји велика потреба за
менаџерима умреживачима. Од њих се захтева да развијају другачије
вештине и технике управљања организацијом и људима како би
остварили комуникацију, изградили поверење, поштовали културне
и друге различитости, мотивисали чланове мрежа. Активност
умреживања је од великог значаја
за успех организације.
Поседовање вештине формирања пословних мрежа, дружења и
интеракције са људима је веома битно за лични успех менаџера и
успех организације. Према истаживању које су спровели Luthans и
његови сарадници10, умреживање је активност која највише
доприноси успеху ефикасних менаџера, док активност управљања
људским ресурсима најмање доприноси њиховом успеху. Међу
ефективним менаџерима, активности комуникације су највише
допринеле њиховом успеху, а активности умреживања најмање.
Најновија истраживања која су спроведена у Аустралији, Израелу,
италији, Јапану, такође, указују на везу између умреживања и успеха
унутар организације. Менаџери који поседују вештину умреживања
брже напредују у каријери и остварују друге бенефиције.
Генерално, карактеристике доброг умреживача могу се поделити у:
основне карактеристике, однос према члановима мреже,
административне карактеристике и остале карактеристике11.
Неке од основних карактеристика доброг умреживача биле би:

Стално развија своју мрежу.

Мрежу изграђује пре него што му је потребна.

Круг људи са којима се дружи је разноврстан и стално га
проширује.

Члан је многих група, удружења, клубова.

Своју мрежу употпуњује мрежама чланова своје мреже.

Када има проблем може се обратити најбољој особи у струци.
Може се обратити и било ком члану своје мреже када му је то
потребно.

Подстиче чланове своје мреже да развијају сопствене мреже.

Унапред прикупља информације о интересима, потребама и
заједничким тачкама с особама с којима ће се срести.
10

Robins, S. J. & Judge, T. (2010). Организацијско понашање. Загреб: Мате, стр. 8.
Raz, T. (2003). The 10 Secrets of a Master Networker. Inc.magazine, 25 (19), pp. 9098.
11
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Добар умреживач стално гради добар однос према члановима
мреже, и он би се огледао у следећем:

Брине се за људе, учи о њима, слуша их, проводи време са
њима, посвећује им пажњу и помаже им.

Перманентно гради и придобија поверење чланова своје
мреже.

Увек је у контакту са члановима своје мреже.

Присуствује свим догађајима важним за чланове своје мреже
(венчања, промоције, различите приредбе и сл.

Организује дружења и окупљања чланова своје мреже.
Административне карактеристике умреживача су:

Формира своју датотеку у којој уноси податке о свим
његовим контактима. Датотека укључује личне податке, типа: име,
адреса, телефонски број, e-mail адреса, компанија, титула, датум
рођења, подаци о образовању, напредовању у каријери, важним
постигнућима, и сл.

Редовно ревидира податке у својим датотекама.
Наведеним карактеристика доброг умреживача можемо придодати и
остале карактеристике:

Обавештава чланове своје мреже о променама и новостима у
свом професионалном и приватном животу.

Шаље поклоне и честитке у важним приликама члановима
мреже и њиховој породици.

Присуствује свим важним друштвеним догађајима.

Бави се волонтерским радом.

Зна да је на семинарима и конференцијама важно остварити
контакт како са предавачима, тако и са полазницима.

Настоји бити виђен и повезати се са што више људи, тако да
му је рапоред препун пословних и друштвених догађаја.

Зна да је добро у мрежи имати доктора, адвоката,
финансијског саветника, полицајца, итд.

Занимљиви су те их стога људи укључују у своје мреже.
Бити добар умреживач није нимало лако ни једноставно. Да би
одговорили изазовима опстанка, менаџери настоје да бришу или
ублаже границе између делова организације и између организација.
Глобално оријентисани менаџери морају познавати и континуирано
уважавати специфичности националне културе појединца,
организациону културу и интеракцију међу њима. Јер, „неуважавање
културолошких разлика може бити извор неразумевања, фрустрација
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и пословног неуспеха“, док „уважавање културолошких
специфичности и разлика у приступу комуникацијама може бити
извор синергије и конкурентске предности“12. Менаџери у
мултинационалним корпорацијама требали би да усвоје знање
пословног језика, разумеју ставове људи и потребе које мотивишу
људе у земљама у којима компанија послује. При разматрању
мотивационих стратегија морају узети у обзир чињеницу да
запослени у различитим земљама често имају различите личне
потребе. Примера ради, Швајцарци, Аустријанци и Аргентинци
имају високе сигурносне потребе. Данци, Швеђани и Норвежани
имају високе друштвене потребе. Док, заполени у Великој
Британији, САД-у, Канади, Новом Зеланду и Аустралији имају
изражену потребу за самоостваривањем.
Да би били упешни у стварању мрежа, менаџери морају бити: добри
слушаоци, доступни, приступачни, поуздани, поштени, доследни.
Успешан менаџер се руководи принципом реципроцитета. Свестан је
чињенице да успешно умреживање подразумева не само остварење
властитих интереса, већ и интереса партнера у мрежи.
Комуникација унутар пословних мрежа која се одвија е-поштим је
специфична. Одсуство контакта лицем у лице и невербалне
комуникације захтевају од менаџера додатне вештине и способности.
До изражаја долазе писмене вештине, стил писања и способност
„читања између редова“. За побољшање комуникације у мрежи
потребно је да све чланице мреже инсталирају сличну компјутерску
опрему у свим јединицама, како би се осигурала могућност
виртуелних
састанака.
Стандардизација
опреме
олакшава
комуникацију на свим локацијама, чини је лакшом и јефтинијом13.

ЗАКЉУЧАК
У раду смо дали приказ неких од особина успешних менаџера и
карактеристика менаџера умреживача.

12

Више о томе: Мицић, Р., Маљковић, М., & Милачић, Љ. (2012). Утицај
националне културе на комуницирање. Економски погледи, бр. 1/2012, Економски
факултет Приштина/Косовска Митровица, стр. 145.
13
Sweet, W. (1990) International Firms Strive for Uniform Nets Abroad, Network
World, 1990, p. 35-36.
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Да би били успешни у послу, менаџери морају поседовати: техничке
вештине, вештине рада са људима, концептуалне вештине. Добри
менаџери су: ентузијасти, прилагодљиви, сналажљиви, имају јаку
жељу за успехом, уводе промене, преузимају ризик и одговорност,
итд.
Савремени услови пословања и појава нових организационих форми,
брз развој технологије, информатизација пословања, глобализација
стварају нове изазове за менаџере. У данашњем све конкурентнијем
и комплекснијем окружењу, техничке вештине нису довољне за
успех менаџера. Ново пословно окружење захтева развој нових
вештина – вештине умреживања. Да би био добар умреживач,
менаџер траба да поседује одређене карактеристике: да перманентно
гради мрежу, да је ствара пре него што му је потребна, да се брине о
члановима своје мреже и придобија њихово поверење, да је у
контакту са члановима своје мреже и да стално прикупља све
податке о њима. Умреживачи морају бити: добри слушаоци,
доступни, приступачни, поуздани, поштени, доследни, итд.
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ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТРАТЕГИЈЕ
ЗА ПОДРШКУ ГЛОБАЛНОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ
ПОСЛОВАЊУ
INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES FOR SUPPORT TO GLOBAL
ELECTRONIC BUSINESS

Славољуб Миловановић
Економски факултет, Универзитет у Нишу, Србија*

Сажетак: Електронско пословање је куповина и продаја информација, производа
и услуга путем рачунарске мреже и подршка за било коју врсту пословних
трансакција. У ствари, реч је о обављању пословних процеса уз примену
информационих и комуникационих технологија (ИКТ). Електронско пословање
данас све брже усваја велики број глобалних компанија, јер су под сталним
притиском да задрже кориснике својих услуга, смање трошкове пословања,
управљају ризиком и користе технологију као извор конкурентске предности.
Овај рад укратко даје анализу основних информационо-технолошких стратегија
за имплементацију глобалног електронског пословања са циљем што успешнијег
развоја свих активности у овом домену пословања.
Кључне речи: Глобално електронско пословање, ИКТ стратегије, интернет
Abstract: Electronic business is the buying and selling of information, products and
services over computer networks and support for any type of business transaction. In
fact, it is the performance of business processes with the use of information and
communication technologies (ICT). Electronic business nowadays is rapidly adopted by
many global companies, as they are under constant pressure to keep its customers,
reduce costs, manage risk, and use technology as a source of competitive advantage.
Specifically, this paper analyses the basic information technology strategies for the
implementation of global electronic business with the aim of developing successful
implementation all the activities of global electronic business.
Key words: Global electronic business, ICT strategies, internet

УВОД
Глобализација и интернет представљају данас два веома важна
чиниоца великих промена које су се десиле у светској економији у
последње две декаде. Интернет као "мрежа свих светских, глобалних
мрежа" је нови интерактивни масовни медиј, и у крајњем случају
*
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имплицира нову економију и уопште нов начин размишљања и
културу. Посматран са економског аспекта, интенет је најбрже
растући продајни и маркетиншки канал у историји и најефикасније
комуникационо средство на свету (Turban et al. 2006).
Ново окружење које чине глобализована и на интернету заснована
економија утиче на промене у предузећима свих величина. Величина
тих промена се може поредити са оним променама које су се
дешавале у време индустријске револуције. Индустријско доба
карактерише трансформација физичких ресурса, док информатичко
доба и интернет економију карактеришу доминантни ресурси, као
што су информације и знање. Ново конкурентско окружење које је
глобализовано подразумева квалитативне промене у управљању
пословањем предузећа и у начину конкурентске борбе на тим
глобалним тржиштима. Значајно је повећана тражња за производима
и услугама, као и експанзија електронске трговине преко интернета.
Захваљујући интернету, дошло је до рушења просторних и
временских баријера у комуникацији и пословним трансакцијама,
тако да физичка локација предузећа постаје све мање битна за
пословање на глобалној основи (Shin 2005).
Главни циљ овог рада је да презентира основна знања и информације
о креирању информационо-технолошких (ИТ) могућности и
стратегија за успешно пословање у овим новим глобализованим
условима који су обележени снажном експанзијом интернет
економије. После уводних напомена, разматра се улога интернета у
глобализацији пословања и креирању глобалне економије. У трећем
делу рада се анализира модел развоја глобалних информационотехнолошких могућности, док се у четвртом делу разматрају три
алтернативе у избору глобалних информационо-технолошких
стратегија. Последњи део рада је посвећен закључним
разматрањима.

ИНТЕРНЕТ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
Процес глобализације је комплексан, вишедимензионалан и пун
дилема и отворених питања. Различит је степен глобализације по
појединим привредним делатностима и немају сва предузећа једнаку
шансу да постигну успех на глобалном тржишту, тако да постоје
"добитници" и "губитници" процеса глобализације. Светски лидери
су обично она предузећа која предвиђају глобалне тржишне
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трендове и усавршавају и иновирају своје производе и услуге у
складу са тим трендовима. Предузеће зато мора да има стратегијски
приступ глобализацији својих пословних активности у високо
интегрисаном и електронски умреженом светском економском
систему. У том контексту, многа предузећа усвајају стратегију
рационализације.
Стратегија рационализације представља глобалну стратегију која
подразумева фокусирање одређених пословних активности на оне
делове глобалне компаније који су најспособнији за постизање
жељених резултата и који продају производе на оним тржиштима у
свету где се очекује највећи профит. У реализацији ове стратегије,
руководиоци компаније морају да размотре факторе као што су
трошкови, стручност запослених, сировине и расположивост
капацитета и да донесу одлуке о томе где ће се конкретни послови
извршавати узимајући у обзир најбоље коришћење ресурса
компаније широм света. Према томе, глобална стратегија често
подразумева одлуке руководилаца где да лоцирају и како да
координирају поједине активности, као и како да диференцирају
своје производе и услуге из глобалне перспективе (Porter 2001, 5160).
Већина глобалних стратегија укључује спој спољнотрговинских
активности и страних директних инвестиција које одражавају
дисперзију пословних активности. Спољна трговина и директне
инвестиције могу при томе бити комплементарне, уз постојање
веома сложених интерних и екстерних трансакција и односа.
Последњих година, глобалне стратегије су често везане за
електронско пословање, где се глобални приступ и спољна трговина
на глобалној основи постижу захваљујући могућностима
комуникације путем интернета (Kamel 2003).
Као што смо нагласили у уводном делу, интернет је довео до веома
великих промена у економској теорији и пракси. Последњих година
је развијена посебна научна дисциплина која проучава економију
базирану на интернету и која се назива интернет економија или
скраћено вебономија (engl. web economy). Ова дисциплина (Schwartz
1997) се односи на изучавање производње, дистрибуције и потрошње
добара, услуга и информација преко веба (World Wide Web). У
традиционалној економији, купци и предузећа се срећу на класичном
тржишту, док се у веб економији срећу на електронском или
виртуелном тржишном простору где преко рачунарских мрежа
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интерактивно делују и извршавају пословне трансакције. Данас
предузећа фактички конкуришу на два тржишта: физичком тржишту
опипљивих ресурса и производа и у виртуелном тржишту које
постоји на интернету и функционише на бази софтвера. При томе,
рачунарска мрежа служи као инфраструктура да се преко монитора
симулира контакт између предузећа и пословних партнера "лицем у
лице" и да се размењују информације и трансакције.
Данас се дешавају и многе промене у популацији потенцијалних
купаца на виртуелном тржишту, тако да се може говорити о новој
веб генерацији, која комуницира, ради, купује и забавља се
користећи интернет. То је створило значајне пословне шансе за
постојеће компаније из области е-пословања и за настанак многих
нових интернет компанија. На овај начин интернет и дигитални
медији креирају нове начине за стварање богатства (Kogut 2003).
Многа предузећа користе интернет за комуникацију са њиховим
купцима и добављачима, креирајући нове дигиталне мреже
електронске трговине које заобилазе класичне дистрибуционе
канале. Она, такође, користе интернет за повећање ефикасности
интерних пословних процеса. Интернет смањује комуникационе
трошкове када се координирају пословне активности и комуницира
са запосленима. Осим тога, интернет је брзо и јефтино средство за
прикупљање и ширење знања. Глобална повезаност и ниски
трошкови интернета помажу предузећима да смање трансакционе и
агенцијске трошкове, дозвољавајући им да се директно повежу са
добављачима, купцима и пословним партнерима и координирају
активности на глобалном нивоу, уз ограничене ресурсе. Веб даје
интерактивне мултимедијалне могућности које могу да се искористе
за креирање нових производа и услуга и ближих односа са купцима.
Комуникација може бити прилагођена специфичним потребама
појединих купаца и тржишних сегмената (Bean 2003).
У овом контексту је значајно обратити пажњу на нова правила
(Shapiro, Varian 1998) која су релевантна за пословни успех у новој
глобализованој интернет економији:
• предузећа се фокусирају на максимизирање вредности
пословне мреже (мрежа пословних партнера);
• конкурентску предност остварују предузећа која знају
како да обједине и интегришу децентрализоване
контролне тачке у мрежи;
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•
•

•

•

људска пажња је прави и ретки ресурс, што је пре свега
везано за посећивање веб сајта предузећа и за
комуникацију преко електронске поште и форума;
физичка близина се у виртуелном свету замењује
вишеструким интеракцијама у било које време и са било
које тачке у простору (прелазак "са конкретног места ка
глобалном простору");
афирмише се принцип обиља уместо принципа реткости у
вези са технолошким могућностима мултипликовања
електронских производа уз врло ниске граничне
трошкове;
закон растућих приноса је везан за карактеристике мреже,
при чему је боље бити повезан у већу мрежу.

РАЗВОЈ ГЛОБАЛНИХ ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКИХ
МОГУЋНОСТИ
Глобалне и мултинационалне компаније које се декларативно залажу
за сопствену глобалну стратегијску визију, треба заиста и да усвоје
такву визију и да раде на томе да развију и глобалне информационотехнолошке (ИТ) могућности које би подржале такву визију. У том
случају, треба пронаћи најпогоднији механизам који омогућава
развој глобалних ИТ могућности.
Модел развоја глобалних ИТ могућности приказан на слици 1
представља описани однос, где глобална стратегијска визија
компаније доводи до усвајања глобалне стратегије пословања, која
затим имплицира развој глобаних ИТ могућности.
Слика 1.: Модел развоја глобалних ИТ могућности
Globalna
strategijska
vizija

Usvojena globalna
strategija
poslovanja

Globalne IT
mogućnosti

Да би се испитао овај модел и потврдила његова исправност,
спроведено је истраживање (Guah, Currie 2006) у форми студије
случаја 130 глобалних компанија. У овој студији, постављена су три
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питања: Да ли глобалне и мултинационалне компаније које се залажу
за сопствену глобалну стратегијску визију, заиста и усвоје такву
визију? Затим, да ли оне након имплементације сопствене глобалне
стратегијске визије, раде на томе да развију и глобалне
информационо-технолошке могућности које би подржале такву
визију? Ако је то случај, који је онда најзначанији механизам који
омогућава развој глобалних ИТ могућности? Одговори на ова три
питања представљају кључ разумевања како се компаније развијају
кроз процес глобализације и какву улогу има ИТ у том развоју.
Одговори на ова питања су прикупљени помоћу анкете на коју је
одговарало двоје људи из сваке компаније: генерални директор, који
је могао да пружи информације у вези са стратегисјком визијом и
усвојеном стратегијом компаније и генерални ИТ директор, који је
могао да пружи информације у вези са ИТ могућностима компаније.
Подаци су анализирани софистицираним статистичким техникама
познатим као структурни модели једначина (SEM - Structural
Equation Modelling).
На основу спроведеног истраживања утврђено је да је одговор на
прво питање углавном потврдан. То значи да компаније које говоре о
својим глобалним стратегијским визијама предузимају многе
активности како би усвојиле такву визију. Оне послују на глобално
независтан начин у погледу четири врсте различитих ресурса:
физички, информациони, људски и финансијски. Другим речима,
компаније које настоје да установе глобалну стратегијску визију
размењују редовно ове ресурсе између различитих субјеката на
основу стварних потреба. Компаније које нису усвојиле глобалну
стратегијску визију, ресурсе размењују не тако редовно већ
повремено, или у зависности од информација, на ограничен начин.
Једина категорија ресурса где је размена много слабија код
компанија које су усвојиле глобалну стратегију су физички ресурси.
То значи да је размена информационих, људских и финансијских
ресурса распрострањенија у односу на размену производа,
репроматеријала, опреме итд.
Не може се рећи да су овакви резултати неочекивани, али је јасно да
током година нису све компаније које говоре о глобализацији свог
пословања успевале да усвоје такву стратегију. Временом се ова
ситуација мења, тако да је данас степен успешности у усвајању
глобалних стратегија на вишем нивоу.
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Ово истраживање је даље показало да је и одговор на друго питање,
такође, потврдан. Дакле, компаније које су имале и усвојиле
глобалну стратегијску визију, настојале су да развију
софистицираније ИТ могућности. ИТ могућности су мерене у односу
на обим и значај ИТ планирања, опсег и домет њихових
комуникационих мрежа и ниво ИТ подршке коју пружају. Ово
откриће није потпуно неочекивано, јер су информационе технологије
неопходне уколико комплексне компаније намеравају да спроводе и
координирају обимну размену ресурса који су карактеристични за
глобалну праксу.
У односу на ИТ могућности, закључено је да су, код компанија које
су оствариле прва два критеријума (имају глобалну стратегијску
визију и оствариле су је разменом ресурса), размена људских ресурса
и информација главни покретачи глобалних ИТ могућности. Ове
могућности су процењене у односу на ИТ планирање и опсег, домет
и ниво подршке коју пружа ИТ. Остале врсте међусобно зависних
ресурса не утичу на развој ИТ могућности у толиком обиму. Ово би
уједно био и одговор на треће питање у истраживању: који је
најзначанији механизам који омогућава развој глобалних ИТ
могућности?
Резултати указују да је повећани проток људи кроз глобалне
компаније подстакао те компаније да развију сет заједничких ИТ
могућности као подршку информационим потребама. Руководиоци
који путују изван граница морају располагати сетом заједничких ИТ
могућности уз помоћ којих своје задатке обављају ефикасно и
ефективно. На пример, подаци морају бити стандардизовани на
нивоу целе глобалне компаније ради лакшег разумевања и тумачења
од стране свих људи који користе или преносе те податке. Такође,
мрежне комуникације морају бити такве да омогућавају
руководиоцима у различитим секторима и филијалама глобалних
компанија лак и брз приступ подацима. У том смислу, управо су
потребе и захтеви за кретањем људи кроз различите секторе
глобалних компанија, као и преко граница, главни мотиватори
развоја глобалне ИТ инфраструктуре. У сваком случају, потребе за
разменом информација, назависно од захтева који су последица
кретања људи, такође, су велики покретачи глобалних ИТ
могућности.
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ГЛОБАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКЕ
СТРАТЕГИЈЕ
На основу претходно наведених чињеница може се са сигурношћу
рећи да је убрзан процес глобализације пословања створио значајне
изазове у управљању информационом технологијом. Да би
оствариле најбоље резултате, глобалне компаније треба да развију
глобалне ИТ могућности и дизајнирају сопствене информационе
системе (ИС) који би били одраз њихове глобалне пословне
стратегије. Најефикаснију координацију својих интернационалних
мрежа, глобалне компаније могу постићи установљавањем
информационих система који ће омогућити ефикасну координацију
широког спектра пословних захтева и процеса.
Најуспешније компаније бирају приступ који највише одговара
њиховој корпоративној стратегији. ИТ одељење или сектор у овим
компанијама има задатак да усклади ниво централизације и
географске дисперзије пословања. Уколико се овај задатак реализује,
компаније остварују боље приходе и виши ниво нематеријалних
параметара успеха, као што је сатисфакција потрошача. У случају
сукоба и неслагања нивоа централизације и географске дисперзије
пословања, компаније остварују слабије резултате који могу
изазвати незадовољство код потрошача.
Да би се боље испитао и проучио процес интеграције
информационих система у корпоративне стратегије глобалних
компанија, спроведено је истраживање (Li, Du 2005) о начинима на
које 150 компанија из 20 различитих земаља и 25 индустријских
области користе своје ИС и ИТ у глобалном пословању. Директори
компанија које су учествовале у истраживању, а које имају бар једну
подружницу попуњавали су два упитника. Први је био конципиран
тако да може да се процени достигнуће глобалних компанија, са
фокусом на конфигурацији и координацији ланца вредности,
стратешком повезивању, централизацији и интеграцији тржишта.
Други упитник се односио на организацију управљања
информационом технологијом и информационим системима.
Усклађивање информационих технологија са корпоративном
културом може изгледати једноставно, међутим координација
информационих система са корпоративном стратегијом је добро
установљена у теорији, али не и у пракси. Неке компаније
једноставно немају глобалну ИТ стратегију. Седишта неких
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компанија чак нису ни упозната са тиме на који начин њихове
подружнице користе информационе системе.
На основу поменуте студије, закључујемо да постоје три основне
глобалне ИТ стретегије, свака карактеристична за одређени тип
глобалних компанија:
1. Низак ниво географске дисперзије пословања и висок ниво
централизације је приступ који се углавном примењује у малим
компанијама које послују у свега неколико земаља. У њиховом
случају, матична предузећа морају имати управљачке компетенције
које омогућавају много боље планирање за међународне
информационе системе. Један јапански произвођач, на пример, води
посао у неколико држава и снабдева своје производне базе
користећи уобичајене компоненте за пренос података и апликација
кроз сопствени ИТ систем.
2. Висок ниво географске дисперзије пословања и низак ниво
централизације највише одговара великим конгломератима који
омогућавају сопственим подружницама да саме развијају своје
стратегијске ИС. На пример, једна од 100 највећих светски познатих
банка, Банка Аустралије и Новог Зеланда има неколико филијала и
подружница у неколико азијских држава као додатак седишту у
Аустралији и Новом Зеланду. Ова банка, као и компаније тог типа
омогућавају својим локалним подружницама значајан ниво
самоконтроле у развоју сопствених ИТ система и стратегија.
3. Висок ниво географске дисперзије пословања и висок ниво
централизације је структура за чији избор се опредељују глобалне
компаније које заиста остварују јаке стратегијске алијансе са
компанијама у земљама домаћина. Овај приступ обухвата и домаће и
међународне ИС и подстиче комуникације кроз рачунарске мреже у
самој компанији и у подружницама. На пример, када је један
питсбуршки произвођач стакла, лакова и хемикалија извршио
аквизицију и удруживање са прекоморским земљама, компанија је
уложила доста времена дизајнирајући одговарајући информациони
систем који би одговарао и корпоративним филозофијама и
локалним условима. Њихов информациони систем у Енглеској је
другачији од оних у Јужној Америци и Азији, због различитих
култура локалног становништва и различитих персоналних
могућности. Данас, интегрисани системи омогућавају брз приступ
информацијама у било ком делу света.
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Све три стратегије су исправне и добре, али само у одређеним
околностима. Оно што је важно јесте одабрати одговарајућу
стратегију за сваку појединачну компанију у складу са околностима
и условима пословања. Неопходно је да ИТ менаџери утврде ком
типу организације припада њихова компанија и на основу тога
имплементирају и примене одговарајућу ИТ структуру.

ЗАКЉУЧАК
Интернет као глобална мрежа је нови интерактивни масовни медиј,
продајни и маркетиншки канал и најефикасније комуникационо
средство на свету. Интернет руши просторне и временске баријере у
комуникацији и пословним трансакцијама и представља основу за
нову глобалну интернет економију или вебономију. Нова економија
базирана на интернету и веб технологијама поставља нове изазове за
предузећа која планирају своје електронско пословање на глобалним
тржиштима. У овом раду је представљен модел развоја ИТ
могућности које треба да подржавају реализацију глобалне
стратегијске визије компаније . Осим тога, дата су основна упутства
којих треба да се придржавају компаније у креирању својих
глобалних стратегија електронског пословања. Менаџери глобалних
компанија треба да одаберу одговарајућу стратегију у складу са
околностима и условима пословања својих компанија. Осим тога,
улога ИТ менаџера је да утврде ком типу организације припада
њихова компанија и на основу тога имплементирају и примене
одговарајућу ИТ структуру и системе који би подржали изабрану
глобалну стратегију.
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Аннотация: В статье обоснованы стратегические направления и предложен
комплекс оперативных мероприятий, нацеленных на повышение качества
торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли потребительской
кооперации. Показаны этапы реализации методики комплексной оценки,
включающей оценку качества торгового обслуживания с позиций потребителей и
предприятия розничной торговли, приведены предложенная система показателей
оценки качества торгового обслуживания по выделенным компонентам
(товарное предложение и качество товаров; форма обслуживания и методы
продаж; мерчандайзинг; услуги; персонал), представлены результаты апробации
предложенной методики.
Ключевые слова: предприятия розничной торговли потребительской кооперации,
потребители, методика комплексной оценки качества торгового обслуживания,
направления повышения качества торгового обслуживания.

Разработка
направлений
повышения
качества
торгового
обслуживания должна осуществляться на основе его оценки. С
целью обоснования стратегических направлений и оперативных
мероприятий по повышению качества торгового обслуживания нами
предлагается методика комплексной оценки качества торгового
обслуживания, которая предполагает выбор критериев и
инструментария оценки, способов сбора и анализа информации и
включает расчет единичных, обобщающих и комплексных
показателей оценки с позиций покупателей и предприятия
розничной торговли (рис. 1).
Предложенная нами методика комплексной оценки качества
торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной
торговли потребительской кооперации позволяет оценить качество
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торгового обслуживания как с позиции предприятия розничной
торговли, так и с позиции потребителей [8].
Комплексную оценку качества торгового обслуживания в
предприятиях розничной торговли рекомендуется проводить в три
этапа.
Рис. 1.: Этапы реализации методики комплексной оценки
качества торгового обслуживания в предприятиях розничной
торговли потребительской кооперации

– оценка качества торгового обслуживания с позиции
предприятия розничной торговли;
– оценка качества торгового обслуживания с позиции
потребителей
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Подготовительный этап включает в себя выбор субъекта оценки,
способов сбора информации и методов оценки качества торгового
обслуживания.
В качестве субъекта оценки могут выступать потребители и
предприятия розничной торговли. Способ сбора информации
зависит от избранного субъекта оценки. Оценка качества торгового
обслуживания с позиции предприятия розничной торговли
осуществляется на основе наблюдения, с позиции потребителей – на
основе анкетирования.
Выбор методов оценки качества торгового обслуживания
обусловлен изученными теоретическими подходами в области
управления качеством торгового обслуживания и предполагал
использование
субъективного
и
объективного
подходов.
Объективный метод оценки включает измерительный, расчетный и
статистический.
Второй этап реализации предложенной методики предусматривает
комплексную оценку качества торгового обслуживания. На этом
этапе проводится расчет единичных и обобщающих показателей,
характеризующих товарное предложение и качество товара, форму
обслуживания и методы продажи, мерчандайзинг, услуги, персонал,
как с позиций предприятия розничной торговли, так и с позиций
потребителей.
Комплексная оценка качества торгового обслуживания проводится
на основе предложенной системы показателей (табл.1) [9].
Таблица 1.: Показатели оценки качества торгового
обслуживания в предприятиях розничной торговли
Компонент
ы качества
торгового
обслуживан
ия
Товарное
предложен
ие и
качество
товара

Показатели

;
- коэффициент широты ассортимента,
- коэффициент глубины ассортимента, ;
- коэффициент обновления ассортимента, ;
- коэффициент устойчивости ассортимента, ;
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Форма
обслужива
ния и
методы
продажи

- коэффициент цены товара, ;
- средняя торговая надбавка,
, %;
- доля некачественной продукции в обороте
розничной торговли,
, %.
- доля оборота магазина самообслуживания в
обороте розничной торговли потребительской
, %;
кооперации,
- оборот розничной торговли на 1
общей
площади магазина самообслуживания,
,
тыс.руб./ ;
площади
- оборот розничной торговли на 1
торгового зала магазина самообслуживания,
, тыс.руб./ ;
- среднее количество наименований товаров при
одной покупке,
, ед.;
- доходность продаж, , %;
- среднее время, затрачиваемое на обслуживание
одного потребителя,
, мин./чел.;
- доля площади торгового зала в общей площади
магазина,
, %.
;
- коэффициент установочной площади,
- коэффициент экспозиционной площади,
- рентабельность рекламы, , %;

Мерчандай
зинг

;

- коэффициент подхода к торговой зоне, ;
- коэффициент завершенности покупки, ;
- доля инвестиций, направленных на
приобретение современного торгового
оборудования, в общем объеме инвестиций, ,
%;
- коэффициент удовлетворенности потребителей
элементами мерчандайзинга, .

Услуги

- коэффициент соответствия дополнительных
услуг, ;
- количество предоставляемых услуг, , ед.;
- коэффициент стабильности услуг,
.

Персонал

- коэффициент профессиональной
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квалификации работников торгового зала,
;
- коэффициент стабильности кадров, ;
численность
персонала,
получившего
, чел.;
вознаграждения и льготы,
- количество грамот и благодарностей за
высокое качество торгового обслуживания, ,
ед.;
- объем материального вознаграждения,
,
тыс.руб.
Предлагаемая методика комплексной оценки качества торгового
обслуживания предусматривает использование индексных значений
единичных показателей [7]. В результате проведенных исследований
нами рассчитаны индексные значения (
) показателей оценки
качества торгового обслуживания (по предложенной системе) путем
соотношения полученных единичных значений параметров в
отчетном и базисном периодах и на их основе построен
обобщающий показатель оценки качества торгового обслуживания:

где

– обобщающий показатель оценки качества торгового

обслуживания по компоненте;
– единичный показатель
обслуживания;
n – число показателей.

оценки

качества

торгового

На основе полученных обобщающих показателей оценки качества
торгового обслуживания рассчитывается комплексный показатель
оценки качества торгового обслуживания с позиции предприятия
розничной торговли и с позиции потребителей.
Для определения комплексных показателей использован следующий
алгоритм расчета:
,
где
– комплексный показатель оценки качества торгового
обслуживания;
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– обобщающий показатель, характеризующий товарное
предложение и качество товара;
– обобщающий показатель, характеризующий форму
обслуживания и методы продажи;
– обобщающий показатель, характеризующий мерчандайзинг;
– обобщающий показатель, характеризующий услуги;
– обобщающий показатель, характеризующий персонал.
Заключительным этапом реализации методики комплексной оценки
качества торгового обслуживания в предприятиях розничной
торговли потребительской кооперации является разработка и
внедрение комплекса мероприятий по повышению качества
торгового обслуживания [7].
Полученные значения обобщающих и комплексных показателей
методики комплексной оценки качества торгового обслуживания как
с позиций предприятия розничной торговли, так и с позиций
потребителей, позволят выявить слабые стороны в процессе качества
торгового обслуживания и разработать комплекс стратегических и
оперативных мероприятий по его повышению. Методика
комплексной оценки качества торгового обслуживания основывается
на полученных результатах расчетов единичных показателей по
выделенным компонентам: товарное предложение и качество
товаров, форма обслуживания и методы продажи, мерчандайзинг,
услуги, персонал.
Предложенная методика комплексной оценки качества торгового
обслуживания апробирована в предприятиях розничной торговли
Белгородской области. Результаты комплексной оценки качества
торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли
Белгородского облпотребсоюза с позиции предприятия розничной
торговли представлены в таблице 2.
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Таблица 2.: Динамика обобщающих и комплексных показателей
оценки качества торгового обслуживания потребителей в
магазине “Гастроном” Прохоровского райпо и магазине
“Минимаркет” Ракитянского райпо Белгородского
облпотребсоюза за 2011–2012 годы (с позиции предприятия
розничной торговли)
2012 к 2011 г.
Показатели
Магазин
Магазин
“Гастроном”
“Минимаркет”
Прохоровского
Ракитянского
райпо
райпо
Обобщающие показатели
торгового
обслуживания,
1,04
1,0
характеризующие:
– товарное предложение и
качество товара
– форму обслуживания и
1,03
1,02
методы продажи
– мерчандайзинг
1,02
1,01
– услуги
1,03
0,97
– персонал
1,15
1,15
Комплексные показатели
оценки качества
1,05
1,03
торгового обслуживания
потребителей
Для оценки качества торгового обслуживания с позиций
потребителей сбор данных осуществлялся с помощью их
анкетирования на исследуемых предприятиях (табл. 3).
Оценка качества торгового обслуживания с позиций потребителей
по результатам проведенного анкетирования позволяет сделать
вывод, что качество торгового обслуживания в магазине
«Гастроном» Прохоровского райпо в большей степени соответствует
ожиданиям потребителей. Индексные значения комплексного
показателя оценки качества торгового обслуживания в магазине
«Гастроном» Прохоровского райпо – 1,03, а в магазине
«Минимаркет» Ракитянского райпо – 1,02. На динамику
комплексного показателя в магазине «Гастроном» Прохоровского
райпо положительное воздействие оказали мероприятия, связанные с
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предоставлением услуг, так как показатель, отражающий данный
процесс увеличился за исследуемый период на 9%.
Таблица 3.: Расчет единичных, обобщающих и комплексных
показателей оценки качества торгового обслуживания в
магазине “Гастроном” Прохоровского райпо и “Минимаркет”
Ракитянского райпо Белгородского облпотребсоюза
за 2011–2012 годы (по результатам анкетирования)
Показатели

Обобщающий показатель,
характеризующий соответствие
ожидания восприятию потребителем
товарного предложения и качества
товара
Обобщающий показатель,
характеризующий соответствие
ожидания восприятию потребителем
формы обслуживания и методов
продаж
Обобщающий показатель,
характеризующий соответствие
ожидания восприятию потребителем
мерчандайзинаг
Обобщающий показатель, соответствие
ожидания восприятию потребителем
услуг
Обобщающий показатель,
характеризующий соответствие
ожидания восприятию потребителем
персонала
Комплексный показатель соответствия
ожидания восприятию потребителем
качества торгового обслуживания

Значение показателей
Магазин
Магазин
“Гастроном” “Минимаркет”
Прохоровског Ракитянского
о райпо
райпо
1,01

1,0

1,01

1,01

1,02

1,01

1,09

1,04

1,04

1,05

1,03

1,02

Полученные результаты сравнительного анализа позволяют сделать
вывод, что комплексный показатель оценки качества торгового
обслуживания с позиций предприятия розничной торговли выше,
чем с позиций потребителей, что указывает на необходимость
разработки стратегических и тактических мероприятий по
повышению качества торгового обслуживания с целью
298

Зборник радова

удовлетворения соответствия их ожидания восприятию данного
процесса.
Повышение качества торгового обслуживания обеспечивает
конкурентные преимущества предприятий розничной торговли
потребительской кооперации за счет наращивания реальных активов,
которые, в свою очередь, повышают результаты финансовохозяйственной деятельности.
Нами обоснованы стратегические приоритеты деятельности
организаций потребительской кооперации в области повышения
качества торгового обслуживания, которые связаны с созданием
единой корпоративной сети, предусматривающей разработку единых
стандартов оформления предприятий розничной торговли и
обслуживания в них, внедрение современных технологий в процесс
обслуживания потребителей, создание интернет-магазинов (рис. 2).
Современное развитие розничной торговли характеризуется
существенными изменениями типов магазинов, методов продаж и
формы обслуживания. В условиях усиления конкуренции
предприятия розничной торговли предлагают потребителю новые
товары и услуги. Создание единых корпоративных сетей в системе
потребительской кооперации позволит улучшить эффективность
деятельности розничных торговых предприятий, повысить качество
торгового обслуживания потребителей, обеспечив им максимально
комфортные условия при покупки товаров, укрепить конкурентные
позиции на потребительском рынке.
Рис. 2.: Стратегические направления повышения качества
торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли
потребительской кооперации
Стратегические направления повышения качества

торгового обслуживания
Создание единых корпоративных сетей
Совершенствование форм обслуживания и методов продаж
Создание единых стандартов оформления торговых объектов и
Использование современных технологий в процессе обслуживания
Создание интернет-магазинов
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В рамках совершенствования форм обслуживания и методов
продажи товаров необходимо перевести магазины потребительской
кооперации на самообслуживание, что обеспечит свободный доступ
потребителей к товарам и позволит увеличить скорость
обслуживания потребителей.
Создание единых стандартов оформления торговых объектов и
обслуживания в них, а также системы единых брендов для товаров,
производимых организациями потребительской кооперации и
реализуемых через кооперативную торговую сеть, предполагает
формирование и введение единых товарных матриц по основным
группам товаров с учётом региональных особенностей.
В рамках данного направления повышения качества торгового
обслуживания рекомендуется создать единую логистическую
систему для торговой сети потребительской кооперации
(информационные системы, унификация бизнес-процессов, оптовораспределительные центры, транспортная и иная инфраструктура),
которая могла бы обслуживать как собственные торговые
предприятия потребительской кооперации, так и иные организации,
осуществляющие розничную торговлю, а также предоставлять
логистические услуги для поставки товаров собственного
производства и сельскохозяйственной продукции в города.
Базой для формирования логистической системы должны стать как
уже имеющиеся в системе потребительской кооперации, так и вновь
построенные объекты, в том числе в городских поселениях.
Использование современных технологий в торгово-технологических,
организационно-управленческих и торгово-оперативных процессах,
создание экспресс-касс, внедрение автоматизированных систем
управления (POS-терминалы, электронные весы с возможностью
печатать этикетки, терминалы сбора данных) позволит повысить
качество торгового обслуживания.
Для повышения качества торгового обслуживания в системе
потребительской кооперации необходимо создавать и развивать
торговлю в новых формах: электронная торговля, торговля через
Интернет, торговля непродовольственными товарами в кредит, по
образцам и каталогам. Затраты на обслуживание интернет-магазина
значительно ниже, чем на содержание торговой точки, что позволяет
не только экономить на аренде помещений и затратах на оплату
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труда, но и предоставляет потребителям широкие возможности
выбора наиболее подходящего товара.
Эффективное управление качеством торгового обслуживания
возможно при условии переориентации всей структуры торговой
организации на потребителя, на его требования, вкусы,
предпочтения, привычки. Изменения должны происходить как в
самих структурах управления, так и в сознании обслуживающего
персонала, его стереотипах в работе с покупателями.
Применение на практике комплекса стратегических мероприятий,
направленных на повышение качества торгового обслуживания,
позволит предприятиям розничной торговли потребительской
кооперации
значительно
увеличить
свои
конкурентные
преимущества.
Реализация
направлений
повышения
качества
торгового
обслуживания в предприятиях розничной торговли потребительской
кооперации
осуществляется
посредством
тактических
и
оперативных мероприятий.
На рисунке 3 представлены мероприятия по повышению качества
торгового обслуживания в предприятиях потребительской кооперации.
Разработка предложенных мероприятий по повышению качества
торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли
потребительской
кооперации
осуществлялась
на
основе
количественных значений единичных показателей по каждой из пяти
выделенных компонент, так как они исчислялись с целью поиска
резервов роста качества торгового обслуживания в предприятиях
розничной торговли в рамках оперативного управления данным
процессом.
В качестве основных мероприятий по повышению качества
торгового обслуживания по компоненте «товарное предложение и
качество товаров» нами выделены следующие: расширение
источников поступления товаров; расширение видов и средств
маркетинговых коммуникаций; формирование ассортимента товаров
в соответствии со спросом обслуживаемого населения; соблюдение
правил и норм хранения товаров; обеспечение сохранности качества
товаров; совершенствование ценовой политики, оптимизация цен,
предоставление скидок. Совершенствование ассортиментной
политики предприятий розничной торговли потребительской
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кооперации предусматривает расширение источников поступления
товаров, оптимизацию работы с поставщиками.
Рис. 4.: Мероприятия по повышению качества торгового
обслуживания в предприятиях розничной торговли
потребительской кооперации

При формировании ассортимента товаров в предприятиях розничной
торговли необходимо учитывать их типизацию и специализацию,
местоположение (центральная часть города или окраина, крупный
или небольшой населенный пункт, город), характер покупательского
спроса, методы продажи товаров.
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Наряду с необходимым ассортиментом в предприятиях розничной
торговли потребительской кооперации должны обеспечиваться
сохранность качества товаров, соблюдение правил и сроков
хранения.
Удовлетворенность качеством товаров,
представленных
в
предприятии розничной торговли, будет зависеть от того, в какой
степени, по мнению потребителя, они соответствуют своему
назначению. При этом к каждому конкретному виду продукции
потребитель будет предъявлять свои специфические требования
(надежность, безопасность, удобство, функциональность и др.).
Требования потребителя к качеству товара в общем виде можно
определить как выражение определенных потребностей, которые
участвуют в формировании отношений пригодности продукта для
целей потребителя.
Деятельность любой коммерческой организации должна быть
направлена на удовлетворение запросов потребителей путем
обеспечения их высококачественными товарами. Обеспечение
хранения качества товаров формируется с помощью соблюдения
норм и правил хранения, а также соблюдения условий
транспортировки. Обеспечение сохранности товаров, реализуемых в
предприятиях розничной торговли потребительской кооперации,
способствует повышению качества торгового обслуживания.
Необходимо расширение видов и средств маркетинговых
коммуникаций, в том числе и с использованием интернеттехнологий, что позволит обеспечить потребителей необходимой
информацией о товарах и услугах, повысить их лояльность к
предприятиям розничной торговли потребительской кооперации.
Важным
направлением
повышения
качества
торгового
обслуживания в предприятиях розничной торговли потребительской
кооперации является совершенствование ценовой политики.
Необходимо предоставлять потребителям скидки на товары, которые
положительно повлияют на предпочтения потребителей в процессе
выбора предприятия розничной торговли, учитывать ценовую
политику конкурентов. Следует учитывать, что предприятия
розничной торговли потребительской кооперации обслуживают в
основном сельское население с низким уровнем доходов. Таким
образом, ценовая политика в предприятиях розничной торговли
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потребительской кооперации должна быть нацелена
удовлетворение потребительского спроса сельского населения.

на

Большое внимание при разработке мероприятий по повышению
качества
торгового
обслуживания
должно
уделяться
совершенствованию формы обслуживания и методов продажи.
В результате проведенных исследований нами был определен
единичный показатель оценки качества торгового обслуживания –
«среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного
потребителя». Необходимо установить нормативное время на
обслуживание одного потребителя в предприятиях розничной
торговли потребительской кооперации, которое рекомендуется
определять путем хронометражных измерений затрат времени на
обслуживание потребителей в кассовой зоне.
Кроме того, с целью оптимизации деятельности предприятий
розничной торговли потребительской кооперации рекомендуется
увеличить время работы магазинов, что позволит увеличить число
покупателей и оборот розничной торговли.
Перевод предприятий розничной торговли на самообслуживание
позволяет повысить экономические показатели их работы и качество
обслуживания
потребителей.
У
потребителей
появляется
возможность изучить товар перед покупкой, сравнить его
характеристики с товарами-конкурентами, познакомиться с новыми
товарами, значительно сократить время на покупку товара.
В качестве основных мероприятий по повышению качества
торгового обслуживания нами выделены: определение норм времени
на обслуживание потребителей, увеличение времени работы
магазина, перевод магазинов на прогрессивные методы продажи
товаров.
Для повышения качества торгового обслуживания в предприятиях
розничной торговли потребительской кооперации необходимо
провести их реконструкцию, обеспечить парковочными местами,
следить за экстерьером и интерьером предприятия, эффективно
использовать торговую площадь.
Повышению качества торгового обслуживания в предприятиях
розничной
торговли
потребительской
кооперации
будет
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способствовать использование в торговом процессе POSтерминалов, электронных весов с возможностью печатать этикетки,
терминалов сбора данных и другого современного торгового
оборудования.
Использование инструментария мерчандайзинга в предприятиях
розничной
торговли
потребительской
кооперации
будет
способствовать:
– увеличению объемов продаж;
– созданию конкурентных преимуществ предприятий
розничной торговли и товаров собственного производства
через их эффектное представление;
– привлечению внимания потребителей к товарам, а также к
новым товарами и специальным предложениям;
– обеспечению потребителей необходимой информацией;
– повышению лояльности потребителей к предприятию
розничной торговли;
– стимулированию покупателей к принятию решения о
приобретении товаров непосредственно в магазине,
увеличению времени его пребывания в магазине и росту
числа покупок.
Важным
направлением
повышения
качества
торгового
обслуживания является внедрение новых видов дополнительных
услуг: продажа товаров в кредит, предварительные заказы товара,
упаковка товаров, доставка на дом, оказание помощи покупателю по
вопросам приобретенного товара и создание удобных камер
хранения, организация детских комнат, буфетов или кафе,
обустройство парковок, организация досуга и др.
В настоящее время потребители отдают предпочтение розничным
торговым сетям, которые имеют ряд преимуществ, оказывая
потребителям различные дополнительные услуги при совершении
покупок. Для большинства предприятий розничной торговли
предоставление потребителям дополнительных услуг является
успехом в конкурентной борьбе, так как это способствует
повышению лояльности потребителей.
Качество торгового обслуживания непосредственно зависит от
эффективности работы персонала, которая может быть оценена по
различным направлениям – вежливое общение с потребителями,
предоставление различных консультаций потребителям при
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совершении покупок,
сотрудников и т.д.

скорость

обслуживания,

внешний

вид

Нами рекомендуются следующие первоочередные направления
повышения качества торгового обслуживания в предприятиях
розничной торговли потребительской кооперации по компоненте
«персонал»: повышение квалификации работников торгового зала,
соблюдение существующих стандартов по внешнему виду
сотрудников, поддержание чистоты рабочего места, вежливое
общение, консультирование.
По нашему мнению, реализация предложенного в диссертации
комплекса мероприятий по повышению качества торгового
обслуживания в предприятиях розничной торговли потребительской
кооперации обеспечит привлечение покупателей, увеличение
объемов
продаж
и
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности предприятий розничной торговли и
лояльности потребителей.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Исаенко Е.В.
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Белгородский университет кооперации, экономики и права
Скрипченко Т.Л.
Старший преподаватель
Белгородский университет кооперации, экономики и права

Аннотация: В статье рассматривается понятие развития организаций
потребительской
кооперации
на
основе
обеспечения
экономической
устойчивости,
дается
характеристика
компонентам
экономической
устойчивости и проводится оценка развития организаций потребительской
кооперации Белгородской области на основе экономической устойчивости
Ключевые слова: развитие, экономический рост, экономическая устойчивость,
развитие организаций на основе обеспечения экономической устойчивости,
социально-экономическая компонента, финансовая компонента экономической
устойчивости.

Развитие
представляет
собой
многоплановый
процесс,
охватывающий экономический рост, структурные сдвиги в
экономике, повышение уровня и качества жизни населения.
Важнейшей составной частью развития социально-экономических
систем является экономический рост. Однако экономический рост,
характеризует общее поступательное развитие экономики,
увеличение
объемов
деятельности,
тогда
как
развитие
осуществляется и тогда, когда роста нет, но закладываются
предпосылки для него.
Развитие как научная категория отражает процесс изменений
системы, а экономическая устойчивость – ее особое состояние,
гарантирующее целенаправленность движения в настоящем и
будущем.
Под развитием организаций потребительской кооперации на основе
обеспечения экономической устойчивости понимается процесс
закономерного,
целесообразного,
позитивного
изменения,
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приводящего к качественно новому состоянию субъекта
хозяйствования за счет обеспечения экономической устойчивости,
рассматриваемой
в
качестве
способности
противостоять
энтропийным тенденциям, сохраняя целостность и основные
свойства системы путем возврата в состояние равновесия,
посредством достижения сбалансированного экономического роста,
эффективности
социально-экономической
и
финансовой
деятельности, наиболее полного удовлетворения обслуживаемого
населения в товарах и услугах.
Обеспечение
экономической
устойчивости
организаций
потребительской кооперации сопряжено с необходимостью
выделения
двух
компонент:
социально-экономической
и
финансовой. Социально-экономическая компонента отражает
качественную характеристику основной цели деятельности и
условия стабильного развития потенциала организации и его
структуры; финансовая характеризует стабильность финансового
состояния организации.
В современных условиях существенно возрастают роль и значение
анализа развития организаций потребительской кооперации на
основе обеспечения экономической устойчивости.
На основе проведенного анализа выявлены тенденции развития
Белгородского облпотребсоюза за 2008–2012 гг.: рост совокупного
объема деятельности (120,6%); рост оборота розничной торговли
(121,6%); стабильная доля оборота розничной торговли в
совокупном объеме деятельности (75,7%); снижение численности
пайщиков (7,5%); снижение численности обслуживаемого населения
(90,7%); рост реализации товаров на душу обслуживаемого
населения (134,1%); снижение прибыли (78,6%). Однако в разрезе
районных организаций потребительской кооперации тенденции
были разнонаправленные, темпы роста имели колебания.
Уровень развития организаций потребительской кооперации в
значительной мере характеризует динамика совокупного объема
деятельности и его отраслевая структура. Проведен анализ темпов
роста объемов деятельности Белгородского облпотребсоюза в
разрезе отраслей за 2008–2012 гг. (рис. 1).
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Рис. 1.: Цепные темпы роста объемов деятельности
Белгородского облпотребсоюза в разрезе отраслей за 2008–2012
гг.

За исследуемый период розничная торговля и общественное питание
имели положительную динамику развития, темпы роста объема
закупок снизились только в 2012 г. по сравнению с 2011 г., в то
время как производственная деятельность характеризовалась
отрицательными темпами прироста. Такое разнонаправленное
развитие отраслей деятельности оказало неоднозначное влияние на
формирование темповых показателей, характеризующих развитие
системы.
Наибольший удельный вес в совокупном объеме деятельности
занимает оборот розничной торговли. Проведенная группировка
потребительских обществ по Белгородскому облпотребсоюзу по
обороту розничной торговли (табл. 1) позволила сделать следующий
вывод: с увеличением оборота розничной торговли наблюдается
рост как оборота розничной торговли в расчете на 1 потребительское
общество, так и оборота, приходящегося на одного пайщика и на
душу обслуживаемого населения.
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Таблица 1.: Группировка организаций потребительской
кооперации Белгородского облпотребсоюза по обороту
розничной торговли за 2012 год

Группы

1.

Оборот
розничной
торговли,
тыс.руб.

1704392938,34
92938,34168833,68
168833,68244729,02
244729,02320624,36
320624,36396519,7

2.
3.
4.
5.

Коли–
чество
потребительских
обществ,
ед.

Доля
потребит
ельских
обществ в
общем их
числе, %

7

43,75

Оборот
розничной
торговли
на
потребител
ьс-кое
общество,
тыс.руб.
43354,36

387,52

Оборот
розничной
торговли
на душу
обслужива
емого
населения,
тыс.руб.
3112,51

4

25,0

159059,7

1407,62

6933,68

3

18,75

222139,9

2411,12

9475,97

1

6,25

308946,2

1711,86

13070,55

1

6,25

396519,7

4263,66

13487,06

Оборот
розничной
торговли
на одного
пайщика,
тыс.руб.

Динамическое представление оборота розничной торговли и его
сопоставление с параметрами численности населения и численности
пайщиков характеризуют экономический рост организаций
потребительской кооперации (рис. 2).
Рис. 2.: Цепные темпы роста оборота розничной торговли на
одного пайщика и на душу обслуживаемого населения по
Белгородскому облпотребсоюзу за 2008–2012 гг.
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Для оценки устойчивости использовался горизонтальный и
вертикальный анализ, который может характеризовать среднюю
амплитуду колебаний как во временном аспекте, так и с позиции ее
однородности (применительно к совокупности организаций
Белгородского облпотребсоюза) внутри отдельных периодов.
Определение
коэффициента
устойчивости
организаций
потребительской кооперации осуществлялось по темпам роста
совокупного объема деятельности и темпам роста оборота
розничной торговли на душу населения с использованием
дисперсионного анализа (табл. 2).
Таблица 2.: Результаты оценки устойчивости организаций
потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза за
2008–2012 гг.
Показатели

Темпы роста совокупного объема
деятельности
Среднее квадратичное отклонение
Коэффициент вариации, %
Коэффициент устойчивости, %
Темпы роста оборота розничной
торговли на душу населения
Среднее квадратичное отклонение
Коэффициент вариации, %
Коэффициент устойчивости, %

2009г.
к
2008г.

2010г.
к
2009г.

2011г.
к
2010г.

2012г.
к
2011г.

2012г.
к
2008г.

7,78
7,61
93,39

12,91
12,44
87,56

15,67
15,21
84,79

10,57
10,31
89,69

33,16
28,94
71,06

12,65
12,14
87,86

11,80
11,19
88,81

22,32
20,92
79,08

15,24
14,54
85,46

33,82
27,48
72,52

Рассчитанные показатели устойчивости свидетельствуют о том, что
траектория развития организаций потребительской кооперации
отличается от средних показателей по системе не столь значительно
и это характеризует стабильность и устойчивость развития в целом
системы
потребительской
кооперации
Белгородского
облпотребсоюза (рис. 3).
С учетом выделенных компонент экономической устойчивости
(социально-экономической и финансовой) проведена оценка
эффективности экономической и финансовой деятельности
Белгородского облпотребсоюза
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Рис. 3. Отклонение траектории развития организаций
потребительской кооперации от средней по системе
Белгородского облпотребсоюза, рассчитанное по совокупному
объему деятельности за 2008–2012 гг.

Эффективность
хозяйственной
деятельности
организаций
потребительской кооперации определяется полученными в процессе
этой деятельности результатами, отражающими достижение
стратегических целей развития. Результаты, проведенного
факторного анализа свидетельствуют, что на рост выручки в
большей степени повлияли рост стоимости основных фондов и
оборотных
средств
–
экстенсивные
факторы
и
рост
производительности труда – интенсивный фактор (табл. 3).
Таблица 3.: Результаты факторного анализа динамики выручки
по системе Белгородского облпотребсоюза за 2008-2012 гг.
(млн. руб.)
Наименование показателей

1. Прирост выручки, млн.. руб., всего в том числе за
счет
- стоимости основных фондов
- фондоотдачи
- стоимости оборотных средств
- отдачи оборотных средств
- стоимости трудовых ресурсов
- эффективности использования трудовых ресурсов
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Отклонение (+, )
2012 от 2008
+488, 777
+768,502
-279,726
+855,458
-366,681
-700,059
+1188,836
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Для оценки устойчивости финансового состояния организаций
потребительской кооперации был проведен анализ, позволяющий ее
дифференцировать по четырем типам (абсолютная, нормальная
устойчивость, неустойчивое, кризисное финансовое состояние)
(табл. 4).
Таблица 4.: Результаты оценки устойчивости финансового
состояния организаций потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза за 2012 г.
№
п/
п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Наименование
организации

Алексеевское
райпо
Белгородское
райпо
Вейделевское
райпо
Ивнянское
потребительское
общество
«Альянс»
Красненское
райпо
Красногвардейско
е райпо
Красногвардейско
е сельпо
Прохоровское
райпо
Ракитянское
райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское
райпо
Томаровское
сельпо
Уразовское
потребительское
общество
Чернянское райпо
Шебекинское
райпо
Яковлевское
потребительское
общество
Всего по
облпотребсоюзу

Год

2012 год

Абсолютно
устойчивое
финансовое
состояние

Нормальн
ая
финансов
ая
устойчиво
сть

Кризисное
(критичес
кое)
финансово
е
состояние

+

2012 год
2012 год

Неустойч
ивое
финансов
ое
состояние

+
+

2012 год

+

2012 год

+

2012 год

+

2012 год
2012 год

+
+

2012 год

+

2012 год

+

2012 год
2012 год

+
+

2012 год

+

2012 год

+

2012 год

+

2012 год
2012 год

+
+
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Исходя из оценки типа устойчивости финансового состояния
потребительских обществ Белгородского облпотребсоюза, можно
отметить, что абсолютно устойчивому финансовому состоянию не
соответствует ни одно райпо, так как в данном случае запасы и
затраты полностью не покрыты собственными средствами.
Большинство организаций имеют неустойчивое финансовое
состояние, за исследуемый период кооперативные организации не
улучшили своего финансового состояния.
При оценке пропорциональности экономического роста организаций
потребительской кооперации на основе анализа соблюдения
соотношений золотого правила экономики (табл. 5) было выявлено
несоответствие соотношения темповых показателей золотому
правилу экономики во всех организациях Белгородского
облпотребсоюза.
Таблица 5.: Оценка пропорциональности экономического роста
организаций Белгородского облпотребсоюза за 2008–2012 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Наименование
организации
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское
потребительское
общество «Альянс»
Красненское райпо
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское
райпо
Томаровское сельпо
Уразовское
потребительское
общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское
потребительское
общество
ИТОГО

123,66
76,46
147

Темп
роста
выручки,
%
109,64
52,66
130,13

15,12
43,48
78,1

Соблюдение
золотого
правила
экономики
нет
нет
нет

123,38

115,4

41,88

нет

117,5

98,52

4840

нет

131,57

123,51

118,15

нет

Темп роста
совокупных
ресурсов, %

Темп роста
прибыли,
%

82,53

75,49

5,34

нет

149,91
140,79
121,38

152,67
117,27
123,84

103,49
75,32
113,39

нет
нет
нет

107,73

112,1

50,42

нет

170,05

148,12

537,49

нет

155,61

141,3

62,58

нет

62,13
101,87

35,61
127,37

64,12

нет
нет

159,51

151,3

190,91

нет

127,74

120,61

78,63

нет
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Для
дальнейшего
развития
организаций
потребительской
кооперации на основе обеспечения экономической устойчивости
необходимо добиться более высоких темпов роста результатов
деятельности по сравнению с темпами роста совокупных ресурсов.
Управление процессом обеспечения необходимых соотношений
требует количественной оценки влияния как объема совокупных
ресурсов, так и эффективности их использования на прирост
результатов хозяйственной деятельности, что доказывается
уравнением регрессии, свидетельствующем о том, что на выручку
организаций Белгородского облпотребсоюза наибольшее влияние
оказывает рост ресурсоотдачи (1):
Y = –76,075+0,849Х1+0,933Х2,

(1)

где
Y – выручка от продаж;
Х1 – совокупные ресурсы;
Х2 – ресурсоотдача.
Учитывая социальную направленность деятельности организаций
потребительской кооперации, автором проведена оценка влияния
численности обслуживаемого населения и их денежных доходов на
оборот розничной торговли на одного человека по организациям
Белгородского облпотребсоюза с использованием регрессионного
метода анализа, который позволил выявить тесную связь между
исследуемыми показателями. Построенное уравнение регрессии
свидетельствует, что с ростом численности обслуживаемого
населения на 1% рост оборота розничной торговли увеличивается на
5,893%, а с ростом денежных доходов населения на 1% рост оборота
возрастает на 0,589% (2):
Y= –3,994+5,893Х1+0,589Х2,

(2)

где
Y – темп роста оборота розничной торговли на душу
населения;
Х1 – темп роста численности обслуживаемого населения;
Х2 – темп роста денежных доходов населения.
Таким образом, развитие системы потребительской кооперации на
основе обеспечения экономической устойчивости зависит от
особенностей, состояния и развития отраслей деятельности и
условий функционирования организаций. Оценка развития
потребительской кооперации
на основе обеспечения
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экономической устойчивости позволит осуществить разработку
стратегии развития организаций потребительской кооперации на
основе обеспечения экономической устойчивости, повысить
социально-экономическую
эффективность
деятельности,
устойчивость
финансового
положения,
обеспечить
сбалансированный экономический рост.
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ИЗВОЗНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ПЛАСМАНА
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ИЗ Р. СРБИЈЕ НА ТРЖИШТЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ1
НАСЛОВ НА ЕНГЛЕСКОМ: ИЗВОЗНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ПЛАСМАНА
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ Р. СРБИЈЕ НА
ТРЖИШТЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
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Абстракт:Тржиште Царинске уније Русије, Белорусије и Казахстана, коме Р.
Србија има приступ кроз потписане Споразуме о слободној трговини, веома је
значајно за привреду Р. Србије, јер пружа велике могућности конкурентног извоза
домаћих производа на ово тржиште, а уједно потписани Споразуми
представљају значајан фактор привлачења и подстицања страних инвестиција у
Србији. Предмет рада јесте анализа спољнотрговинске размене пољопривредно
прехрамбених производа између Р. Србије и Руске Федерације, уз посебан акценат
који се ставља на могућности и проблеме пласмана воћа, меса, млека и њихових
прерађевина из Србије на тржиште Руске Федерације. Циљ рада јесте да се
научној јавности, али и пословним и политичким лидерима у земљи обезбеди
валидна тржишна анализа потенцијала, али и проблема и ограничења са којима се
сусрећу домаћи произвођачи и извозници на тржишту Руске Федерације.
Кључне речи: конкурентност, размена, пољопривредно прехрамбени производи.
Abstract: The market of Russia, Belarus and Kazakhstan Customs union, to which the
Serbia has access through the signed free trade agreements, is very significant for the
Serbia economy, while it provides great opportunities for export domestic products, and
at the same time, the signed agreements represent an important factor for attraction and
encouragement of foreign investments in Serbia. This paper's subject is to analyze the
foreign trade exchange of agricultural-food products among the Republic of Serbia and
the Russian Federation, with a special emphasis on possibilities and problems to export
fruits, meat, milk and their products from Serbia. The aim of the paper is to provide to
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scientific public, as well as to business and political leaders in the country, a valid
market analysis of potentials, but also the problems and limitations which face domestic
producers and exporters on the Russian Federation market.
Key words:competitiveness, merchandise trade, agricultural andfood products.

УВОД
Србија је једина држава у Европи, поред неких чланица Заједнице
независних држава (ЗНД), која има потписан Споразум о слободној
трговини са Руском Федерацијом (Споразум 2000). Овај Споразум
омогућава већи извоз српских производа на тржиште Русије, а уједно
је један од важнијих адута које Србија има у привлачењу страних
улагања.Преференцијални извоз пољопривредно прехрамбених
производа из Србије на тржиште Руске Федерације (који омогућава
ценовну конкуренцију) и већи извоз хране на ово тржиште може
допринети смањењу трговинског дефицита који Србија има са
Русијом и може помоћи српским произвођачима, посебно
произвођачима и прерађивачима меса, млека и воћа, да кроз веће
извозне поруџбине остваре економију обима, пуно коришћење
капацитета и веће девизне приходе.Све предности слободне
трговине са Руском Федерацијом и другим земљама чланицама
Царинске уније (Белорусија, Казахстан), Србија би требало да
искористи до уласка у EU, јер након тога потписани споразуми о
слободној трговини више неће функционисати.
Предмет рада јесте тржишна анализа водећих домаћих компанија
које извозе пољопривредно прехрамбене производе на тржиште
Руске Федерације, како би се идентификовали потенцијали и
проблеми извозаи предложиле мере унапређења извоза хране на ово
тржиште. Мотив за избор ове теме истраживања јесте чињеница да
Р. Србија има велике могућности производње и извоза у области
пољопривредно прехрамбене производње, да Русија представља
земљу са великим тржишним потенцијалом и тражњом, а да
могућност преференцијалног извоза дајетржишну шансу и почетну
предност домаћим произвођачима, у односу на произвођаче из
других земаља.
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА ХРАНЕ ИЗМЕЂУ Р.
СРБИЈЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Иако Р. Србија остварује висок дефицит у робној размени са
светом,пољопривредно прехрамбени сектор је једини сектор који
остварује суфицит, који је у 2012. години достигао 1.2 млрд. USD
(РЗС, База спољне трговине). Међутим, и поред суфицита, извоз
пољопривредно прехрамбених производа из Србије је ниско
конкурентан, базира на ценовним аспектима (понудити што јефтинији
производ), као и извозу примарних производа, ниске додате вредности
(Параушић, 2012). Према подацима Репупбличког завода за
статистику, најзначајнији извозни резултати остварују се извозом
следећих група производа (РЗС, База спољне трговине): (1) житарице
и производи; (2) поврће и воће; (3) шећер и производи од шећера; (4)
пића. Посматрано по производима, у 2012. години најзначајнији
извозни производи у области пољопривредно прехрамбеног сектора
били су (РЗС, База спољне трговине): (1) кукуруз, остали (иначе први
на листисвих извозних производа из Србије са вредношћу извоза од
536 мил. USD);(2) шећер од шећерне репе, трске, чврст, рафинисан
(вредност извоза од 162,8 мил. USD);(3) малине, смрзнуте, без шећера
(вредност извоза 135,6 мил. USD).
Р. Србија има потписане Споразуме о слободној трговини
(бесцаринском режиму) са земљама чланицама Царинске уније (коју
чине Руска Федерација, Р. Белорусија и Р. Казахстан), што јој даје
могућност да на овим тржиштима буде ценовно конкурентна у
односу на друге земље. Више о овим споразумима даје сеу
наставку(хттп://сиепа.гов.рс/ср/индеx/споразуми):
• Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе Руске
Федерације о слободној трговини између СРЈ и Руске
Федерације потписан је 28.08. 2000. године, а ратификован
2001. године (Споразум 2000). Споразум прописује да се за
робу, за коју се може доказати да је пореклом из Србије (која
има више од 50% садржаја из Србије), не плаћа царина када је
намењена за тржиште Русије, осим ако није изузета из
режима слободне трговине. Листа производа на које се не
примењује режим о слободној трговини сваке године се
мења.Током 2011. године потписан је нов Протокол између
Владе Р. Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из
режима слободне трговине и правилима о одређивању земље
порекла робе (Протокол, 2011). Према овом Протоколу, листа
изузетака из режима слободне трговине укључује следеће
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•

•

пољопривредно прехрамбене производе: месо и јестиве
отпатке од живине, бели шећер, пенушаво вино, цигарете, као
и неке врсте сирева.
Споразум између Владе Р. Србије и Владе Р. Белорусије о
слободној трговини између Р. Србије и Р. Белорусије
потписан је 31.03. 2009. године у Минску (Споразум 2009).
Споразум предвиђа међусобно укидање царина и осталих
дажбина за већину производа из Царинске тарифе.
Пољопривредно прехрамбени производи који су изузети из
режима слободне трговине односе се само на шећер и
цигарете.
Споразум о слободној трговини са Р. Казахстаном (Закон о
потврђивању Споразума о слободној трговини између Р.
Србије и Владе Р. Казахстан), а у списку производа који
потпадају под изузетке из режима слободне трговине, од
пољопривредно прехрамбених производа, налазе се: месо и
јестиви отпаци од живине, одређене врсте сирева, бели шећер,
вино пенушаво.

Према подацима Републичког завода за статистику, највећи обим
размене (укључујући и размену пољопривредно прехрамбених
производа) од земаља чланица Царинске уније, Р. Србија остварује
са Руском федерацијом.
Према вредности укупног извоза из Србије, Руска федерација
налази се на 5. месту у 2012. години са укупном вредношћу извоза од
867.1 мил. USD на ово тржиште (РЗС, База спољне трговине).
Највећа вредност извоза у Руску Федерацију у области
пољопривредно прехрамбених производа долази од извоза свежих
јабука. У 2011. години први производ по вредности извоза у Руску
Федерацију биле су управо свеже јабуке (извоз 95 хиљ. тона јабука у
вредности од око 58 мил. USD). У 2012. години први производ по
вредности извоза у Руску Федерацију јесу „Остале хула хоп чарапе,
плетене или кукучане“ (извоз 2,1 хиљ. тона у вредности од 55 мил.
USD), а свеже јабуке биле су тек на 3. месту (извоз 56 хиљ. тона у
вредности од 39,6 мил. USD).Према вредности укупног увоза у
Србију, Руска федерација се налази на првом месту од свих земаља
са којима Србија остварује спољнотрговинску размену, са
вредношћу увоза од 2.1 млрд USD у 2012. години, односно 2.6 млрд.
USD у 2011. години.Прва два производа по највећој вредности, која
се увозе у Србију из Руске Федерације, јесу:(1) „нафта и уља од
битуминозних минерала, сирови“ и (2) „природни гас у гасовитом
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стању“ и ова два производа чине највећи проценат вредности увоза
из ове земље.
Иако у спољнотрговинској размени са Руском федерацијом, Р.
Србија остварује негативан салдо од 1.2 млрд. USD (2012. година), у
спољнотрговинској размени пољопривредно прехрамбених
производа Србија остварује позитиван салдо размене (Табела
број 1).
Табела 1.: Спољнотрговинска размена хране/1 између Р. Србије и
Руске Федерације у периоду 2008-2012. година
- мил. USD Извоз из Р.
Увоз у Р.
Салдо размене Р.
Србије у
Србију из
Србије и Руске
Године
Руску Фед.
Руске Фед.
Федерације
2008
70
19
51
2009
58
19
39
2010
119
26
93
2011
158
47
111
2012
156
44
112
Легенда: /1 Храна обухвата пољопривредно прехрамбене производе, односно
статистичке секторе 0 (Храна и живе животиње) и 1 (Пиће и дуван).
Извор: Репубички завод за статистику Србије. База података „Спољна трговина“.
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx, датум приступа 05.06.2013.

У периоду 2008-2012. година, повећан је извоз пољопривредно
прехрамбених производа у Руску Федерацију за 122.8% (пре свега је
повећан извоз сектора 0 „Храна и живе животиње“), док је
истовремено увоз пољопривредно прехрамбених производа из Русије
повећан за 131% (при чему је повећан увоз сектора 1 „Пиће и дуван“,
а смањен је увоз сектора 0 „Храна и живе животиње“).Већи извоз
сектора О „Храна и живе животиње“ у Руску Федерацију резултат је
Споразума које је 2011. године постигнут између Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике
Србије и Федералне службе за ветеринарску и фитосанитарну
контролу Русије (у наставку текста Споразум 2011), а којим је
дозволу за извоз меса, млека и њихових прерађевина на тржиште
Царинске уније добило 6 домаћих кланица и 6 млекара. Добијање
дозволе за извоз било је повезано са добијањем ветеринарског
уверења/сертификата од стране Федералне службе за ветерину и
фитосанитарну контролу Русије. Споразумом је утврђено да су
ветеринарска уверења за извоз из Србије у Руску Федерацију
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одобрена за свињско, говеђе, овчије и козије месо, млеко и
прерађевине од млека.

ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПРЕТПОСТАВКЕ ВЕЋЕГ ИЗВОЗА ХРАНЕ
ИЗ Р. СРБИЈЕ НА ТРЖИШТЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Руска Федерација јесте тржиште са 142 милиона становника (IMF,
2013) и својом потрошњом прехрамбених производа представља
велики изазов за српске произвођаче и извознике, посебно имајући у
виду царнске олакшице за пласман српских производа на ово
тржиште. Потенцијал за извоз на тржиште Руске Федерације у
области хране, имају, пре свега, произвођачи: (1) свежег говеђег
меса; (2) месних прерађевина (пршуте, шунке, паштете, месни
наресци); (3) готових јела; (4) млечних прерађевина; (5) воћа и
поврћа и њихових прерађевина.
Од пољопривредно прехрамбених производа из Србије на тржиште
Руске Федерације највише се извози воће (Табела број 2), односно
свеже јабуке. Извоз свежих јабука на тржиште Русије био је
највећи 2011. године (95 хиљада тона у вредности од око 58 мил.
USD), да би током 2012. године био смањен на 56 хиљ. тона
(вредност извоза 39,6 мил. USD) или за 41% (РЗС, База спољне
трговине). Незванично, разлог пада извоза јесу високе количине
пестицида и нитрата, које је руска служба за контролу
пољопривредних производа пронашла у јабукама из Србије5.
Извоз меса и прерађевина на тржиште Русије (Табела број 3)
растао је у периоду 2010-2012. година и достигао је највећи износ
управо у 2012. години (износ од 10.4 мил. USD). Овај извоз значајно
је порастао у односу на 2010. годину када је износио свега 2 мил.
USD. Већи извоз меса и прерађевина резултат је добијених
ветеринарских сертификата (дозвола за извоз на тржиште Царинске
уније) за 6 домаћих кланица током 2011. године (Споразум2011): (1)
„Биг Булл“, д.о.о., Бачинци (тренутно у стечају); (2) „Неопланта“,
а.д.; Нови Сад; (3) Индустрија меса „Царнеx“, а.д., Врбас; (4)
„Yухор“, а.д. Јагодин; (5)„Златиборац“, д.о.о., Београд; (6)„Српско
руска трговинска кућа“, д.о.о., Нови Сад.
5

http://www.bizlife.rs/vesti/57213-pad-izvoza-srpskih-jabuka-u-rusiju, datum pristupa
08.06.2013.
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Табела 2.: Извоз воћа и поврћа из Србије у Русију у периоду
2010-2012. година
2010

Робне
групе
t

Воће,
свеже или 124,368.4
суво
Поврће,
свеже,
9,649.4
смрз.,
прерађено
Поврћа,
корење и
гомоље,
19,125.0
прерађено,
нн

2011

2012

Мил.
USD

t

Мил.
USD

t

Мил.
USD

78.7

134,697.2

102.1

95,448.0

80.9

6.8

21,815.3

13.4

9,515.0

6.5

15.5

14,491.8

13.6

18,118.0

18.6

Извор: База спољне трговине, Извоз/увоз по робним групама. Републички завод за
статистику Р. Србије, http://webrzs.stat.gov.rs, датум приступа 10.06.2013

На бази анкетног истраживања ових компанија може се закључити
следеће (Параушић, 2013а): (1) мали број компанија успева да
успешно реализује извоз меса и прерађевина на тржиште Руске
Федерације (као успешан извозник издваја се „Српско руска
трговинска кућа“, д.о.о., Нови Сад, која извози паштете, месне
нареске, готова јела, желее); (2) ограничења за већи извоз су у
домену мале производње (капацитета) домаћих компанија,
неразвијених дистрибутивних канала и ценовне неконкурентности
(ове проблеме посебно истиче компанија „Carnex“ из Врбаса).
Извоз млека и млечних производа такође је значајно повећан 2012.
године у односу на 2010. (Табела број 4), као резултат потписаног
Споразума из 2011. године (Споразум, 2011), којим је потврђено да
шест српских млекара испуњава услове за извоз млека и млечних
прерађевина на територију Царинске уније Руске Федерације,
Белорусије и Казахстана. У питању су биле следеће млекаре:
„Млекара“, а.д., Шабац;„Valletta“, d.o.o, Kotraža; „Kuč Company“,
d.o.o. Kragujevac;„Select Milk" d.o.o, Inñija;„Somboled“, d.o.o., Sombor
i „Ice Cream Factory" d.o.o. Нова Пазова (планиран је извоз
сладоледа).
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Табела 3.: Извоз меса и месних прерађевина из Србије у Руску
Федерацију у периоду 2010-2012. година
Робне групе

2010
хиљ.
USD
-

t

2011
хиљ.
USD
-

t

2012
хиљ.
USD
-

t

Месо говеђе, свеже,
расхлађено
или
смрзнуто
Остало
месо
и
587.5 1,854,4 1,912 6,385
јестиви
отпаци,
свеже, смрзнуто
Месо
и
јестиви 0.2
3
0.1
12
288
кланични производи,
сољени, сушени
Месо
и
јестиви 645.7 2,035.4 462.8 1,638.2 1,017 3,737
кланични производи,
конзервирани, нн
Извор: База спољне трговине, Извоз/увоз по робним групама. Републички завод за
статистику Р. Србије, http://webrzs.stat.gov.rs, датум приступа 10.06.2013

Прве искораке у извозу млека и млечних производа на тржиште
Русије направиле су „Шабачка млекара“ са фета сиром и сирним
намазима, „Selekt Milk“ са козјим тврдим сиревима и „Kuč Company“
са тврдим сиревима (Exporter, 18, страна 19). На бази анкетног
истраживања са компанијама које су 2011. године добиле
сертификате за извоз млека и млечних прерађевина на тржиште
Руске федерације, може се закључити следеће (Параушић, 2013б): (1)
један број млекара не извози на тржиште Русије („Valletta“, Kotraža;
„Ice Cream Factory“, Нова Пазова); (2) у највећем обиму се извозе
сирни намази и меки сиреви; (3) највећи извозник је „Млекара“, а.д.
Шабац, која има и највеће производне капацитете; (4) мали
извозници као што су „Select Milk“, д.о.о. Инђија (који извозе
прерађевине од козјег млека) или „Kuč Company“, д.о.о. Крагујевац
имају проблем да пронађу извозне партнере, пре свега, због мале
извозне понуде; (5) као додатни проблем малих извозника јавља се и
постојање великог броја посредника у дистрибуцији, што
поскупљује финални производ и често доводи до споре наплате
потраживања; (6) пласман млечних прерађевина је најчешће усмерен
ка српским фирмама које послују на тржишту Русије, а које даље
покушавају да пронађу канале пласмана.
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Табела 4.: Извоз млека и прерађевина из Србије у Руску
Федерацију у периоду 2010-2012. година
Робне групе

2010
хиљ.
USD
15 62.5
t

Млеко и производи,
осим бутера или сира
Маслац
и
остале
масноће од млека,
млечни намази
Сир и урда

-

-

2,3

49.5

2011
хиљ.
USD
50.9
83.7
t

14.9

60.9

2012
хиљ.
USD
387
867
t

-

-

952.1 4,036.3 3,172 12,507

Извор: База спољне трговине, Извоз/увоз по робним групама. Републички завод за
статистику Р. Србије, http://webrzs.stat.gov.rs, датум приступа 10.06.2013

Генерално, проблеми са којима се српске компаније суочавају при
извозу на тржиште Руске Федерације јесу следећи:
• Руско тржиште карактерише тржишна структура олигопсона
(конкуренција није довољно развијена). Руска Федерација је
на 124. месту по јачини/снази конкуренције на домаћем
тржишту, и на 124. месту (од укупно 144 земаља света) према
ефикасности антимонополске политике (WЕF 2012-2013,
страна 305);
• На тржиште Русије свеже месо, месне и млечне прерађевине
извозе велике компаније, са великим производним и
тржишним капацитетима. Конкретно, домаће кланице морају
да конкуришу компанијама из земаља као што су Аргентина,
Бразил, Парагвај, Уругвај (од којих Русија увози и највеће
количине свежег меса), које остварују високу продуктивност
и економију обима у производњи меса;
• Мала извозна понуда домаћих компанија и недостатак
ефикасних и поузданих дистрибутивних канала;
• Велика разуђености градова, велики број поддистрибутера и
високе марже – значајно поскупљују производ у
малопродаји;
• Административна спорост у решавању проблема, као и
променљиви и бројни захтеви које Русија поставља пред
српске извознике.
Претоставке успешног извоза пољопривредно прехрамбених
производа на тржиште Руске федерације наводе се у наставку:
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Ветеринарска увререња/сертификати, које домаће компаније
морају добити од стране Федералне службе за ветеринарску и
фитосанитарну контролу Русије, претпоставка су добијања извозних
дозвола;
Уведени стандарди безбедности хране: HACCP систем безбедне
хране, а посебно Gost R - Сертификат усаглашености (Certificate of
Conformity), који је потврда квалитета испоручене робе и потврда
уклашености производа са нормама и стандрадима Руске
Федерације;
Поједностављена и ефикасна административна процедура и
сарадња између ресорних министарства Србије и Руске Федерације,
у погледу ветеринарских, фитосанитарних и дугих услова (свака
спорост у администрацији доводи до ограничавања извоза из Србије
и додатних трошкова за компаније);
Довољна количина производа за потребе великих купаца и
континураност испоруке. Већа производња пољопривредних
производа (посебно меса и млека) биће условљена већомподршком
произвођачима из аграрног буџета;
Висок квалитет производа, који је усаглашен са укусима и
преференцијама становништва Руске Федерације. Примера ради, код
прерађевина од меса, у Русији су доста присутне трајне и полутрајне
кобасице, трајне конзерве (паштете), као и барена меса у конзерви
која се конзервишу у сопственом сосу, што се доста разликује од
наших готових јела која се пакују заједно са поврћем (SIEPA, 2011);
Уобласти извоза свежих јабука, значајна претпоставка већег извоза
биће промена сортимента. Наиме, доминантна сорта јабуке која се
производи у Србији јесте „ајдаред“, која има најједноставнију и
најјефтинију технологију производње и на иностраном тржишту
достиже најнижу цену. Нема диференцирања понуде квалитетом,
аутохтоним или новим сортама, иако за ову производњу постоје
повољни факторски услови. Према подацима менаџмента
асоцијације „Fruit land“, Суботица, неспремност пољопривредних
произвођача и задруга да се новим засадима, новом технологијом
производње (која укључује мере заштите од града и мраза), новим
сортама (Pink Lady, Hapke, Golden RB, Jeronimo, Fuji i sl.),
стандардима квалитета и већим бројем ULO хладњача, приближе
светским трендовима - представља велико ограничење за изградњу
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одрживе конкурентске предности домаћих произвођача јабука на
иностраном тржишту (Параушић, 2011). У значајном проценту, ова
неспремност прилагођавања „дугује“ се не само финансијским
ограничењима, већ и тзв. „успаваним“ пољопривредним
произвођачима, који се и даље ослањају на генерацијама неговану, а
ипак превазидјену традицију производње јабука;
Заједнички или појединачни наступи српских извозника на
сајамским манифестацијама у Русији. Значајну подршку у
сајамским наступима домаћи произвођачи би требало да очекују од
SIEPE, Привредне коморе Србије, регионалних приврендих комора и
сл;
Формирање представништва у иностранству, које би се бавило
развојем бренда производа и дистрибуциом производа одређеног
произвођача
или
пак
формирање
великог
заједничког
дистрибутивног центра за робу која би се из Србије извозила на
подручје Царинске уније (како би се смањили трошкови
дистрибуције и марже);
Удруживање компанија у новоосновану асоцијацију „Национално
удружење прерађивача меса Србије“, која би требало да буде у
могућности да одговори захтевима и количинама према руским
купцима (Exporter, broj 18, 2012).

ЗАКЉУЧАК
Пољопривредно прехрамбени производи из Србије ценовно су
конкурентни за руске купце и дистрибутере, сходно потписаном
Споразуму о слободној трговини између Р. Србије и Руске
Федерације. Треба имати на уму да су сви производи увезени из ЕУ
и земаља кандидата за ЕУ царињени од 20 до 30% при увозу у
Русију, и да су сами увозници и дистрибутери из Русије веома
заинтересовани да пронађу нове добављаче из Србије за своје
супермаркете, управо с обзиром на бесцарински режим који постоји
са Србијом. Међутим, иако квалитет производа и цена нису спорни
за српске извознике,бројни проблеми се јављају у домену већег
извоза пољопривредно прехрамбених производа из Србије у Русију.
Неки од најзначајнијих проблема јесу: (1) мали капацитети
производње и мала извозна понуда из Србије; (2) велики број
поддистрибутера и високе марже (што значајно поскупљује
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производе у малопродаји); (3) административна спорост у решавању
спољнотрговински
проблема
и
питања
ветеринарских,
фитосанитарних и дугих услова извоза; (4) променљиви и бројни
захтеви које Русија поставља пред српске извознике.
Због свега овога, извоз из Србије далеко је нижи од потенцијала и
могућности, а као најважније претпоставке већег и конкурентнијег
извоза на тржиште Русије могле би се истаћи следеће: (1) добијање
ветеринарских уверења/сертификата за домаће компаније/извознике;
(2) уведени стандради безбедности хране (HACCP, Gost R); (3)
обезбеђење већих количина извозне понуде и континураност
испоруке; (4) висок квалитет производа, који је усаглашен са
укусима и преференцијама становништва Руске Федерације; (5)
формирање заједничког дистрибутивног центра за робу која би се из
Србије извозила на подручје Русије и Царинске уније; (6)
удруживање извозника у асоцијацију „Национално удружење
прерађивача меса Србије“.
Анализа и закључци аутора у овом раду требало би да резултирају у
већој сарадњи Србије и Руске Федерације, како у области
спољнотрговинске размене хране, тако и у областима заједничке
производње, размене технологије и научних решења, трансфера
знања и сл.

ЛИТЕРАТУРА
1. Exporter broj 18, jun 2012., SIEPA
2. IMF (2013). World Economic and Financial Surveys, World
Economic Outlook Datebase, April 2013, http://www.imf.org,
датум приступа 04.06.2013.
3. Параушић, В. (2011). Анкетно истраживање у форми
интервјуа са менаџером асоцијације „Fruit land“, Суботица.
Непубликован материјал.
4. Параушић, В. (2012).Кластери у агропривреди Р. Србије,
Докторска дисертација, непубликован материјал. Факултет за
пословне студије Мегатренд универзитет, 2012.
5. Параушић, В. (2013а). Анкетно истраживање, у форми
интервјуа, са менаџерима компанија у области производње и
извоза меса и прерађевина које су 2011. године добиле дозволе
за извоз (ветеринарска уверења) на тржиште Царинске уније
Руске
330

Зборник радова

6. Федерације, Белорусије и Казахтана. Непубликован
материјал. Интерна документација ИЕП, Београд
7. Параушић, В. (2013б). Анкетно истраживање, у форми
интервјуа, са менаџерима компанија у области производње и
извоза млека и млечних прерађевина које су 2011. године
добиле дозволе за извоз (ветеринарска уверења) на тржиште
Царинске уније Руске Федерације, Белорусије и Казахтана.
Непубликован материјал. Интерна документација ИЕП,
Београд
8. Протокол (2011): Протокол између Владе Р. Србије и Владе
Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине и
правилима о одређивању земље порекла робе уз Споразум
између Савезне владе СРЈ и Владе Руске Федерације о
слободној трговини између СРЈ и Руске Федерације од 28.
августа 2000. године, потписан 22.07.2011. године
http://siepa.gov.rs/files/pdf2010/sporazumi_Protokol_izmedju_Ru
sije_i_Srbije.pdf
9. Репубички завод за статистику Србије. База података
„Спољна
трговина“,
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx, датум
приступа 10.06.2013.
10. Споразум (2000): Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе
Руске Федерације о слободној трговини између СРЈ и Руске
Федерације, 28. август 2000. година,
http://siepa.gov.rs/files/pdf2010/sporazumi_Rusija_Tekst_sporazu
ma_o_slobodnoj_trgovini.pdf
11. Споразум (2009): Споразум између Владе Р. Србије и Владе
Р. Белорусије о слободној трговини између Р. Србије и Р.
Белорусије, од 31.03.2009.,
http://siepa.gov.rs/files/pdf2010/sporazumi_Belorusija_Tekst_spo
razuma_(clan_1_-_clan_24).pdf
12. Споразум (2011): Споразум Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде Р. Србије и Федералне
службе за ветеринарску и фитосанитарну контролу Русије.
Компаније које су добиле ветеринарске сертификате за извоз
на тржиште Царинске уније Русије, Белорусије и
Казахстана. Саопштење Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде Р. Србије, од
20.04.2011.Интерна документација ИЕП, Београд
13. SIEPA/Агенција за страна улагања и промоцију извоза.
Споразуми о спољно тргоивнској размени,

331

ИПЕС-СР 2013

http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/sporazumi/ датум
приступа 05.06.2013.
14. SIEPA 2011: Руско тржиште пехрамбене индустрије, SIEPA,
15. http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/strana_trzista/izvestaji/rusk
o_trziste/hrana/
16. WEF (2012). The Global Competitiveness Report 2012-2013,
World Economic Forum, 2012, датум приступа 15.06.2013.
17. Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између
Р. Србије и Владе Р. Казахстан, Сл. гласник РС –
Међународни уговори, број 11/2010.

332

Зборник радова

УДК: 321.02

ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
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Сажетак: Чланак је посвећан анализи економских односа између Србије и Русије.
Посебна пажња је поклоњена утицају политике на перспективу развоја
економских односа. Аутор доказује да је, без обзира на јасну европску усмереност
савремене Србије, ова земља има са Русијом трајне традиционалне везе. Питање
је у томе како их користити на најбољи начин. У чланку се показују различите
алтернативе развоја ове могућности.
Кључне речи: политички утицај, троугао Србија - ЕУ - Русија, економски односи
Русије и Србије, стратешко спољнополитичко планирање.
Abstract: Article is devoted to the analysis of economic cooperation between Serbia and
Russia. A lot of attention is passed towards the question on political influence to the
perspective of the development of these economic relations. The author proves that
despite the clear priority of the ЕУropean perspective, Serbia has longterm and
traditional relations with Russia. The question is how to use this fact for the best future.
The article offers different choices ofr the development of this possibility.
Key words: political influence, trougle Serbia-ЕУ-Russia, economic relations between
Russia and Serbia, strategic planning of foreign policy.

Русија и Србија су традиционални историјски партнери. Ипак, у
првој деценији 21. века земље Југо-Источне Европе као главни
спољнополитички приоритет изабрале су правац према европској
интеграцији: скоро све су постале или пуноправне чланице НАТО,
или склопиле су са алијансом споразум о сарадњи. 2004. године
Словенија, 2007 године Бугарска и Румунија су постале чланице ЕУ,
од јула 2013 године и Хрватска је постала члан ове организације.
Црна Гора, Македонија, Албанија и Србија имају статусе кандидата.
Овај основни фактор спољне политике пост-југословенских држава
Русија не може да не узима у обзир. Скоро изгубивши за себе
узузетна велика тржишта са уласком у ЕУ држава Централне и
Источне Европе током 2004-2007 године, оптерећена више отпором
проширењу НАТО на Исток него овом чињеницом, Русија се
опаметила прекасно за остварење својих интереса на овом простору.
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Зато је западни Балкан постао регион, где би ова сарадња могла
добити реалне контуре и наћи се као преносилац хармонизације
односа са ЕУ. Руско руководство је схватило то отприлике средином
2000-их.
Од почетка 2000-их година Русија даје предност економским
односима. Првобитно, још у периоду постојања федеративне српскоцрногорске државе, ови пројекти су имали карактер приватних
бизнис-инвестиција и нису имали званичне подршке на државном
нивоу. Током неколико година руски капитал је активно
позиционирао себе у делу српске националне економије.
«Беопетрол», друга по значају компанија за добијање нафте, је била
откупљена руским гигантом «Lukoil». «Midlend», инвестициони
фонд са руским капиталом, чија канцеларија се налази у Лондону,
набавио је «Karneks» (главни у земљи комбинат у области
производње меса и прерађевина од меса), мрежу ресторана «Стари
Град», део луке Панчево на Дунаву. Улагање капитала у Панчево,
осим свега осталог, дозволило је Русији контролисати ток робе, коју
транспортују по Дунаву, посебно из Украине. Још један
инвестициони фонд са руском капиталом, «Solford», регистрован на
Гибралтару, узео је под своју контролу предузећа за производњу
млека и посластичарских производа.
Од средине 2000-их година у руско-српском економском дијалогу
првостепено место почиње заузимати енергетски сектор.
Испричавајући се, хтела бих истакнути да не вреди пуштати из вида
ту чињеницу што и ови пројекти немају као свој циљ постизање
одређених резултата конкретно у региону, без обзира на сву
институционалну подршку и реално значење за балканске земље.
Пројекти у енергетској сфери имају за свој циљ реализацију
политичких и економских интереса Русије у Европској Унији.
Подједнако, обазирући се на читав регион, нема потребе селектовати
Србију као апсолутно приоритетног партнера. У овом погледу Руска
Федерација има отприлике подједнако развијене односе са свим
државама западног Балкана. Као доказ се служи много боље
развијени економски односи са Црном Гором, њена погодна
инвестициона клима. Хрватска је, током процеса прикључења ЕУ,
признала своје држављане руског порекла националном мањином са
свим истицаним правима. То значи да је Србија само саставни
елеменат при изградњи односа између Русије и Западног Балкана.
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Озбиљну улогу у трансформацији руско-српских односа и односа
Србије са земљама-чланицама Европске Уније је одиграла криза
2006 године, везана за издвајање Црне Горе и престанка постојања
федеративне српско-црногорске државе. Ово је аутоматски подигло
на површину косовски проблем, у процесу решавања којег су односи
са Европском Унијом ушли у ћорсокак, а Русија је изгледала, чинило
се, као јединствени доследан заштитник стандарда међународног
права и интереса Србије. 2008 године демократско руководство
Републике Србије уочи избора је успело на неко време нивелирати
ову компликованост. Први пут после много година Борис Тадић и
његове колеге успели су спојити и у српској националној свести и у
политичкој тактици принцип «Ми смо и Запад, и Исток», «Ми смо и
са Европом, и са Русијом». Уочи избора Борис Тадић је потписао са
ЕУ Споразум о стабилизацији и придруживању и Споразум о
сарадњи у области нафтне и гасне привреде са Русијом. Чинило се да
ће управо такав избор донети дуготрајну стабилност у односе између
Србије и ЕУ, рационализам у перцепцији Русије у Србији. И то што
на крају ово може да утиче позитивно на развој тространих рускосрпских-европских односаi.
25 јануара 2008 године у Москви је био потписан Споразум између
Владе Србије и Владе Руске Федерације у области нафтне и гасне
привреде. Србија је њега ратификовала у септембру 2008 године, а
ступио је на снагу у децембру исте године. Већ на почетку 2009
године министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је
да су обе стране – и руска, и српска – расположене за сређивање
стратешког партнерства у целиниii.
Односе између Русије и Србије током 2009. године су заиста изашли
на ниво, којег није било већ много деценијаiii. Сарадња постоји у
привреди, економским и војно-политичким сферама. Са Србијом је
био потписан уговор о изградњи српског дела гасовода «Јужни ток»;
«Нафтна Индустрија Србије» је била фактички продата Русији
(контролни пакет акција је добио «Gazprom»). У подземном
плинском резервоару «Банатско Двориште» били су отпочети радови
за његову квалитативну реконструкцију. Све ово, осим енергетских,
несумњиво, политички споразуми. Помоћу ових споразума се
реализују не само српски већ и руски интереси. На њих може додати
и ту чињеницу што списак робе, која не потпада под порезе или која
се увози са ниским порезима, значајно се проширио уз потписивање
додатних протокола Споразума о слободној трговини. Ово,ће,
несумњиво, појачати руски бизнис у Србијиiv.
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Добро је кад су економски односи засновани на политици, историји,
култури. Међутим, пракса економског развоја показује да развој
може добити успон само кад једна или друга земља има неке
природне предности и зна да их искористи. Примери различитог
типа у Европи су Ирска, Пољска или Луксембург.
Ирска је постала платформа за продирање робе и услуга на велико
интегрисано
европско
тржиште
због
поништавања
административних препрека и нарочито повољне пореске климе.
Она је постала врата EУ за «треће државе».
Пољска. Велики реални сектор економике, присутство приличне
количине малих и средних предузећа, одлично коришћење средстава
од Европске Уније за инвестиције у пољску економију. Све ово је
обезбедило приличну стабилност и одрживост развоја „новог члана“
европске интеграције у поравнању са осталим периферијним
земљама ЕУ у време светске економске кризе.
Луксембург. Кад су основна дела индустрије широм Европе почела
падати у пропаст (на пример, производње челика), Луксембург је
направио маневар с тачке гледишта ресурсне базе. Држава је
направила веома атрактиван и привлачан финансијски центар. По
своијм размерима он је неколико пута виши од бруто прихода целе
ове земље. Као резултат – најмања држава Европе има највећи
приход по становнику.
Постављам, онда, једно веома природно питање: које су предности
на располагању Србије? Одговор ми брзо пада на памет: ово су
посебни односи са Русијом. Али имати предност није довољно за
цели посао. Како смо говорили раније треба знати на који начин их
искористити. За ово је потребно да Србија ипак постане врата у малу
Европу за Русију. Ово значи да она постане врата на широко
интегрисано европско тржиште робе, услуга и инвестиција за руски
бизнис и руске држављане. Србија је битна не само као пријатељска
земља. И није баш уопште битна као таква (у том смислу). Она је
примамљива као база за рад у широм европском контексту. У
случају да Србија неће успети да постане та платформа за Русију,
имајући у виду њен доста ограничен потрошачки капацитет, сарадња
између Русије и Србије ће такође остати ограничена. Тренутно
стање то само доказује. Ако би српско тржиште било привлачно
само по себи, онда би већ било пуно конкурената. Између осталог,
сарадња са Русијом је потребна за Србију да не постане «патија»
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Европе и аутсајдер ЕУ, да не постане најслабији играч у Европи који
нема никакве силе иза себе осим жеље да буде члан европске
породице. Брисел је већ припремио ову судбину за Србију. То се
лако види по тону преговора око косовског питања и даљег
интегрисања са ЕУ. Ово само значи да Србија увек мора имати
резервни план иза себе, и сада, кад води преговоре са ЕУ, и затим,
кад ће једном постати члан ЕУ. За Србију на сваком нивоу –
економске градње, унутрашње модернизације, будућих преговора са
ЕУ – најбитније да Београд ни под каквим условима не одустане од
сарадње са Русијом и услова важећих за ову сарадњу. У противном
случају, нажалост, ова балканска земља ће увек бити поништена од
стране својих западних партнера.
Чини се, да је глобална економска криза морала убедити све земље
да је неопходно ујединити се пред заједничким непријатељем, али
доживели смо потпуно обрнути тренд. Борба за тржишта,
инвестиције, сировину, узврат пореза се појачала. Скоро су све
земље почеле јачати њихову компетитабилност на било који начин.
Језгро свих мера – олакшање социјалног терета државе, смањење
цене рада, дозвола скоро пуне слободе за бизнис. Углавном,
компетитабилност по коју цену. Србија не може да остане са стране.
Она ће морати спровести исте структурне реформе као и све остале.
Један од најбитнијих задатака – уклопити овде односе са Русијом,
што је не само могуће већ и неопходно. Двоструко би морало дати
Русима исте могућности које ће важити и за друге бизнис-структуре
из трећих земаља. Истовремено треба поразмислити како је могуће
подићи економске, извршне везе јос на виши ниво. Користећи
политичку сличност и близину, сличну историјску прошлост,
одсутство
језичких
препрека,
радећи
на
олакшавању
административних процедура. Не мора да се плаши спајања и
прогутања предузећа. Још једна превентивна мера – креирање
различитих предузећа, укључујући и заједничке руско-српске.
Друга прича – преговори са Европском Унијом. То је бајка да треће
државе аутоматски добијају од прикључивања својих партнера. То
није тако. Интеграција је освајање тржишта али уз помоћ
административних и политичких мера. Функционисање на истом
једном тржишту за предузећа из држава EУ је много лакше него за
њихове колеге који долазе из држава аутсајдера. Они могу добити
све предности, аутсајдери – само ограничења. Они добијају кредите
за мањи порез, имају прелаз за фондовне уговоре, користе гаранције
и подршку на наднационалном нивоу ЕУ у целокупности. Да ли ће
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све бити као и увек или ће недискриминација бити обезбеђена
руским физичким и легалним лицима у потпуности зависи од
преговарачког тима Београда у ЕУ. Они морају пратити ту позицију
од почетка и до краја преговора не попуштајући ни један корак.
Други аспекат истог проблема су технички регламенти. Безусловно
потчињавајући се техничким условима ЕУ, Србија ће уништити
унутрашње препреке за експанзију на своје тржиште партнера из ЕУ.
Од овог се не може побећи. То су правила игре. Истовремено земља
ће да се њима огради од читавог остатка света. Укључујући и Русију.
Веома је важно побећи од тих услова. Исто важи и за антидемпинг
процедуре ЕУ и уговор о недоласку продаваца на тржиште више од
неке одређене количине. О томе колико је битно правилно изградити
односе са ЕУ сведоче и тренутни односи између ЕУ и SAD. Сви
знају о њиховој тесној сарадњи. Обим спољне трговине и ниво
узајамне протече су огромни. Међутим, тренутно су започети
преговори о потписивању уговора о зони еуроатлантске слободне
трговине. Језгром уговора неће постојати царинске и порезне тарифе
и њихово разумно снижење, садржај биће посвећен сасвим другим
стварима. На пример, зближавање правног регулисања и стандарда.
Француска има приличну тензију по овом питању. Поука за Србију и
Русију је овде више него очигледна. Србија може сачувати себе као
плацдарм за улазак Руса на европско тржиште само ако она још при
почетку преговора прода верну стратегију њене позиције према ЕУ.
Другим речима, ако она неће дозволити да се обавеже са свим тим
органичењима у трговини са трећим земљама на шта ће ЕУ посебно
обраћати пажњу. Ово је веома тежак задатак. Европска комисија ће
преговоре водити са позиције силе. Србија ће, највероватније,
одиграти улогу стране која моли. Али ако српска дипломатија,
српски преговарачи успу у овом задатку, Србија ће добити дупло.
Србија ће сачувати могућност за конструисање посебних односа са
Русијом и истовремено добиће „бинго“ у игри са Европском
Унијом.
Све ово нису само честитке за рођендан или Божић. Како је могуће
реализовати такву стратегију добро показује следећи пример. Један
од реалних пројеката Русије и Србије је Центар за ванредне
ситуације.
Руско-српски хуманитарни центар је био основан на основу
Споразума између Владе Руске Федерације и Владе Републике
Србије о сарадњи у области ванредног хуманитарног реаговања,
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превенције елементарних непогода и технолошких хаварија и
ликвидације њихових последица од 20 октобра 2009 године. 25
априла његова делатност је званично почета.
Потреба за Центром потврђује се резултатима његовог рада. Лети
2012 године авиација Министарства за ванредне ситуације Русије је
активно коришћена у гашењу природних пожара на територији
Србије и суседних држава региона. Рад Министарства за ванредне
ситуације Русије у време гашења шумских пожара на територији
Србије је добио подршку и био је одобрен руководством Србије и
Европског Савеза. Са своје стране, Влада Србије је приметила знатну
неопходност у његовом функционисању. Осим тога, хуманитарна
помоћ је била пружена косовским србима и становништву Србије.
Један од најактуелних аспеката делатности Центра је разминирање.
У јесен прошле године био је завршен петогодишњи програм
помагања Србији у разминирању, током реализације којом је
очишћено
више од 3 милона квадратних метара територије,
пронађено и истребљено више од 11 хиљада експлозивних предмета.
Један од првих је био разминиран аеродром града Ниш, где се у
садашње време и базира Центар.
Центар је заиста неопходан. Европа пати од различитих удара
стихије. На пример, ватра све чешће се дешава широм Европе.
Заједничке силе ЕУ и Русије за борбу против њих је логична
неопходност и претпоставка за сарадњу. Знајући о томе, Русија
предлаже да појача активност свог центра у Србији за цели Северни
Медитеран. Али Брисел, како може, спречава реализацију руске
инициативе. Он је провео добровољну интеграцију (али на основу
силовитих одлука) и у области борбе са ванредним ситуацијама. Све
мора да се ради преко координације од стране Европске комисије.
Ово значи да у току потписивања уговора са ЕУ Београд треба да
сачува статус Центра и предвиди проширење његових активности на
простор и ЕУ. У случају да он успе, Србија ће добити предности у
погледу на све друге земље: генератор сарадње у овој битној сфери и
генератор различитих перспективних економских пројеката. Ако не
успе и не предвиди, онда ће изгубити и све то што за сад има.
Кључно питање за Србију – очување Уговора о слободној трговини
са Русијом и та права која овај докуменат нуди Србији и након
потписивања споразума са ЕУ. Овај уговор је много битнији него, на
пример, Стратешко партнерство Русије и Србије.
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Потписани у Сочију 24 маја 2013 године Споразум о стратешком
партнерству Србије и Русије не може се сматрати као нешто
изванредно. Доста таквих споразума има и Србија и Русија, Они су
пријатни, сведоче о пријатељским односима и добрим намерама, али
нису нешто обавезно. Више од тога, однос према њему чак у Србији
није једнозначан: «Практично за четири године преговора и после
три слична документа већ потписана са Италијом, Кином и
Француском, дошао је ред и на Русију. Само што овај задњи
споразум склопљен је у том тренутку кад он може бити перцепциран
двосмислено, чак и погрешно, посебно у Берлину…)v. Проблем и
истовремено «прозор» могућности у вези са споразумом није у
његовом потписивању него у томе што у перспективи он, подједнако
са Уговором о слободној трговини између Русије и Србије отворено
се не слаже са условима чланства у Европској Унији. Са кретањем
Србије према ЕУ Споразум о слободној трговини од 2000 године и
његов Протокол од 2011 године изгубиће своју снагу, што неће
дозволити Србији да извози своју робу, на пример, пољопривредну
(а ово је 14% извоза Србије за Русију). Неке од раније постигнутих
уговора могу бити денонсировани. Као резултат земља се може
лишити могућности реализације своје квалитетне робе, али
неспособне за конкуренцију на европском тржишту. Ово је
очигледно» vi. Али ово је очигледно не само за русе него и за
европљане. Све зависи од срба. Ако они не могу изградити паметну
и доследну контраигру, онда ће њихове шансе за постизање
компромиса у важним за њих питањима на путу ка чланству у ЕУ
значајно повећати. Ако ће продужити постојећом линијом онда у
дуготрајној перспективи судбина Споразума о стратешком
партнерству са Русијом није завидна. Очигледно, срби су склопили
данас овај споразум само са циљем спољне демонстрације отпора
тензији са стране Бундестага vii.
У складу са правилима STO, учешће његових члана у уговорима о
слободној трговини нема никаква ограничења. У овом смислу ако би
Србија имала уговор о слободној трговини и са Русијом, и са ЕУ са
правне тачке гледишта ово би било сасвим у реду. Али Европска
Унија је не само зона слободне трговине, него и опште тржиште, и
царински, и трговински савез. Брисел ће аутоматски пробати
поставити на односе између Русије и Србије сва ограничења општег
царинског кодекса ЕУ. Он ће инсистирати на раскиду споразума
Београда и Москве. Као доказ своје позиције ће доводити положај о
целокупности општег тржишта, садржај Уставних уговора ЕУ који
приписују одбијање спољних уговора који немају сагласност са
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обавезама ЕУ итд. Такви докази су пуни вештацког. Слобода
трговине има везе само са улазком производње на тржиште одређене
земље и извоз из ње. Слободно кретање робе без споразума се не
подразумева. На опште тржиште она исто не може да се шири јер
опште тржиште квалификује робу и услуге у било којој државичланици као произведене и учињене у било којој другој. А у овом
случају ова роба и услуге су спољни. Русија је члан царинског савеза
али ово не спречава Споразум Русије и Србије о зони слободне
трговине.
Дакле, Београд треба да се бори за континуитетну апликацију
правила STO у овом случају, а не да прати претходну праксу
Европске Уније. Међутим, ако он остане један на један са ЕУ, тешко
је замисливо да ће он успети. Оптимални излаз из ситуације – старт
консултација између Београда и ЕУ са учешћем Русије, али ово
треба да се деси на време. Осим тога, улазак Србије у ЕУ је
дугорочна и даљна перспектива. Постоји вероватноћа да ће ЕУ
признати стварност Царинског и Евроазијског Савеза и ова реалност
ће бити узета у обзир у Темељном Споразуму између Русије и ЕУ,
преговори о потписивању који су тренутно скоро замрзнути.
Желим да још једном истакнем да је реч о стратешком
спољнополитичком планирању, о тешком раду за позитиван
резултат. Стратегији морају да претходе тактички кораци и
одговарајуће мере реализације. Ако српска страна настави да се
клони од стране на страну, ми ћемо доћи у ситуацију коју најбоље
описује познат израз Виктора Черномирдина: „Желели смо да
урадимо што боље, а урадили смо као увек“.
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ГЛАВНА ОБЕЛЕЖЈА И СПЕЦИФИЧНОСТИ
ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ТHE MAIN CHARACTERISTICS AND SPECIFIC QUALITIES OF THE
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE
RUSSIAN FEDERATION

Сажетак: Србија има успостављене дипломатске односе са многим земљама са
свих медитерана света, али однос политиче и нарочито економске сарадње није са
свима на истом нивоу. Укупност односа Србије и Руске Федерације спада у ред
прворазредних, стратешких и пријатељских, те као такви с разлогом се налазе
на самом врху спољно-политичких приоритета српске Владе.
Економски односи Србије и Русије имали су различите фазе у свом историjском
кретању. Међутим, ако пажњу усмеримо на период тзв. новије историје, односно
време од када су обе земље приступиле процесу власничке и свеопште друштвене
трансформације, може се закључити да су економски односи врло успешни, али да
не прате у потпуности одличне политичке односе, те да постоје бројне
могућности које су не искоришћене.
На самом почетку XXI века, Руска Федерација и Србија потписале су Споразум о
слободној трговини, којим су отворили пут у нову епоху још чвршћих и
свеобухватнијих економских односа, што нашу привреду ставља у повлашћенији
положај у односу на све остале земље (осим земаља које су у цариснкој унији са
Русијом). На том списку налази се око 95% пољопривредних производа који су
потпуно ослобођени од царина приликом увоза из Србије.
Имајући у виду значај привредне сарадње са Русијом, намера аутора је да укаже
на огромне предности које нису у потпуности искоришћене, као и највеће
проблеме који оптерећују економске односе двеју земаља. Апликативном анализом
аутор je у наставку рада дошao до одређених закључака тако да је на самом
крају, у закључку, предложен скуп активности и мера у циљу превазилажења
недостатака који оптрећују економске односе и недозвољавају потенцијално
могући обим трговинске размене Србије и Русије.
Кључне речи: Економски односи, Mакроекономски показатељи, Oбим размене,
Спољна трговина, Пољопривредни производи.

Abstract: Serbia has the established diplomatic relations with many countries from all
over the world; however, the political and economic cooperation in particular are not on
the same level for all of them. The overall relations between Serbia and the Russian
Federation fall under the first-class, strategic and friendly relations, and as such are on
the very top of the foreign policy priorities for the Serbian Government.
The economic relations between Serbia and Russia went through different phases in the
course of history. However, if we look at the period of the so called recent history, i.e. the
time since both countries started the process of ownership and general social
transformation, it can be concluded that the economic relations are very successful, but
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not wholly consistent with the excellent political relations, and that there are numerous
unused possibilities.
At the beginning of the 21st century, the Russian Federation and Serbia signed the Free
Trade Agreement, thus paving the way into the new age of even stronger and more
comprehensive economic relations, which put our economy in a more privileged position
compared to the rest of the countries (except for the countries in Customs Union with
Russia). The agreement applies to around 95% of produce, exempt from customs duties
while being imported from Serbia.
Bearing in mind the importance of the economic cooperation with Russia, the author’s
intention is to point to enormous benefits not completely taken advantage of, as well as
the greatest issues which burden the economic relations between the two countries.
Through application analysis, the authors arrived to certain conclusions later in the
study, hence the final section includes the suggested set of activities and measures, aimed
to overcoming the shortcomings which burden the economic relations and prevent the
possible extent of trade between Serbia and Russia.
Keywords: Economic relations, macroeconomic indicators, extent of trade, foreign
trade, produce

УВОД
Република Србија има трговинске односе са великим бројем земаља,
из скоро свих крајева света. Ипак, треба нагласити да се највећи део
трговине обавља са мањим бројем земаља. Хронични проблем
Србије, на овом пољу, јесте структурни дефицит у спољнотрговинској размени, који је наслеђен још из времена бивше СФРЈ.
Вишевековна историја дипломатских односа Русије и Србије,
препуна је успона и падова. Oд добрих и одличних односа па све до
великих захлађења у односима. Ипак, без обзира на те осцилације
међусобних односа, врло често се говори о Русији као
традиционалном и искреном пријатељу који није изневерио Србију у
честим ситуацијама великих криза, чак и ратова.
Проблем високог дефицита је још више увећан тиме што није
извршена потпуна економска трансформација земље као и њеним
недовољним укључењем у светску поделу рада, јер је остала изван
главних светских интегративних процеса. Велики проблем је и то
што Србија претежно производи сировине и полупроизводе, који се
затим извозе по нижим ценама, а онда увози производе финалне
производње који су свакако вишеструко скупљи од производа
примарне производње.
Основни циљ у овом реду је указивање на највеће недостатке и
главне проблеме који постоје у међусобној размени између
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Републике Србије и Руске Федерације. У раду је указано и на
најпродуктивније приврдене гране у којима Србија има
компаративних предности, те како би њиховим већим ангажовањем
српски производи били много присутнији на огромном руском
тржишту.

ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ РУСИЈЕ И СРБИЈЕ КАО ПОТПОРА
ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ
У спољно-политичком, као и у јавном домаћем мњењу, постоји
готово фаталистичка дилема у опредељењу приликом избора
стратешког савезника, који по обичају искључују један другог.
Дилема о томе да ли са Русијом треба ступити у потпуне и
пријатељске односе или се зауставити на економској сарадњи, где ће
преовладавати само међусобни интереси, стара је око два века.
После тзв. демократских промена из 2000. године, па све до
данашњих дана, односи између две земље се доста споро, али
константно крећу узлазном линијом. Врло добре политичке односе
све више прати јачање економске сарадње, која и даље није на ниво
који се очекује. Недовољна економска сарадња се нарочито огледа у
великом суфициту, на страни Србије, који најбоље одсликава
међусобну економску сарадњу Русије и Србије. Истини за вољу, и по
том питању се ствари крећу на боље, тако да се у последњих
неколико година српски суфицит почео смањивати.
Захваљујући бројним билатералним посетама на највишем нивоу,
односи Русије и Србије одскора су освежени Споразумом о
стратешком партнерству из 2011. године, чиме се отварају додатне
могућности свестране сарадње у обостраном интересу. Ипак, треба
нагласити да се у домаћој јавности претерано истицао значај овог
Споразума, који ће решити аутоматски све наше проблеме у размени
са Русијом. Њиме се свакако отварају велика врата нашој привреди,
али да ли ће мо искористити све шансе које нам се нуде зависи пре
свега од снаге наше привреде да превазиђе проблем конкурентности
на врло захтевном тржишту Руске Федерације.
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СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ РУСИЈЕ
И СРБИЈЕ
Од 2009. године поправила се економска сарадња између Русије и
Србије, тако да је достигла ниво који је имала деценијама пре тога.
Пословни контакти су постали континуирани и резултирали су
потписивањем низом споразума из области привреде, војно-техничке
сарадње, научно-техничке сарадње и у другим областима.
Поред сарадње у области нафте и гаса, свакако треба навести и друге
облике сарадње од којих су неки свакако тек у иницијалним фазама,
као на пример обављени успешни разговори о стратешком
партнерству са руским инвеститорима о улагањима у смедеревску
железару. Уколико се по том питању постигну конкретни договори и
оствари сарадња, биће то, по многим оценама, једна од највећих
руских инвестиција у српску привреду.
Србија је још 2000. године, потписала Споразум о слободној
трговини с Руском Федерацијом којим је обухваћено око 95%
производа. Познато је да у извозу на руско тржиште доминирају
прехрамбени производи, а нарочито свеже и смрзнуто воће.
Велике могућности сарадње, осим у прехрамбеној индустрији,
налазе се и у металопрерађивачком сектору. Захваљујући
интересовању руских привредника Чељабинске области на
средишњем Уралу, посустали српски гигант “Прва Петолетка” из
Трстеника могла би у најскорије време да покрене производњу. За
инвестирање у њен развој заинтересована је такође једна руска
компанија која је већ инвестирала у ову српску фирму.
Оно што је веома важно за Србију јесте да, поред учешћа у изградњи
гасовода Јужни ток, у циљу обезбеђивања алтернативних стабилних
извора снабдевања гасом у будућности настави да предузима
активности у процесу реализације пројекта гасног прстена у југоисточној Европи.
Неспорна је чињеница да Руска Федерација представља једног од
најбитнијих спољно-трговинских партнера Србије. Из нарених
табели се види да је Русија је шести извозни и први увозни партнер
Србије. После значајног пада српског извоза у свим земљама, па тако
и у Русији, који се десио као последица економске кризе у 2009.
години, већ од наредне године извоз полако почиње да расте. Тренд
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раста се наставио и наредних година, што је у великој мери
допринело да се бар мало ублажи неравнотежа која постоји у
билатералним односима када је у питању трговински биланс Русије и
Србије. С друге стране, овакав развој догађаја од виталне је
важности за укупан спољно-трговински биланс Србије, имајући у
виду да је огроман дефицит један од највећих проблема који
оптерећују Србију већ дужи низ година па и деценија.
Табела 1.: Увоз робе по земљама, 2008-2013. (Вредност, мил. USD)
Земља
Италија
Немачка
Руска
федерација
Кина
Мађарска
Босна
и
Херцеговина
Румунија
Пољска
Словенија
Аустрија
Укупно 10
земаља

2008.
2227
2915
3523

2009.
1533
1932
1968

2010.
1390
1732
2156

2011.
1771
2150
2654

2012.*
368,0
468,0
682,9

2013.*
493,6
505,6
559,5

1657
1053
648

1097
618
446

1173
789
555

1488
910
670

339,9
241,3
109,1

347,8
238,2
90,4

720
419
744
684
14590

524
272
521
517
9428

594
405
500
499
9793

883
454
589
678
12247

207,5
92,4
144,3
164,7
2.818,1

138,3
207,9
142,1
159,1
2.882,5

Извор: Подаци РЗС
Напомена: */Подаци за јануар-март

Врло оптимистично звучи податак да је Србија у последњих три
године утростручила извоз пољопривредних производа на тржиште
Русије. Наши прехрамбени производи су на првом месту на листи
извозних производа из Србије на руско тржиште. Управо ту је и
највећа шанса домаћих предузећа. Само још офанзивнијим и
организованијим наступом фирми које се баве пољопривредном
производњом, али и предузећа из других привредних грана, могуће је
на дуже стазе битније поправити врло лошу слику трговинског
биланса између Србије и Русије. Шанса је и у чињеници да је Русија
огромно тржише чија је куповна моћ из године у годину све већа,
тако да уз квалитентне производе, који свакако морају притом бити и
конкурентни, Србија може корисно искористити одличне политичке
односе.
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Табела 2.: Извоз робе по земљама, 2008-2013.
(Вредност, мил. USD)
Земља
Италија
Немачка
Руска
федерација
Кина
Мађарска
Босна
и
Херцеговина
Румунија
Пољска
Словенија
Аустрија
Укупно 10
земаља

2008.
1128
1142
551

2009.
821
871
349

2010.
1118
1008
535

2011.
1306
1331
792

2012.*
247,9
316,7
177,1

2013.*
492,4
381,2
240,2

6
325
1339

9
255
1016

7
303
1089

15
347
1191

4,6
58,0
226,4

4,1
87,3
228,5

398
156
502
458
6005

482
67
344
291
4505

651
113
426
338
5588

813
182
526
372
6875

198,5
43,3
109,6
67,7
1.449,8

180,5
61,3
100,5
79,6
1.855,6

Извор: Подаци РЗС
Напомена: */Подаци за јануар-март

Треба свакако навести предузећа која се посебно истичу када је у
питању извоз наше привреде у Русију и тиме на директан начин
помажу у превазилажењу једног од највећих проблема српске
привреде. Најзначајнија међу њима су следећа: "Tarkett" Бачка
Паланка, "Hemofarm" Вршац,"Farmakom" Шабац, Ваљаоница бакра
"Sevojno", Фабрика бакарних цеви "Majdanpek", "Goša fom"
Смедеревска Паланка, "Tigar Tajers" Пирот и "Simpo" из Врања. На
страни увозника из Русије на првом месту је свакако Нафтна
индустрија, " Србијагас, " и Ваљаоница алуминијума "Севојно".
Велики увозници из Русије су такође и "Promist" Нови Сад, "Euro
gas" Subotica као и београдске компаније "Petrobart", "Jugoimport
SDPR“ i "Merkatus".
Уз помоћ Агенције за страна улагања и промоцију извоза, фабрике
које се баве производњом намештаја, од скоро имају све запаженије
место на руским сајмовима намештаја, а производња намештаја све
више учествује на извозној страни српског платног биланса.
Предузећа која свакако заслужују да их овом приликом споменемо
јесу: “Simpo”, из Врања, “Forma Ideale” из Крагујевца, “Jela Jagodina”
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из Јагодине, “Atlas Užice”из Ужица и др. Све наведене фирме
учестовале су 2011. године на сајму намештаја “Mebel” у Москви
који је један од највећих у свету са изложбеним простором од преко
70000 квадрата.
Као пример предузећа које је остварило завидне резултеате у извозу
на Руско тржиште може се навести Шабачки концерн „Farmakom“
који је извозом акомилатора у току 2012. године остварио приход од
око 40 милиона долара. Шабачки гигант тек очекује велике успехе на
руском тржишту, имајући у виду да је управо завршила фабрику за
прераду воћа у селу недало од Шабца. Како би своје производе сама
пласирала и тиме гарантовала за квалитет производа до крајњих
купаца у Русији, компанија „Farmakom“ у току ове године планира
да отвори велико складиште у околини Москве од преко 4000
квадрата.
Када је у питању страна увоза, ту је ситуација непромењена дужи низ
година. Скоро по правилу прву позицију убедљиво држи Руска
Федерација. Објашњење за тако висок ниво увоза налази се у
чињеници да Србија највећи део своје потрошње енергената покрива
увозом управо из Русије и на тај начин доприноси да се Русија дужи
низ година налази константно на првом месту када је у питању
српски увоз. Увоз енергената чини око 70% укупног увоза из Русије у
Србију. Међутим, то и неби била тако лоша ситуација када би наш
извоз био у стању да прати увоз или бар највећим делом. Стање је по
том питању више него алармантно, јер је износ увоза и до три пута
већи од извоза наших производа на руском тржишту.
Једна од врло битних области за пласман руског капитала у Србију
јесте финансијски сектор. С тим у вези, приватизација просталих
друштвених, али и других неуспешних предузећа представља
интересантно подручје у коме би руски капитал могао да види своју
шансу. Из тог разлога је српска страна предала руској Влади списак
од 45 предузећа која се налазе у фази приватизације или за које
српска Влада тражи стратешке партнере.
Оптимизам за овакав корак српских власти, налази се у подацима да
је Русија од 2003. до 2012. године, уложила у српска предузећа око
2,5 милијарди долара. Треба ипак, напоменути да са тим износом
Русија идаље није ни у првих пет улагача у Србији у последњој
деценији. [3]
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У циљу унапређења економске сарадње и повећања трговинске
размене, представници Србије и Русије активно раде на стварању
услова за повезивање привредника две земље. Иначе, вредност
размене Србије и Русије у области аграра износи око 250 милиона
долара годишње, што свакако не одражава праве могућности.
Неформални циљ који су креатори економских политика поставили
јесте да се овај износ већ у 2014. години удвостручи.
Највећи подстрек повећању српског извоза има постизање Споразума
о бесцаринској тровини са Русијом. Наиме, Протоколом који је
потписан 22. Јула 2011. године, у Београду, само је проширен
Споразум из 2000. године који је тада потписан између бивше СР
Југославије и Руске Федерације. Овим протоколом две Владе су
либерализовале међусобну трговину у области: тепиха, прекривача,
намештаја, регистар каса, мониторе и друге пројекторе, телевизоре,
скроб и глукозни сируп. Царине на робу из Србије и даље ће се
плаћати на: шећер, аутомобиле, тракторе, половна моторна возила,
цигарете, пенушаво вино, предиво и тканине од памука, етил алкохол
јачине изанд 80 %, месо и јестиве отпатке од живине, неке врсте
сирева и тканина. Овим Протоколомокончан је процес усклађивања
трговине Србије са Царинском унијом Русије, Белорусије и
Казахстаном.

КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПУТУ ЈАЧАЊА ЕКОНОМСКЕ
САРАДЊЕ
Један од највећих приблема с којим се сусрећу извозници српске
робе на руском тржишту јесу изузетно високи трошкови транспорта.
С обзиром, да је железничка инфраструктура у изузетно лошем
стању, 95% нашег извоза до руског тржишта допреми се копненим
тј. друмским путем који је уједно и најскупљи вид превоза. Како је
Србија Дунавом повезана с Црним морем, а тиме и територијом
Русије, као и имајући у виду да је превоз воденим путем
најјефтинији, просто је невероватно да ми нисмо у стању да решимо
ни врло решиве проблеме. Наиме, разлог због којег српске фирме не
користе предности превоза Дунавом, лежи у томе што се српска роба
не превози организовано и из једног или неколико центара. Дакле,
свако предузеће самостално транспортује своју робу и тако нема
довољно потребне количине робе која би напунила транспортне
барже којим се роба превози на бродовима.
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Главно обележје спољно-трговинске размене Србије и Русије
карактерише константно присутан висок дефицит на српској страни,
који је у 2012. години износио 977 милиона долара. Треба ипак
навести да се ситуација постепено мења у корист српског извоза, али
је и даље постоји изузетно велика дискрепанца када је у питању
однос извоза и увоза у српско руским односима.
Прва активност коју би било неопходно прудузети јесте смањење
ризика за српске привреднике који извозе или планирају да своју
робу у будућности пласирају на велико руско тржиште. Од
круцијалне је важности за Србију да даље унапређује економске
односе са Русијом, али је неопходно да Влада Србије рационалније
сагледава економске интересе земље и објективне препреке за
интензивнији развој економских односа, а да у том процесу избегава
политизацију из искључиво економских категорија које регулишу
економске односе двеју земаља. [9]

ЗАКЉУЧАК
Чињеница да је Србија мала земља, економски сиромашна, а
политички и војно слаба. Као таква она мора врло јасно и
недвосмислено да изабере правац свог кретања који не сме да буде
мењан са сваком променом политичке структуре која ће у будућности
водити Србију.
Несумњиво да се данашња власт Србије окренула евроатланским
интеграција правдајући тај свој правац великом економском
зависношћу земље од економске помоћи ЕУ. Међутим, једна од
првих практичних последица уласка Србије у ЕУ је престанак
важења споразума о слободној трговини са Руском Федерацијом.
Дакле, ако се деси да Србија једног дана уђе као пуноправна чланица
ЕУ, од тог датума Србија ће са Русијом пословати као и свака друга
чланица заједнице. Дакле, без повластица које данас ужива и због
којих многа страна предузећа улажу у Србију с намером да своје
производе извозе по повлашћеним условима на руско тржиште.
Уласком у ЕУ престали би да важе билатерални споразуми о
Слободној трговини и економска сарадња би се одвијала по истим
принципима, и без икаквих повластица, као и са осталим земљама
Уније. Посебну пажњу треба посветити пољопривреди као
најпродуктивнијој грани када је у питању руско тржиште, како би се
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створиле претпоставке да искоришћење могућности које пружа
Споразум о слободној трговини нашим предузећима на том тржишту.
Реализацијом стратешког пројекта “Јужни ток” и потписивањем
дугорочног аранжмана о испоруци руског гаса, Србија може да
обезбеди енергетску сигурност, уз повољне цене овог енергента.
Изградња гасовода “Јужни ток” је приоритет за обе стране. Русија је
спремна да одмах крене у реализацију овог великог пројекта, а како
је до сада најављено радове би на јесен ове године требало да отвори
руски председник Владимир Путин. Гасовод “Јужни ток” у дужини
кроз Србију од 422 километара, омогућиће максималан транспорт до
41 милијарду губика гаса и тиме Србију уврстити у ред енергетски
независних земаља.
Огромни раскорак, који постоји пре свега због великог учешћа нафте
и гаса на страни увоза, наравно да је могуће у великој мери смањити.
Међутим, то никако није лако и једноставно остварити. То мора бити
дуготрајан процес који ће пре свега подразумевати читав спектар
макроекономских мера којим ће се поспешивати предузећа чија је
производња оријентисана према тржиштина Царинске уније
предвођене Русијом.
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СРПСКИ ЗАОКРЕТИ КА ИСТОКУ
СЕРПСКИЕ ПОВОРОТИ КА ВОСТОКУ

Слободан Н. Брацановић
Универзитет у Приштини, Економски факултет, Косовска Митровица1

Сажетак: Истражује се нужност економских и државних заокрета Српских
земаља и простора првенствено ка Русији, као и осталим православним
државама Истока и другим. У стратегији привредног развија приоритет
добија и пољопривредна производња. Неопходан је развитак, посебно, нафтне,
као и најсавременије војне, тешке и лаке, индустрије, технике, технологије,
нуклеарног и осталог наоружања у циљу одбране властите територије. Сунце
једино и излази на Истоку.
Кључне ријечи: Преокрети, најсавременија техника и технологија, свјетлост.
Содержание: Изискатса необходимост економических и державних поворотов
Серпских странов и простора прежде всего ка России, как будто и остаљним
православним державам Востока и вторим. В стратегии хозаственого
развитиа примат получат и земледелческое производство. Нужно развитие,
отдељно, нефтанае, как и самие современное военној, тјажолае и легкое,
промишленности, техники, технологии, термоадерного и остаљное вооружениа
в цељу обороне собственној территории. Солнце тољко и восходит во
Востоке.
Ключевые слова: поворот, самаја современаја техника и технологија, свет.

1. ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ТЗВ. „ТРАНЗИЦИЈЕ“
У земљама бившег социјализма и комунизма (у марксистичком
смислу),
90-их година
претходног вијека отпочео је тзв.
„транзициони период“ или прелаз ка трансформисаном и новом
друштвено-економском систему, односно на тржишну економију и
„демократију“ у економском и друштвеном животу. Имам у виду
посебно највећу земљу Русију.2

1

slobodan.bracanovic@pr.ac.rs
Видјети: Академик
Олег Богомолов: “Неки проблеми друштвене
трансфомације у Русији“, Зборник радова, Научни скуп: „Транзиција постсоцијалистичких привреда – Проблеми, искуства, перспективе“, ЦАНУ,
Подгорица, 1998. стр. 33-37.
2
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Оцјене тзв. „транзиционог“ периода, противрјечне су, конфликтне и
идеологизоване, тако да по постигнутим суштинским ефектима
није могуће говорити о истинској транзицији.
Овај прелаз,
утрошио је много времена, материјалних и осталих одрицања,
жртвава, у односу на почетна, првобитна схватања, предвиђања и
визије.
Резултати, ефекти су изостали. Тежило се „ефикасној
демократији“ и „цивилизованом, уређеном тржишту“, по узору на
тада важеће моделе, обрасце и калупе западне тржишне економије
и “демократије“. Примјењивао се једнострано, некритички тзв.
„демонстрациони ефекат у развоју“, тј. „ефекат угледања“, или
„домино ефекат“. Становништво је било суочено са: оскудицама,
патњама и тешкоћама посебно примјеном тзв. „шок терапије“ са
запада,
умјесто исправнијег
поступног, „градуалистичког
приступа“ (какав је примјењен нпр. у Кини, Вијетнаму и др).
Тежило се: а) приватизацији великих државних привредних
субјеката, б) брзој либерализацији цијена домаћих и иностраних
роба и услуга, в) коришћењу, примјени иностраног капитала у
амортизовању оскудица, несташица, узрокованих
падом
производње и дохотка.
Учешће
државног
сектора
и
централистичког системског планирања, које је нужно у великој
земљи као што је Русија, било је у погрешном тренду смањивања.
Наводном приватизацијом, која је вршена на незаконски начин,
потцјењивања и распродаје, испод стварне реалне тржишне
вриједности
и цијене, као израза вриједности и
богаћења
релативно малог броја људи, нијесу мобилисана, концетрисана
средства за: а) финансирање социјалних потреба, б) инвестиција и
предузетништва,
в)
елиминације
тзв. „меког буџетског
органичења“ (велика буџетска подршка и помоћ посебно крупним
привредним субјектима) и др. У Русији, сматрам,
нужна је
максимална концетрација власти у државном центру. Још је Руска
царица Катарина Велика оправдано истицала: „Владар мора бити
аутократа, јер нема друге форме владавине осим оне да се
концетрише сва власт у његовој личности јер је то једино у складу
са потребама државе тако велике као што је наша“.3 Степен
централизације
мора бити управо пропорционалан величини
територије. Уколико је земља мања овај степен може бити,
релативно, нижи. Даље, раст бруто друштвеног производа, у у
овом посматраном историјском времену примјене нагле, „грчевите“,
„шок терапије“,
био је неповољан
(према расположивим
3

Преузето: Момир Булатовић: «Економија и демократија – Држати главу изнад»,
«Јумедиа Монт», д.о.о., Подгорица, 2011. стр. 80.
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статистичким подацима, у периоду 1990-1995. у Русији износио је
-9,8%, а у Украјини, истовремено још неповољнији -14,3%).
Дефлатор бруто друштвеног производа је значајан (износио је у
периоду 1993-1995. у Русији 249,6%, а у Украјини 616,6%), као и
тзв. „гини“ коефицијенат неједнакости у расподјели створеног
дохотка (у интервалу 1980-1995. у Русији, 0,50, а у Украјини, 0,26)
и др.4 Прерана, наметнута, вјештачки исфорсирана либерализација
капиталног рачуна (трансакција), изложила је посљедично земљу
поремећајима, дестабилизацији и сељењу, дислокацији (нарочито
краткорочног) капитала, са подривањем, спутавањем и разарањем
започетих економских реформи, које су се сводиле у суштини на
појавне, спољне и површинске токове, а не на дубину економских
и ширих друштвених догађаја. Разбијање (по мом схватању и
тумачењу, а не распад) СССР-а (1991. год.) оставило је трагичне
посљедице,
првенствено на простор Православних држава,
посебно имајући у виду Српску земљу, комадање бивше
Југословенске државе, (СФРЈ) и избијање крвавог вјерског,
етничког и грађанског рата. Погубно је поремећена свјетска
економска и војно-политичка равнотежа односа снага, нестајањем
Источног блока земаља тј. „Варшавског уговора“ као противтеже
Нато пакту, сјевероатланској алијанси.5
У земљама у тзв. „транзицији“, тј. прелазном периоду ка
трансформисаном и новом друштвено-економском систему, које су
примјењивале супротни, поступни, градуалистички приступ,
ефекти су били знатно повољнији. Раст бруто друштвеног
производа био је динамичан (према доступним подацима, у
периоду 1990-1995. у Кини износио је 12,8%, а истовремено у
Вијетанаму 8,3%), дефлатор бруто друштвеног производа био је
нижи (у периоду 1993-1995. износио је у Кини 16,0, у Вијетнаму
17,0), а углавном и „гини“ коефицијенат, неједнакости у раподјели
дохотка (у времену 1980-1995. у Кини је остварен од 0,45, у
Вијетнаму 0,34) и др.6 У садашњем времену, за Кину није могуће
4

Видјети: Диана Драгутиновић, Милорад Филиповић, Слободан Цветановић.
„Теорија привредног раста и развоја“, Центар за издавачку дјелатност
Економског факултета у Београду, Београд, 2005. стр. 427 и даље.
5
Историјско-политичку студију о догађајима у овом тешком и критичном
времену за Руску и Српску нацију;
видјети: Наталија А. Нарочницка:
„Југославија и Русија на прагу трећег миленијума“, Зборник радова, “Југославија
на размеђу епоха“, ЦАНУ, Подгорица, 1999. стр. 323-343.
6
Извор: Диана Драгутиновић, Милорад Филиповић, Слободан Цветановић, Оп.
цит. стр. 427 и др.
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говорити као о „земљи у транзицији“ (јер је званично друга
свјетска економска сила, мада по показатељима, стопе раста и др.
већ стиже и престиже формално прву економију свијета тј. САД).
Економско тежиште свијета помјера се на Исток.
Имајући у виду: географски, економски и државни простор Русије,
постојала је по оцјени научних ауторитета, у овом посматраном
историјском транзиционом времену,
погрешна пројекција,
концеција и стратегија, као и кратковидост, отсуство утемељене,
објективне,
реалне, дугорочне визије будућности, од стране
„пројектаната“, „архитеката“ реформи, политичара или државника
који бар појавно одлучују. Оцјењује се да су резултати транзиције
били никави и потпуно супротно од предвиђених кретања. Другим
ријечима, по својој суштини транзиција није ни постојала. У овом
времену, остварен је: 1. пад бруто друштвеног производа (према
презентованим показатељима, за 43%, у односу на 1989. год.), 2.
индустријске производње (5%), 3. прераде нафте (14%), 4.
двоструко је умањен животни стандард становнштва (са овим у
вези, у 1996. новчани приходи по становнику су износили
просјечно 140 долара мјесечно), 5. незапосленост је у порасту (на
30-40% годишње), 6. растући тренд одлива капитала из земље (од
почетка реформи, одлив износи по процјени
више од 100
милијарди УСД), 7. деградација система: науке, образовања,
здравства, социјалног осигурања, са појавама корупције,
привредног и друштвеног
криминалитета и др. Остварен је
пораст пољопривредне производње (нпр. жита у 1996. у упоређењу
са претходном годином, за 9%, или 69 милиона тона, али ово није
могло
да компензира пад производње у другим привредним
областима и секторима). Руски истраживачи износе тадашњу слику
реалности.7
Предложене су у овом времену
рационалне и сврсисходне,
стратешке дугорочне, мјере и активности, циљеви и задаци:
а)
поступно учвршћивање државе
и државне администартивне
структуре, са њеним оптимизиарњем,
б) пореска реформа
(снижењем пореских стопа и ширењем пореске основице), в)
оптимизирање стопе рефинансирања, референтне стопе Централне
банке и рентабилности државничких благајничких обавеза, г)
антиинфлациона политика (свођење инфлације у циљне оквире од
10 до 12% годишње), д) попуњавање дефицита новчане масе
7

Видјети: Акедемик Олег Богомолов, Оп. цит. стр. 34.
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(показатељ М2, у бруто производу умањио се за 79% у односу на
1990. год., дефицит се процјењивао на 300 трилиона рубаља, у
земљи се обртало 25 милијарди долара у виду новчаница, или 125
трилиона рубаља тј. 70% средстава, активе у рубљама, као
бескаматно кредитирање САД и других држава запада,) ђ)
ублажавање оштрих
кредитно-монетарних и буџетских
рестрикција у смислу и тренду експанзивности ове политике, е)
увећање финансијских, новчаних прихода, стимулисањем раста
производње и посебно и тежишно
унутрашњег тржишта, ж)
нужна државна контрола цијена, посебно стратешких производа,
код природних монопола и кориговање релативних односа цијена
(без обзира на погубну либералну доктрину и стихијно преношење
нивоа и сразмјере свјетских цијена у Русију),
з) рационална,
регулатива девизна политика, контрола, регулација девизног курса
рубље и спречавање незаконског одлива девиза, и) пројекције,
концепције и стратегије структурног преображаја економије и
спречавања постајања земље као сировинског, огрјевног додатка,
резервоара
(„прирепка“)
развијеног
свијета,
првенствено
приоритетним улагањима у:
науку
и истраживања, високу
техничко-технолошку производњу, машиноградњу, електроиндустрију и хемијску индустрију, лаку и прехрамбену индустрију
(на
најсавременијим
техничким
основама),
суштинску
модернизацију транспортних и телекомуникационих, информационих система и др. 8 Држава није по страни, улога државе јача и од
приоритетног је значаја. Западни модели теже децентрализацији
државе.
Прецизније, држава „не одумире“ и не
минимизира своју улогу (како су истицали марксисти и либерални
економисти) већ остварује:
свјесно, разумско управљање,
координацију, усмјеравање и организацију свеукупног друшвеноекономског живота. Држава
има најважнију активну улогу у
реализацији економске и укупне политике, пројекција, концепција
и стратегија, умјесто да се пасивно удаљује, децентрализовано
повлачи од друштвено-економских токова. У овом транзиционом
времену, поједини истраживачи у Русији
указивали су на
погрешност брзине, наглости, стихијности, „грчева“ у отпочетим
реформама.9 Слична ситуација је била и у Србији, након разбијања
претходне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
8

Исто, стр. 36-37.
Видјети: Академик Олег Богомолов: «Неки проблеми друштвене
трансформације у Русији», Зборник радова, «Тразиција пост-социјалистичких
привреда - Проблеми, искуства, перспективе», ЦАНУ, Подгорица, 1998. стр. 3337.
9

359

ИПЕС-СР 2013
(1991.). Услиједио је крвави вјерски, етнички и грађански рат.10
Основне макроекономске показатеље (према расположивим
статистичким подацима), у ранијој СР Југославији (Србији и Црној
Гори), приказујем у сљедећем прегледу:
Табела 1.: (Просјечне, реалне, годишње стопе раста у %, сталне
цијене 1994. год.)11
Ред/бр.(ознака) Период/ катег.
1991-93. 1994-98.
1999.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Бруто инвест.
-28,0
-4,7
-16,1
2.
Друшт. произ.
-23,9
4,9
-23,2
2.1.
Друш. сектор
-28,6
2,1
2.2.
Пољопривреда
-4,7
3,0
1,2
2.3.
Индустрија
-25,8
5,3
-25,6
3.
Запосленост
-3,1
-1,5
-5,7
3.1.
Друш. сектор
-5,3
-2,6
-6,9
3.2.
Индустрија
-5,0
-2,7
-8,1
4.
Извоз роба
-20,5
-0,4
-46,9
5.
Увоз роба
-25,9
9,8
-30,4
Тежило се наводној, фиктивној
западној „демократији“, која се
своди на лажну демократију јачега. Демократија „топузом“
наметана је силом и снагом, на примјеру Српске земље која је
бомбардована и ракетирана забрањеним оружјем (по свјетским
конвенцијама, нпр. са осиромашеним уранијумом, „касетним
бомбама“ и др.), као и оружјем које је измислио највећи, славни
Српски научник Никола Тесла, употријебљеног против његовог
10

Видјети: Наталија А. Нарочницка: „Југославија и Русија на прагу трећег
миленијума“, Зборник радова, „Југославија на размеђу између епоха“, ЦАНУ,
Подгорица, 1999. стр. 323-343.
11
Бруто инвестиције подразумијевају улагања у основна средства. Друштвени
сектор могуће је уже тумачити и као државни сектор. Пољопривредна
производња и индустрија са енергетиком остварују у континуитету највишу
формативну снагу (60%) у стварању бруто друштвеног (домаћег) производа.
Ниско је учешће прерађивачке индустрије и финализације индустријске
производње; као и сектора услуга
(терцијарног) сектора. Уочава се да (у
периоду 1994-1998. год.); једино су позитивни показатељи стопе раста
друштвеног производа; као и увоза производа. Тако исто (у току тешке 1999.
год.) једино област пољопривреде отварује позитивну стопу раста. Постиже се
привредни раст (имајући у виду просјечну стопу раста друштвеног производа);
али без прображаја, трансформације економских и осталих структура као
обиљежје развоја. Извор: Диана Драгутиновић, Милорад Филиповић, Слободан
Цветановић, Оп. цит, стр. 268.
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Српског народа,
у злочиначкој и криминалној, фашистичкој
агресији „Јенкија“ тј. САД, као
и Нато сјевероатланске војнополитичке алијансе (током 90-их година 20. вијека, посебно 1999.
год.) и нарочито бомбардовања Српског Косова и Метохије.
Стварни узрок агресије, са ограниченим и касније радикалним
циљем,
био је
супротстављање Срба и Србије новим
империјалним,
хегемонистичким,
колонијалним
процесима
глобализације и дјеловању америчких тзв. „мултинационалних“
корпорација, у успостављању тзв. „новог свјетског економског и
друштвеног поретка“ под доминацијом САД. Разбијање СССР-а
било је претешко, претрагично,
погубних посљедица за
православље.
У дигресивном приказу, Русија (односно раније СССР) стварна и
суштински једина сила побједница у Другом свјетском рату,
поднијела је објективно највеће људске и материјално-техничке
жртве у слому наци-фашизма и ослобађању поробљене, окупиране
Европе. 12 Највишу корист из рата, међутим, извукле су САД,
постајући номинално прва свјетска сила. Није истинита тврдња да
су САД односно њихов економски и војни потенцијал били од
највеће важности у побједи над наци-фашизмом у Другом свјетском
рату!!! САД су избјегле разарања, ратне страхоте и пустошења на
сопственом простору и развиле производњу, привреду и укупну
економију.
Касније, у тзв. „хладном рату“
тријумфално
самопроласиле су се као највећа економска, војна и политичка
сила у свијету. Док је у Европи бјеснио рат, привредни субјекти у
САД, најбоље су и најпрофитабилније пословали и привређивали,
у производњи оружја и опреме за војне потребе. Рат је стварао
огромно тржиште за производе.

2. ОДРЕДНИЦЕ ДОСАДАШЊИХ И БУДУЋИХ ТОКОВА
Са историјског становишта, посматрани и истраживани односи
Русије и Српских земаља (односно, посебно Србије и Црне Горе)
у основи карактерисали су се трендом ка духовној и материјалној
помоћи и сарадњи, на темељу традиционално и источно
православно, језички, културно и др.,
блиских, пријатељских и
братских народа. Међутим, у поједином периодима, ови односи
12

Видјети: Георгиј Константинович Жуков: „Успомене и размишљања“
(„Мемоари“ Том 1,2 и 3), „“Култура“, Београд и „Обод“, Цетиње 1989.
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реметили су се, осцилирали, флуктуирали, с обзиром да
са
становишта: а) Српских земаља, у спољној политици повремено
окретало се ка Аустрији, б) са аспекта Русије, понекада се
водило рачуна највише или искључиво о властитим циљевима и
интересима, в) као и комбинованог, мјешовитог, испреплетаног,
сложеног, реалног дејства ових утицаја и фактора. Међутим,
кристалише се историјски основна
нит помагања, подршке,
сарадње.
Као традиционално историјски позитиван примјер, навешћемо
обраћање Александра Трећег, књазу (касније краљу) Николи
Првом Петровићу у времену његовог боравка у Санкт-Петербургу
(1889. год.): „Пијем у здравље црногорског књаза, јединог искреног
и вјерног пријатеља Русије“.13 У Црној Гори, створен је култ
Русије. Црногорци су признавали изнад себе „само Бога и Руског
цара“. Српски народ у Црној Гори, воли „мајку Русију“ без
интереса, искрено, безгранично, нелицемјерно, чисто.14
Међутим, понекада у својој историји, Црна Гора као Српска држава,
у спољној политици, окретала се погрешно тежишно према
Аустрији (нпр. у периоду власти књаза Данила Првог Петровића и
др). На другој страни, Русија није имала намјеру да се некада
одрекне својих посебно дугорочних, стратешких циљева. Тако
нпр. Русија (у току 1813. год.) фаворизујући искључиво
сопствене интересе, прихватила је да бококоторске провинције
које су освојили Црногорци, преда Аустрији. Александар Први,
прилично оштро обавјештава Петра Првог Петровић Његоша
касније Светог Петра Цетињског: „ради општег добра да не сметају
аустријској војсци да заузму тврђаве..., и не само то, већ и да
употријеби свој утицај на становнике Боко ди Катаро да се без
поговора повинују одлукама савезних држава које су усмјерене ка
обезбјеђивању вашег и њиховог мира.“ 15 Касније, у времену
освајања и ослобођења Скадра и Албаније од Турака (1913 год),
Црногорци су претрпјели тешке војничке губитке (по процјени од
10 и више хиљада људи) и насилно су се, неоправдано, повукли из

13

Видјети: Јелена Гускова: „Русија и Југославија. Историјске традиције и
прагматизам новог миленијума“, Зборник радова, „Југославија на размеђу
између епоха“, ЦАНУ, Подгорица, 1999. стр. 347.
14
Исто, стр. 348.
15
Исто.
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Скадра, а Русија им према историјским изворима, грађи, подацима
није била наклоњена.16
У периоду гувернадурства (Радоњићи), Црна Гора се, политиком
гувернадура, тенденциозно и неправилно усмјерава према
Аустрији. Међутим, Свети Петар Цетињски (мада је својевремено
доживио велике непријатности у Русији, протјеривање поводом
мјеста своје хиротоније) при представљању од пролазног,
привременог овоземаљског живота, каже насљеднику Петру
Другом Петровићу Његошу, највећем Српском пјеснику, филозофу,
мислиоцу, владару,
сада канонизованом од стране Српске
православне Цркве, Светитељу, Цетињском пустињаку и
Ловћенском тајновидцу: „Моли се Богу и држи се Русије“. На овај
начин, Свети Петар Цетињски, учврстио је, утврдио, повезаност,
Црногораца, прецизније, са становишта садашњег времена и
актуелних разбијачких, сецесионистичких, сепаратистичких
догађаја, Срба у Црној Гори и Русије!!! Тренд зближавања Црне
Горе и Русије, карактеристичан је у својој тежишној, историјској
суштини.
Политички односи
између Србије и Русије
били су:
комплекснији, сложенији и нервномјернији. У времену (19. вијека)
дошло до национално-ослободилачке борбе, покрета и устанка
Срба против турског јарма, насиља и окупације, а Руска спољна
политика била је периодично до крајности суздржана. Русија није
предузимала мјере и активности неопходне подршке и помоћи
устаницима, већ је водила рачуна о практичним, прагматичним
интересима империје. Овај став знатно се измијенио
(1806. год.)
када је Русија ступила у рат са Портом и тежила је да уједини
словенске народе у борби против надирања француског освајача
Наполеона.17

16

Историјска анализа, приказује се само у намјери да се ислустративно,
сликовито, освијетле аспекти традиционалних односа Русије и Српских земаља
у: прошлости; као основе за садашњост, која је оријентир ка ближој и даљој
будућности. У тежишту истраживања налазе се економски токови. На овај
начин економска анализа има историјску позадину и није извјештачена,
сувопарна. Ближу историјску анализу
ћемо препустити професионалним
историчарима. Тежи се истинитости , објективности, непристрасности као сврси,
циљу науке.
17
Видјети: Јелена Гускова, Оп. цит, стр. 348 и даље.
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На другој страни, постојала је повремено и проаустријска политика
у Србији (иницијатор и инспиратор ове политике био је кнез
Милан, 80-их година 19. вијека, који је настојао да се ослања на
Хабсбуршку монархију). Односи Србије и Русије ишли су
промјенљивим, флуктуирајућим, нетабилним трендом од: сарадње,
подршке и помоћи, до узајамног захлађивања, суздржаности и
заоштравања односа. Узроци су били често у: а) политичкој борби
унутар Српске политичке елите и доминирајућих странака, б) у
интересима, осталих држава на Балкану, в) различитим
околностима и могућностима Русије,
која се континуирано
налазила у ситуацијама сукоба, рата и политичко-дипломатског
наступа.
На основи предузиманих сврсисходних мјера и
активности Руске спољне политике и дипломатије, није никада
долазило до прекида међудржавних односа са Србијом, мада су се
често налазили и на самој граници дипломатског раскида.
Познати су историјски, трагични догађаји сукоба СССР-а и СФР
Југославије, након Другог свјетског рата (1948. год.). Страдао је и
заточен велики број (више хиљада) недужних, најбољих Српских
бораца, патриота, присталица, приврженика Русији. Сукоби
(поводом тзв. резолуције “Информбироа“, 1948. год.), имали су у
позадини, узроку, циљно, мотивацијско и интересно дјеловање
западних држава, а били су вербални сукоб тоталитарних режима
(Стаљина и Тита), у којима суштински није учествовао ни Српски
ни Руски народ.
Након овог периода (1948. год.), у Русији и
Србији, стасало је неколико младих и млађих генерација, који
нијесу имали ни представе ни знања о: историјским везама,
традицији, пријатељства, помагања и братства: Руског и Српског
народа, нације. Дуго времена (до 80-их година претходног вијека)
није било, од стране социјалистичко-комунистичког режима у СФР
Југославији, дозвољено јавно изражавати осјећања (емоције) према
Руском народу и држави (а ни посјете Руском дому у Београду
нијесу биле прикладне ни пожељне). У Русији, Србију су памтиле
само старије генерације. Младе и млађе генерације нијесу имале
знања:
гдје се просторно налази бивша Југославија, а ни који
конститутивни и други народи живе у овој држави.18 До које мјере
политика деформише вољу народа.

18

Видјети: Јелена Гускова: «Русија и Југославија. Историјске традиције и
прагматизам новог миленијума», Зборник радова, Југославија на размеђу епоха»,
ЦАНУ, Подгорица, 1999. стр. 350 и др.
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Сукоб је био испољен у најсуровијем, зликовачком и звјерском,
кажњавању, мучењу и злостављању политичких затвореника.19 На
„Голом отоку“, заточени су многи Срби, посебно Срби из Црне
Горе, традиционално везани за Русију. Била је довољна само
пријава доушника, „тајних жбира и шпијуна“, (уличног) шљама,
без икаквих истинитих, вјеродостојних, релевантних материјалних
и осталих чињеница и доказа. Услови у овом мученичком,
злогласном логору би су налик, или по тортури још и гори, у
односу на најстрашније наци-фашистичке логоре током Другог
свјетског рата (Јасеновац, Аушвиц и др), према сопственом, а не
другим народима како су радили нпр. Њемци!!!
Његош би,
поводом мучења Голо-отачких заточеника, рекао: „Што погани од
људи чините / што јуначки људе не смакнете / што им такве муке
ударате“!!! Поставља се логично питање: да ли су тзв.
„Информбировци“ били у праву?! Нама, младим и млађим,
послијератним, нараштајима, презентиране су наводне историјске
„чињенице и докази“, на основи којих бисмо могли закључити да
нијесу били у праву. Али, ново вријеме пружа и другачије и нове
стварне, истините чињенице, са нужне, довољне историјске
дистанце (65 година), нама до сада непознате, или представљене у
кривом свијетлу.20
Назире се прљава, политичка суштина. Даље историјски посматрано (у краћем осврту), услиједили су крвави догађаји, након
разбијања бившег СССР-а (мада се у литератури говори искључиво
о распаду) и разбијањем
(а не само унутрашњим распадом)
бивших Југословенских, у суштини Српских простора, дјеловањем
Њемачке и Римокатоличке цркве Ватикана која је прва признала
сецесионистичке републике Словенију и Хрватску.21 Сада се Срби
сатанизују и покушавају пристрасно (нетачно и тененциозно)
окривити за разбијање бивше државе. Критичари, замјерају Русији
да је требала бити активнија и енергичнија у подршци Срском
народу приликом бомбардовања Српске територије (90-их година
19

О догађајима из овог тешког и мучног историјског времена, сада са објективне
дистанце видјети у књизи: Слободан Н. Брацановић: „Узроци пропадања
претходног економског и друштвеног система“, Економски факултет, Приштина,
Косовска Митровица, 2013.
20
Тематика овог рада је економска и држим се постављених оквира. Историјски
и шири осврт је илустративан.
21
Видјети: Слободан Н. Брацановић: «Стратегије привредног и друштвеног
развоја, «Књига Друга», Економски факултет, Приштина, Косовска Митровица,
2012.
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прошлог вијека), са инсценираним, режираним, лажним догађајима,
као мотивима за ваздушну и ракетну агресију, без ангажовања
сопствених копнених снага, по правилима војне доктрине. У
јавности се истиче становиште да је Русија могла да спријечи
бомбардовање.
У Русији, током 1993. год., дошло је до, по поимању нас Срба,
невјероватног догађаја. Наиме, отворена је ватра
из тешког
наоружања и тенкова на један број депутата, који се затворио у
„Бијели дом“, након: одлуке Уставног суда да укине предсједничка
овлашћења као и налогом овог Суда да се закони доносе у
скупштини, а затим предсједничког распуштања Руске државне
Думе.
До тада, предсједничким декретом, вјештачким методом,
приватизован је у најкраћем року,
велики број (250 хиљада и
највећих државних привредних субјеката и крупних техноекономских система), а ово је узроковало и привредни и укупни
економски хаос, стихију и анархију. Запаљен је симбол народне
воље и демократије
(четвртог октобра 1993. год.), дана
политичког сумрака и мрака у Русији, као
и дволичности
латинског запада који је војни напад на цивиле и скупштину
демократске државе окарактерисао као наводно прави „тријумф
демократије“. 22 Даље, да ли је Русија могла више помоћи Српском
народу у цјелини, приликом кукавичког Нато бомбардовања (90-их
година 20 вијека), инсценирања, режирања лажних догађаја као
повода за агресију?! Чињеница је да се након разбијања СССР-а,
Русија нашла у тешкој ситуацији и да је избјегавала сукобе са
западним земљама. У сваком случају,
Русија је у историји
помагала Српском народу: у људству, материјално, финансијски и
др. (нарочито у Првом и Другом свјетском рату).

3. ВИЗИЈЕ И ДУГОРОЧНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
За будуће односе Србије и Русије и свјетлије хоризонте, посебно
су од значаја, поред осталог, споразуми о: а) енергетици, б)
слободној трговини, размјени, в) економској, научној, образовној,
војно-техничкој, политичкој и цјелокупној државној сарадњи.23
22

Видјети: Момир Булатовић: „Економија и демократија – Држати главу изнад“,
„Јумедиа Монт“ д.о.о., Погдорица, 2011. стр. 80,81 и др.
23
Видјети: Драгана Миленковић, Екатерина Волкова, Звездица Симић: „Значај
успостављања зоне слободне трговине за привреде Србије и Русије“, Зборник
радова, Међународни научни скуп ЕС-НБЕ 2011: „Економска наука у функцији
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Велики енергетски пројекат („Јужни ток“), по мом схватању, од
посебног је значаја за нафтну привреду и Србије и Русије.
Појављују се одређене критике од појединих економиста, у
смислу да овај споразум није у економском интересу Србије и да
се наводно експлоатишу природни, производни и остали ресурси,
капацитети. Овај пројекат је, не само економски, већ и шири
државни програм Србије и Русије и из овог разлога сматрам да је:
повољан, рационалан
и
укупно
прихватљив за Србију!!!
Критичарима је потребна ширина погледа а не само економски
видик.
Простор Балкана, подручје је историјске борбе и укрштања
геополитичких и државних интереса Истока и Запада. Балканске
државе и народи, били су у тежишту конкуренције, у суштини:
православља, католицизма и ислама. Балкан, источни Медитеран,
Јадран, Црноморски мореуз и др., историјски су представљали
зоне, сфере, подручја дугорочних стратегијских циљева Русије.
Русија је, историјски, људским жртвама помагала Српски и остале
народе Југоисточне Европе у борби против: геноцида, робовања,
понижења, односно за: слободу, част и државу.24
У доменима одредница досадашњих привредних токова и трендова,
податке о кретању, осцилацији, обима (опсега, волумена) спољнотрговинске размјене Србије, приказаћемо у табеларном прегледу:

25

Табела 2.: Токови извоза („експорта“) и увоза („иморта“) у
периоду 1990-2010.
(милиони УСД)
Ред./број
Година/износ 1990. 2000. 2010. Раст/пад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Робни извоз
5.453 1.558 9.794 2,98
2.
Робни увоз
7.044 3.330 16.734 4,43
3.
Покривен.(%) 77,4 46,8 58,5
-1,36

креирања новог пословног амбијента“, Економски
факултет, Приштина,
Косовска Митровица, 2012. стр. 480-491.
24
Видјети: Наталија А. Нарочницка, Оп. цит, стр. 323-343.
25
Извор: Драгана Миленковић, Екатерина Волкова, Звездица Симић, Оп. цит.
стр. 485.
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У погледу отворености Српске економије односно прецизније
економије Србије индикативни су сљедећи показатељи: 26
Табела 3.: Отвореност економије Србије, приказујемо
дијаграмски, у овим периодима:
Ред./број
Год./степен
2002.
2006.
2010.
Раст
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Отвореност (%)
59,3
81,2
86,4
4,84
График 2.
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2006.

4.

2010.
Раст (%)

5.
6.

1.

26

Степен отворености економије, рачунат је односом збира, кумулатива; увоза и
извоза у упоређењу са бруто друштвеним производом тј: к = (Х + М) / БДП.
Коришћени су расположиви доступни статистички индикатори. Извор: Марија
Марчетић: „Трговинска либерализација и платни биланс Србије“, Зборник
радова, Међународни научни скуп ЕС-НБЕ 2011: „Економска наука у функцији
креирања новог пословног амбијента“, Економски факултет, Приштина, Косовска
Митровица, 2012. стр. 103 и даље.
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Робна размјена, тј. токови извоза и увоза Србије и Руске
Федерације приказани су у сљедећем табеларном прегледу: 27
Табела 4.
Ред./број
1.
1.
2.
3.
4.

Год./категор.

1990.

2.
Извоз
Увоз
Укупно(1+2)
Салдо (1-2)

3.
1.197,1
1.063,4
2.260,5
+133,7

(у милионима долара)
2010.
Раст
2000.
(%)
4.
5.
6.
85,7
541,1
-3,91
304,7
2.160,5
3,60
390,4
2.701,6
0,92
-219,0
-1.619,4
-13,28

Показатеље можемо представити графички:
Графикон 3.
3000
2500
2000
1500

Series1

1000

Series2

500

Series3
Series4

0
-500
-1000
-1500

1.

2.

Ред./број Год./категор.

3.
1990.

4.
2000.

5.
2010.

6.

Series5

Раст (%)

(у милионима долара)

-2000

Зона слободне трговине, размјене, од крупног је значаја за привреде
Србије и Русије.28 Повезано са овим, у Србији у посматраном
протеклом дугорочном временском хоризонту (20 год.), уочава се
да је пораст домицилне тражње и потрошње био у значајној мјери
финансиран и приливима иностраних инвестиција. Међутим,
пораст тражње није био праћен и адекватним и нужним растом
производње као суштине привредних активности и дјелатности.
Привредни раст, на другој страни био је праћен знатним спољно27

Драгана Миленковић, Екатерина Волкова, Звездица Симић, Оп. цит, стр. 489.
Видјети: Драгана Миленковић, Екатерина Волкова, Звездица Симић, Оп. цит,
стр. 484-491 и др.
28
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трговинским дефицитом, као и текућег, капиталног рачуна. Нужно
је приоритетно развијати производни сектор као подлогу, темељ:
како 1. услужном (терцијарном) сектору, тако и 2.привредном
расту и 3. развоју. Тежак период ратних деведестих година, оставио
је посљедице на успоравање и кочење динамике привредног и
укупног економског раста у смислу квантитативних одредница и
развоја
у погледу структурних, квалитативних преображаја,
трансформација. Али, излази постоје.
У Српској привреди, остварен је у новијем времену нижи ниво
бруто друштвеног производа у упоређењу са претходним периодом
(нпр. У 2007. год. бруто друштвени производ, износио је четири
петине у упоређењу са 1990. год.). Учешће, ресурсно интензивних
производа ниских и нижих фаза обраде, дораде и прераде је знатно
(у 1990. год. износило је око 36%, а у 2009. год. у порасту је на око
половину у укупном извозу Србије). Конкурентност привреде
Србије неоптимална је и недовољна с обзиром да: а) користи се и
примјењује већ застарјела техника и тхенологија, б) недовољан је
обим
и неадекватна
структура улагања у иноавције,
в)
нерационална је организација рада и производње и др. Домицилна
тражња је изнад производње и понуде а ово узрокује високи увоз и
спољнотрговински
дефицит. Проблеми захтијевају и
своје
превазилажење.
У Русији, у
новијем периоду, након снажних и разорних,
рушилачких
привредних
несклада,
диспропорција
и
противрјечности (90-их година претходног вијека), постигнуто је:
1. заустављање силазног тока привредних активности, 2. затим,
експанзивнији и уравнотеженији и 3. стабилнији привредни раст и
развој. Фиктивним процесом приватизације (90-их година прошлог
вијека) настао је знатан број «крупних богаташа и милијардера».
«Моћ» ових насталих «богаташа»
и нормативно је била
формализована, с обзиром да су својевременим мјерама и
активностима тадашње Владе и тзв. «Програма зајмова за дионице,
акције», ови богаташи постали формални, номинални, појавни
«власници» знатног броја привредних субјеката и цјелокупних и
крупних производних сектора и техно-економских система, са
малом, неадекватном и симболичном новчаном сумом као
«надокнадом». Приватизација је реализована вјештачким путем,
насилно, на бризину и декретом.
Економски олигарси су
осиромашили и опустошили земљу и у многоме увећавали
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сопствене банковне рачуне у иностранству,
банкарско-финансијским организацијама.29

тј. иностраним

У овом тешком времену, донесена је промишљена дугорочна
стратегијска одлука и решење да се: привредни субјекти не продају
и не распродају инотраним партнерима, који логично никада не би
вратили «купљену» и незаконито добијену имовину за ниске,
симболичне и «багателне» цијене, далеко испод реалне стварне
тржине вриједности и цијене, као новчаног израза вриједности.
Даље, цијена нафте, у претходном времену била је знатно нижа (
нпр. 24 долара за барел). У данашње и будуће вријеме цијена
нафте ће, економски логично бити вишеструко виша
(и даље
континуирано расти) дјеловањем законитости: ниже производње и
понуде, с обзиром да се ради о необновљивом, драгоцјеном,
природном ресурсу и резервама, залихама које
се поступно
исцрпљују, са једне стране, као и све више тражње и потрошње
на свјетском тржишту, са друге стране. Државни буџет и јавни
фондови Русије (пословни, резервни, стабилизационии др.), у
новијем времену (посебно почетком 21. вијека) знатно су ојачали,
у чему се огледа велики, мада не и једини значај, природних
ресурса: нафте и природног гаса и др., за привредни опоравак и
стабилност државе. Нужан је најсавременији технолошки развој!!!
Видјели смо, како у времену поремећаја, стихије и нестабилности
(које је достигло врхунац крајем прошлог вијека), тадашња Руска
влада није била у моћи да уредно отплаћује доспјеле кредитне и
др. обавезе и буде гарант за интерне трансакције и плаћања у
Земљи. Дошло је, својевремено, до крупног пада цијена нафте (за
више од 40%), из којег пореза, у знатној мјери се финансира
државни, јавни буџет. Припремљена је, наводно, висока кредитна
помоћ ( више од 20 милијарди долара, а носиоци су декларативо
били: ММФ, Свјетска банка, као и Јапанска влада). Руска влада,
објавила је: 1) формални, номинални, званични банкрот, 2)
мораторијум на доспјеле и неизмирене кредитне и др. обавезе, 3)
извршила девалвацију (смањивање
номиналне) вриједности
домицилне валуте (рубље,
у циљу стимулације извоза и
дестимулације увоза, реалности трансакција), као и др. Русија је
једнократно исплатила, вратила све дугове ММФ-у, чиме је
показала улазак у фазу и етапе привредног стабилизовања и
економског јачања. Исто тако, ово је непријатност за ту
29

Видјети: Момир Булатовић, Цит. дјело, стр. 86, 87 и даље.
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Међународну финансијску институцију, под патронатом САД, за
некоректне
мјере, активности и намјере у веома тешком и
прохујалом времену за Русију.30
У будућем, ближем и даљем временском хоризонту, Русија,
сопствену стратегију привредног и укупног економског развоја,
неће темељити искључиво на основи огромних природних
ботатстава и потенцијала. Развијаће се: а) пољопривредна и б)
индустријска производња, виших и високих фаза обраде, дораде и
прераде производа, прерађивачка индустрија и финализација
индустријске
производње, посебно лака: прехрамбена,
електроиндустрија и сл., али и тешка: енергетика, металопрерада,
бродоградња, машиноградња, хемијска и др., в) транспортни и
телекомуникациони, информатички техно-економски системи, г)
високо техничко-технолошки интензивна производња.
У циљу:
одбране огромне територије (17.075,2 хиљада км2) и становништва
(према расположивим подацима 144 милиона становника), као и
природних ресурса и богатстава (посебно нафте, природног гаса,
минералних сировина и др.),
Русија, нужно мора да развија
дугорочно најсавременију:
војну, индустријску и осталу
технологију. На овом простору, истакао сам, сударају се
многоструко сложени циљеви и интереси различитих држава,
нација и вјера посебно: православља, католицизма и ислама и др.
Историјски,
имали смо прилику да се увјеримо у освајачке
намјере и походе: Монголије, Турске, Француске, Њемачке и др.
Наполеон је са великом војском (600 хиљада војника) прешао
Њемен (јун, 1812.) и напао Русију. Вратио се претрпјевши
стратегијски и тактички пораз,
са готово уништеном армијом
(повукао је свега 50 хиљада војника) једва се извукавши преко
Березине спашавајући се од од потпуног отсијецања, опкољавања
и уништења. Хитлер је са знатно вишим, милионским војним
снагама (јун 1941. год.) напао СССР. Стаљин који није вјеровао
никоме, управо је вјеровао Хитлеру особи којој је логично најмање
требало да вјерује. И Хитлер се вратио са пораженом, сломљеном и
уништеном армијом. И евентуално будући освајачи и агресори
проћи ће на исти или слични начин.
Повезано са овим, у блиској будућности, измијениће се токови и
догађаји, како истиче славни и генијални Српски научник и
проналазач Никола Тесла: « ...јер ће за неколико година државе
30

Исто.
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моћи да се боре без армија, бродова или топова, користећи много
страшнија оружја, чије деструктивно дејство и домет практично
немају граница. Сваки град, без обзира на то гдје се налазио,
непријатељ ће моћи да уништи и никаква сила на Земљи неће га
моћи спријечити у томе. Ако желимо да одагнамо несрећу која нам
сигурно предстоји и стање ствари које би од Земаљске кугле могло
да створи пакао, требало би да без тренутка оклевања пређемо на
развој летелица и бежичног преноса енергије...»31 Велики научник
истакао је истину.
Постоји становиште, нагласио сам, да ми Срби припадамо и истоку
и западу прецизније да смо: «исток на западу и запад на истоку».
Сматрам да је ово погубно, погибељно политичко становиште и да
ми Срби: географски, историјски, традиционално, образовно,
културно и прије свега духовно као нација доминантно Источне
православне вјере, припадамо Истоку. Ставом да припадамо и
истоку и западу политички и дипломатски погрешно на своју
штету балансирамо. Ово није никаква подјела већ објективна
реалност стварности. «Ко неће брата за брата он ће туђина за
господара!!!» Пријатељство и братство, не заснива се на новцу,
материјалном богатству
и интересу.
Упркос осцилацијама,
кристалише се историјска, основна, тежишна
нит: подршке,
помоћи и сарадње Русије и Србије. Сматрам, да ће у ближој и
даљој будућности, односи ићи у правцу учвршћивања веза Србије
држава. Повезаност
и Русије 32 као и осталих православних
православних земаља можемо прегледно, дијаграмски приказати:

31

Никола Тесла: „Моји изуми“, „Блиц“, Београд, 2013. стр. 62 и др.
Од 2000. године, уочава се тренд учвршћивања сарадње и подршке Русије и
Србије у осваривању кључних економских и државно-политичких циљева.
Овај тренд ће се наставити и у будућности. У прошлости смо погрешно сматрали
да су нам западне државе „савезници“ који су разбили бившу државу и тукли
нас Србе и Српску земљу бомбама и ракетама користећи
забрањено
радиоактивно оружје и оружје које је измислио Тесла.
32

373

ИПЕС-СР 2013
График 4.

Русија (и остале
Источно православне
државе бившег СССР-а
Бјелорусија, Украјина
и др).

Србија, Република
Српска и остали
цјеловити
територијални,
економски, духовни,
православни простор
Српских земаља

Грчка; као и остале
Балканске и Европске,
православне државе

4. ОСНОВНЕ ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
У доменима концепција привредног равоја,
у прошлости
прихваћена је стратегија ослањања на сопствене ресурсе, изворе
и потенцијале. Али,
у доменима нужне, будуће сарадње, у
тежишту, правилно се оријентишемо на Исток, у првом реду на
Русију, а затим остале, православне и друге државе.
У времену тешком и најтежем у историји за нас Србе, у ранијим
радовима (90-их год.) предложио сам идеју: да се на просторима и
ободима, границама Српских земаља поставе Руске нуклеарне
базе. Нуклеарно оружје битан је фактор стратегијских, тактичких
и мјешовитих војничких и државних предности. Идеја није
прихваћена и у јавности се појавило образложење да: «не можемо
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ограничавати суверенитет». Да је ова идеја прихваћена, не бисмо
били бомбардовани и игубили најважније Српске просторе. 33
Учили смо: «бој не бије свијетло оружје но бој бије срце у јунака».
Исправно, али, оружје данас може да пресуди.
У доменима садашњих и посебно будућих релација, од посебне
важности је: економска, али и шира сарадња Србије и Русије.
Економски пројекат гасовода (»Јужни ток») повољан је за Србију и
води јачању енергетске интензивности овог
простора и
учвршћивању: економске, али и шире државне и војно-политичке,
образовне, културне, и остале сарадње Србије и Српских земаља и
Русије.34 Спољно-политичка ситуација у свијету се заоштрава
(Сирија и др). Освајају се територије и ресурси савременим
методима: невојничким, војничким и комбинованим. Русија као
суперсила, мора приоритетно развијати најмодернију војну
индустрију, технику, технологију, у циљу одбране свог простора,
становништва.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования маркетинговго
инструментария применительно к процессу реализации целей в инновационно
ориентированных организациях. Авторами рассматриваются различные
трактовки категории цель, в том числе в условиях инновационной экономической
среды. Особе внимание уделено инструментарию маркетинга, как
неотъемлемому инструменту, направленному на
инновационное развитие
экономики.
Ключевые слова: цель, инновационная цель, инструментарий маркетинга,
инновационные идеи

Одним из наиболее ответственных моментов в процессе принятия
управленческих решений хозяйствующими субъектами является
выбор цели деятельности. Особенно актуальной эта проблема стала в
последнее время, в условиях инновационно ориентированной
экономики. В связи с этим особое значение приобретает
исследование обозначенных вопросов в социально ориентированных
организациях, используя при этом эффективный маркетинговый
инструментарий.
Для выполнения обозначенной проблемы нами был проведен анализ
литературных источников, отражающих целевую проблематику, а
также проанализированы данные эмпирического исследования.
Рассматривая данную проблематику, необходимо отметить, что цель
деятельности, являющаяся важным элементом системы управления,
определяется объективно, на основе осознания объективной
потребности,
осознания
недостаточности
существующей
действительности и полагания того, что должно быть.
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Цель становится возможной по мере созревания реальных условий,
возможностей, средств определения цели. При этом происходит
переход от неопределенного стремления к конкретной цели
деятельности.
Достижение целей хозяйствующего субъекта требует от него
изменений в системе управления, а это, на наш взгляд, значит, что
соответствующим образом должны быть перестроены бизнес процессы, которые включают конкретные виды работ и действия,
выполнение которых в свою очередь требует определенного уровня
подготовки (знаний, умений, личностных качеств, способностей)
персонала. Совокупность этих характеристик определяет требуемую
модель персональных (должностных) компетенций. При этом бизнес
- компетенции могут быть полностью включены в требования к
определенной должности.
В настоящее время понятие цели весьма популярно в трудах многих
ученых, специалистов. В связи с этим актуализируется понятийный
аппарат в области исследования целеполагания, целеосуществления,
целерациональности и других процессов в области изучения целевой
функции предприятий.
Существует множество точек зрения относительно трактовки
понятия
«цель»,
что объясняется многоаспектностью и
междисциплинарным характером данной категории и отношений,
которые ею описываются Однако, несмотря на свой атрибутивный
характер, эта категория мало разработана в отечественной
литературе, особенно в части инновационной направленности.
В современных условиях приоритет отдается на инновационное
развитие, то есть
усиление инновационных возможностей для
достижения целей развития социального объекта по ряду
направлений. К основным из которых можно, на наш взгляд,
отнести: анализ, мобилизацию и совершенствование инновационного потенциала, в том числе человеческого капитала как
основного ресурса; анализ и улучшение инновационного климата;
различные инновации, накопление интеллектуального капитала,
множество творческих коллективов и инновационных организаций.
Следует заметить, что успешное инновационное развитие
хозяйствующих субъектов зависит от их способности генерировать
и развивать достаточно большой массив идей.
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Региональная инновационная инфраструктура в настоящее время
представлена 77 малыми инновационными
предприятиями с
участием вузов, пятью бизнес-инкубатрами, промышленным парком
«Северный», Корпорацией «Развитие», фондами развития
Белгородской интеллектуально-инновационной системы и смешанными инвестициями с участием бюджетных и внебюджетных
средств.
Созданная в области интеллектуально-инновационная система
направлена на
мобилизацию
интеллектуального потенциала,
определяющая вектор инновационного развития.
Приоритетный проект в направлении развития Белгородской области
–
это
«Аврора-парк», который
является инкубаторием с
необходимой средой для развития инновационного потенциала
ученых.
В регионе реализуется комплекс задач по инновационному развитию
в отношении определенных групп региональных кластеров. Следует
заметить, что в настоящее время актуализируется проблематика,
рассматривающая развитие кластеров, становясь темой многих
научных конференций и публикаций ученых.
С точки зрения инновационного развития, наличие кластеров
положительно влияет на уровень и структуру занятости, уровень
заработной платы.
Рассматривая кластеры в Белгородской области, необходимо
отметить, что первая группа представлена кластерами
в
традиционных секторах. Как показывают проведенные исследования, в данных секторах достигнуты значительные результаты,
создающие основную часть производимого в области валового
регионального продукта – 57 процентов.
Вторая группа включает развивающиеся кластеры: машиностроительный,
туристско-рекреационный,
транспортно-логистический,
многокомпонентный социальный кластер. Они производят 17% ВРП
области.
Третья группа кластеров отражает перспективные инновационные
кластеры шестого технологического уклада. Это биотехнологический кластер, нанотехнологий, информационных технологий. Их
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развитие непосредственно влияет на выпуск инновационной
продукции, которая составляет 2,5 процента ВРП области.
По этим направлениям в области нарабатывается практика успешной
реализации проектов, внедряются, в том числе при федеральной
поддержке программы подготовки кадров, совместно с
федеральными структурами
поддержки инноваций схемы
реализации продукции и услуг, как на внутриобластном рынке, так и
за пределами области и Российской Федерации.
Для реализации программы инновационного развития организации,
необходимо построить соответствующий механизм, включающий
такие элементы, как: основные принципы; исключительные
компетенции инновационной организации; точки инновационного
роста; инновационные рычаги; инновационные мультипликаторы;
инновационные системы.
Среди основных причин, препятствующих инновационному
развитию организаций, можно назвать отсутствие у большинства
хозяйствующих субъектов четких ориентиров, эффективной
стратегии, генеральной идеи, а также миссии развития. В контексте
данного исследования следует обратить внимание на то, что
дефиниция «цель», лежащая в основе процесса целеполагания как
основной функции управления, составляет композиционную основу
вышеобозначенных понятий.
В условиях развития инновационной
среды,
рассматривая
инновации как реализованные идеи изменений, важно отметить, что
именно идеи изменений отражаются в целях. В данном конкретном
случае уместно вести речь о инновационных целях, которые
представляют собой конечный конкретный результат деятельности
в виде реализации нововведения (инновации), направленного на ее
существенное или быть может радикальное развитие.
Особо важно обратить внимание на структуризацию инновационной
цели, а именно построение дерева целей, способствующих
организации инновационной деятельности всех субъектов инновационного процесса.
В условиях инновационной экономической среды основными
признаками
инновационных
идей,
проектов,
программ,
рассматриваемых как специфические объекты управления,
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выступают: характер процесса формирования; исполнители;
масштабы и сроки; издержки; внешняя среда; способы продвижения
результатов; организационные формы и методы управления.
Для управления инновационными идеями в компании целесообразно
внедрение системы «4И», а также
внедрение ИТ-системы
«Управление идеями», которые
способствуют продуктивному
взаимодействию между бизнес-направлениями и функцией
проектного управления в организации (рис.).
Важность формулирования инновационной цели прослеживается с
учетом инновационной стратегической составляющей, так как при
формулировании инновационных целей прежде всего определяются
стратегические векторы развития организации. При этом следует
обратить внимание на
целевое управление. Достижению
инновационной цели способствует
инновационный климат в
организации, под которым понимают совокупность внешних
условий, влияющих на инновационный потенциал предприятия.
Наиболее благоприятный инновационный климат характеризуется
общей направленностью на инновационность, как четко
поставленную и выраженную цель. Создание инновационного
климата предполагает атмосферу доверия, выявление и преодоление
факторов, сдерживающих творческие усилия и совместную
поисковую работу персонала, расширение полномочий инноваторов
на
рабочем
месте,
использование
организационных
и
психологических инструментов, помогающих генерировать новые
идеи.
Неотъемлемым инструментом, направленным на
развитие экономики, выступает маркетинг.

инновационное

Решая задачи маркетинга, такие как исследование рынка и
регулирование рыночных отношений, необходимо разработать и
использовать ряд инструментов.
С целью углубленного понимания содержательной характеристики
маркетингового инструментария, необходимо прежде всего обратить
внимание на сущностное понимание термина «инструмент»,
который в своем первоначальном латинском значении обозначает
орудие или исполнительный механизм, который применяется для
воздействия (изменения или изучения) на некоторый объект [1].
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Рис. 1.: Концептуальная модель системы сбора и обработки
инновационных предложений сотрудников предприятия
(Информационный Инкубатор Инновационных Идей)
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Маркетинговый инструментарий, рассматриваемый как некая
технология, система действий, оказываемые влияние на поведение
покупателя и продавца, представлен многообразием арсенала, на
который
следует обратить внимание. В исследовании мы
сосредоточили внимание на наиболее значимых, на наш взгляд,
маркетинговых инструментах.
Прежде чем заявить и обозначить эти инструменты, следует
отметить некоторые общие положения. Изменение маркетинговых
инструментов зависит от: субъектов деятельности (коммерческих и
некоммерческих организаций), объектов маркетинга, целей
воздействия , целевого рынка или аудитории .
Применяемые инструменты маркетинга могут быть различны по
своему составу и методу реализации. У каждого инструмента
непременно существует определенная область применения и
довольно четко выраженные границы возможностей, и инструменты
маркетинга не составляют в данном контексте исключение.
Следует заметить, что выбор инструментов напрямую оказывает
влияние на рост продаж и прибыль хозяйствующего субъекта. В
первую очередь выбираются инструменты, которые способны
быстро и значительно увеличить значение выбранного фактора и не
имеют низкого положения по возможностям . Среди возможного
набора инструментов приоритет прежде всего отдается тем, которые
достигают больших значений за меньшие затраты.
Как показывают результаты, в том случае если инструменты
применяются по назначению и среди них выбираются самые
результативные, а среди результативных – самые экономичные, рост
продаж и прибыли, возврат инвестиций в маркетинг наступит
гораздо быстрее по времени, чем если будут использоваться только
экономичные инструменты. А отсюда можно сформулировать
вывод, что это прямой путь к повышению конкурентоспособности
компаний, так как в современных условиях динамично
изменяющейся внешней среды главное конкурентное преимущество
– это скорость.
В современной экономике и обществе курс взят на креативность при
достижении целей и, поэтому коллективы все в большей степени
становятся
креативными
(творческими),
отличительной
особенностью которых является знания, информация, инновации.
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Среди популярных креативных инструментов можно назвать
событийный маркетинг, Team building, имаркетинг развлечений и др.
В качестве инструментария маркетинга, используемого при
формировании механизма инновационных целей, на наш взгляд,
следует выделить: бенчмаркинг, брендинг, интернет-маркетинг и др.
Наиболее успешным способом определения целевых значений
показателей, по нашему убеждению, выступает бенчмаркинг,
рассматриваемый как сопоставительная диагностика, проводимая с
целью повышения эффективности деятельности предприятия на
целевом рынке и укрепления его конкурентных преимуществ.
Мы склонны полагать, что данная технология
позволит
организации, независимо от ее размера, вида деятельности и формы
собственности собственными силами оценить и определить свои
сильные и слабые стороны по сравнению с ведущими
отечественными и зарубежными организациями, определить целевой
рынок, выявить рыночную нишу для производимых товаров и услуг,
определить
инструменты
воздействия
на
потенциальных
потребителей и т.д.
Преимущество данного инструмента, по нашему мнению состоит в
том, что его можно проводить практически для любого вида
деятельности, который поддается измерению (производство товаров,
отдельные функции, стратегии, процессы и т.д.). Мы считаем, что
организации используют технологию бенчмаркинга для достижения
таких целей, как: функционировать, развиваться, составляя
достойную конкуренцию на рынке; повышать производительность
по сравнению с ведущими примерами производственных методов и
практики.
Глобальная
конкуренция,
вознаграждение
за
качество,
необходимость соответствия современным быстро изменяющимся
условиям, адаптации к ним, а также внедрение мировых достижений
в области производственных и бизнес-технологий выступают в
качестве основных причин растущей популярности бенчмаркинга в
деловой среде.
Не вызывает сомнения, что одним из самых популярных
инструментов маркетинга является бренд. Как показывает практика,
неотъемлемой частью любой компании должен стать бренд, который
формирует преданность потребителей, создающих устойчивую
конкурентоспособность
от
многих
рыночных
факторов,
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способствует укреплению выбранного сегмента и ниши рынка,
определению работающего обещания, а также вовлечению
потребителя
в
процесс
реализации
стратегии,
создает
привлекательный образ объекта потребления в результате
коммуникативного воздействия.
Если рассматривать концептуальное определение бренда, то
необходимо
отметить,
что
это
системное
понятие,
характеризующееся
эффективностью
и
целесообразностью
существования объекта, остротой психологического восприятия
субъектом и внешней средой имиджа объекта, акцентированием
внимания на процесс управления субъектом конкурентными
преимуществами с целью обеспечения его конкурентоспособности.
К составляющим элементам бренда, являющимся неотъемлемыми
компонентами
коммуникационной
политики,
целесообразно
отнести: дизайн продукции, внешнее оформление, продуманную
компанию, средства стимулирования продаж и продвижения и
непосредственный контакт с потребителями и др.
Поэтому, рассматривая брендинг в качестве целенаправленных
маркетинговых
мероприятий
по
созданию
долгосрочного
предпочтения потребителей к товару в условиях современных
реалий, можно представить как систему идей и продуктов, а также
соответствующих рекламных и маркетинговых стратегий,
направленных на продвижение этих идей и продуктов к объекту
бизнеса – к потребителю [4, с. 52-53]. С учетом этого
подтверждается справедливость факта о инновациях как движущей
силе создания и развития компаний и, как следствие, существования
брендов. Как показывает опыт ведения инновационной деятельности
в различных сферах бизнеса, инновации сами по себе являются
конечным результатом инновационной деятельности коммерческой
организации и требуют немалых усилий по превращению их в новый
продукт или услугу, приносящую желаемый экономический эффект.
Предлагаемая целевая ориентация процессов создания новой
продукции на стратегию развития бренда помогает ясно обозначить
целевой рынок инновационного продукта, выявить специфические
запросы конкретных потребителей и на их основе определить
свойства и предназначения будущего товара и привлечь к нему
внимание потребителей. Такой подход позволяет повысить
краткосрочную эффективность реализации инноваций, а также
обеспечивает долгосрочный эффект для производителя от
реализации на рынке нового товара за счёт усиления позиций
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бренда, с одной стороны,
потребителя с другой.

и

увеличить

удовлетворенность

В условиях развития информационного пространства активно
используются новые коммуникационные технологии, появляются
новые направления – интернет - брендинг, определяющим фактором
которого выступает качественный и
количественный состав
аудитории.
Перспективы
интернет
брендинга
как
самостоятельного инструмента, на наш взгляд, очевидны. Понятие
интернет-бренда, в свою очередь, раскрывается исходя из среды
применения. Интернет-брендинг в свою очередь делится на инсайтбренд (бренд бизнеса) и аутсайт-бренд (бренд, использующий
интернет как дополнительный маркетинговый инструмент для
своего продвижения).
Возможности брендинга в интернете зависят от интернетмаркетинга. Так, инструментами, которые интернет-маркетинг
предлагает брендингу являются: поисковая оптимизация сайта, seoпродвижение, PR, онлайн-выставки и пр.
Следует заметить, что с развитием темпов мировой экономики
постоянно рождаются инновационные идеи, возникают новые
технологии и продукты. А вместе с ними появляются новые
инструменты маркетинга.
Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, можно с
высокой долей уверенности заключить, что весьма перспективным
элементом маркетинговой системы современного, инновационно
развитого предприятия, стремящегося к максимизации своей доли
на рынке, в настоящее время выступает интернет-маркетинг.
Развитие инфраструктуры сети Интернет и ее коммерциализация
способствуют конструктивным изменениям и в сфере социально
ответственных предприятий.
В условиях развития информационного общества большинство
организаций стремятся использовать глобальную сеть в качестве
интерактивного инструмента взаимодействия с партнерами и
потребителями, что в свою очередь обеспечило внедрение интернет
- маркетинга и осуществление прямых онлайновых продаж.
По нашему мнению, наиболее действенным инструментом интернетмаркетинга выступает интернет-реклама.
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Мы полагаем, что использование технологий интернет-маркетинга
дает предприятиям
ряд преимуществ, среди которых можно
выделить такие как: глобализация деятельности предприятия на
рынке; предоставление потребителям оптимального объема
информации,
передаваемой
в
процессе
инновационной
маркетинговой коммуникации; на основе диагностики сведений
различных чатов, форумов и сообществ можно исследовать нужды и
потребности целевого рынка, отслеживать их изменения; интернет
представляет возможность проведения онлайн тестирования,
анкетирования и т.п.
Различают несколько основных инструментов интернет-маркетинга:
поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, медийная
реклама, вирусный маркетинг, рассылки и др. Ориентируясь на
новейшие образовательные технологии и следуя инновационному
пути развития хозяйствующие субъекты должны быть направленны
на повышение уровня инновационной культуры работников, их
креативность, осведомленность в инновационных технологиях,
технологиях системно-креативного мышления, а это будет
способствовать кадровому обеспечению инновационной экономики.
Как
показывают
результаты
исследований,
в
условиях
инновационно-креативной
экономики
при
использовании
маркетинговых инструментов акцент делается именно
на
креативной (творческой) составляющей. В рамках задачи
удовлетворения постоянно возникающих потребностей клиентов
более эффективным, чем у конкурентов способом, наиболее
результативным инструментом является применение креативного
маркетинга, представляющего нестандартный подход к решению
маркетинговых задач, на основе порождения новых, неординарных
идей и выдвижения эффективных креативных решений, которые
ведут к дальнейшей реализации маркетинговых инноваций.
Использование креативного подхода хозяйствующими субъектами
выступает неотъемлемым элементом современных бизнеспроцессов, обретая значительную роль в достижении поставленных
целей [5].
Таким образом, учитывая и выявляя взаимосвязь креативного
маркетинга и инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов, возможно выделить миссию инновационной экономики
через
активизацию,
развитие
и
придание
позитивной
направленности
процессам,
происходящим
в
социально389
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экономической системе посредством реализации предприятиями
своих творческих идей в инновациях, позволяющих достичь при
этом прогрессивного развития рынков.
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Аннотация: В статье рассмотрены: роль человеческого капитала в развитии
социально-трудовых отношений, история формирования и регулирования
социально-трудовых отношений, классификация социально-трудовых отношений
по различным признакам, модели и уровни социального партнерства, показана
роль государства в системе социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы, рынок труда,
мировой опыт, государственная политика, социально-трудовые отношения,
социальное партнерство, модели регулирования социально-трудовых отношений,
мировой опыт развития социального партнерства, модели партнерских
отношений.

Состояние экономики Сербии в последние годы характеризуется
застоем производства, торговли, сопровождается увеличением
численности безработных, снижением уровня жизни населения. Так,
в 2012 г. физический объём промышленного производства снизился
на 2,9%, количество занятых в экономике страны снизилось на 1,1%
и составило 1,73 млн. чел., цены выросли в среднем на 12,2%,
уровень безработицы составил около 24% [3].
В этих условиях вопросам формирования и регулирования
социально-трудовых отношений должно уделяться должное
внимание, необходимо изменить роль государства на рынке труда,
используя опыт стран мирового сообщества.
Радикальные социально-экономические преобразования создали
новые условия для познания процесса труда и трудовых отношений.
Но с учетом опыта наиболее развитых стран акцент в исследованиях
сместился с проблемы отчуждения труда в исследовании
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экономических и социальных перемен в сфере трудовых отношений,
на изучение проблем человеческого капитала.
Актуальность изучения социально-трудовых отношений проявляется
также в том, что изменение их роли в развитии национальной
экономики крайне важно для современной практики, так как с этим
понятием связано формирование и реализация человеческого
капитала, решение вопросов повышения качества жизни населения,
и наконец, формирование социально-трудовых отношений является
одной из важнейших сфер государственного регулирования. Однако
какой должна быть стратегия государства в этой сфере, чтобы
наиболее полно отразить интересы всех участников социальнотрудовых отношений, окончательно не определено, что также
повышает значимость рассматриваемой проблемы [1].
Развитию
коллективно-договорной
формы
регулирования
социально-трудовых отношений в странах Европы способствовали
определенные исторические условия. Это – подъем рабочего
движения в Европе под влиянием Октябрьской революции 1917 года
в России, экономические последствия Первой и Второй мировых
войн, мировые экономические кризисы, “холодная война” и
усиление социально-политического антагонизма классов и
социальных групп после Второй мировой войны. Все эти факторы в
совокупности и составили основу, фундамент возникновения новой
формы регулирования социально-трудовых отношений каким
является социальное партнерство, как способ регулирования
социально-трудовых отношений между наемными работниками и
работодателями, а также их объединениями в процессе трудовой
деятельности.
Нельзя сказать, что коллективно-договорное регулирование
социально-трудовых отношений в Европе развивалось только
благодаря революционному движению в России. В начале XX в.
коллективно-договорная система нашла официальное отражение в
законодательстве ряда промышленно развитых стран. Впервые
коллективные договоры были предусмотрены в Гражданском
кодексе Дании в 1907 году, затем подобные нормы появились в
Швейцарском Кодексе обязанностей 1911 года, законодательные
акты о коллективных договорах были приняты в Норвегии в 1915
году. А в Германии, и во Франции акты, регламентирующие
заключение коллективных договоров появились в 1918 и 1919 годах
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соответственно, то есть после
революции.

Российской социалистической

Существенное развитие система коллективных договоров получила в
законе национальных трудовых отношений США в 1935 году.
В различных государствах Европы, Азии и Америки складывается
своя, неповторимая система регулирования социально-трудовых
отношений – социальное партнерство. Система социального
партнерства законодательно закреплена в Бельгии в 1948 г., в ФРГ в
1952 г., в Австрии в 1957., странах Северной Европы в 70-х г., во
Франции согласно Конституции 1958 года [5].
Обобщение мирового опыта развития социального партнерства
позволило классифицировать модели и типы регулирования
социально-трудовых отношений по следующим признакам:
- по роли и месту властных структур, органов
государственного управления в системе социального
партнерства;
- по механизму правового регулирования договорного
процесса;
- по степени участия работников в управлении предприятием,
организацией;
- по характеру взаимодействия профсоюзов с институтами
государственной власти, местного самоуправления;
- по специфике взаимоотношений профсоюзов и объединений
работодателей, предпринимателей;
- по политической ориентации системы социального
партнерства
(социал-демократическая,
консервативная,
социалистическая).
Рассмотрим
классификацию
основных
моделей
регулирования социально-трудовых отношений.
1.
По роли и месту властных структур в партнерских
отношениях выделяются три основных модели.
Первая модель – трехстороннее сотрудничество, в котором
государство, работодатели и профсоюзы равноправны. Широко
практиковалась в Австрии, Швеции, ФРГ в 60-80-х г. XX в.
Действовала преимущественно на макроуровне. Основу трудовых
отношений составляла правовая регламентация.
Вторая модель – двухсторонее сотрудничество в урегулировании
конфликтов работодателей и наемных работников в лице их
представительных органов. Государство выступает в роли арбитра
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трудовых споров, законодательно регулируя отношения. Решение
проблем посредством партнерства переносится на производственный
уровень предприятия, ассоциации, отрасли (США, Испания,
Португалия).
Третья модель – диалог и сотрудничество в конфликтах между
работодателями и работниками без какого-либо вмешательства со
стороны государства (Япония).
2.
По критерию правового регулирования социально-трудовых
отношений можно выделить три основные модели социального
партнерства.
Первая модель (страны Северной Европы – Финляндия, Швеция,
Бельгия, Норвегия, Голландия) – является примером “трипартизма”,
реализуемого в принятии участниками переговоров согласованных
решений, усиленных представительством властных структур. Она
характеризуется активным вмешательством государства в
регулирование социально-трудовых отношений и имеет ярко
выраженные три уровня социального партнерства.
Вторая модель (США, Канада, Япония, большинство развивающихся
стран Азии, Латинской Америки, англоговорящих стран Африки),
сводится
к
коллективно-договорному
регулированию
на
предприятиях. Значительно реже переговоры и соглашения
осуществляются на региональном и отраслевом уровнях.
Организации предпринимателей и профсоюзы вмешиваются в
социально-трудовые отношения опосредованно, активно участвуя в
законодательной и политической деятельности.
Третья модель (страны Центральной Европы – Германия, Австрия,
Франция и др., а также Великобритания) – правовые средства
социального партнерства варьируются от консультационных форм
сотрудничества социальных партнеров до принятия ими совместных
решений, коллективных соглашений, договоров и охватывают
участников от низового уровня предприятий до общенационального.
Как правило, на общенациональном уровне, трехсторонние
постоянно
действующие
органы
не
создаются.
Однако
правительство
периодически
проводит
консультации
с
национальными профсоюзными объединениями и союзами
предпринимателей. На этом уровне социальные партнеры проводят
консультации, реже – принимают общенациональные соглашения по
отдельным вопросам социальной политики.
3.
По уровню участия работников в управлении предприятием и
представительству их интересов и социально-трудовых прав в
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мировой практике сложились три наиболее характерных модели –
профсоюзное представительство, чистое представительство и
смешанное представительство.
Профсоюзное представительство (США, Канада, Япония, Польша,
Великобритания, Ирландия, Италия). Профсоюзная организация на
предприятии по закону считается представителем не только членов
профсоюза, но и всех работников, не входящих в профессиональный
союз. Как правило, работодатель признает мнение этих союзов, а
государственные органы принимают законы, регулирующие
процедуру переговоров.
Чистое представительство (Австрия, Греция, Испания, Португалия,
Германия, Нидерланды и др.). Советы (комитеты) предприятий
являются органами рабочего представительства, избираемыми
коллективом. По объему полномочий это, как правило,
консультативный орган по социальным вопросам, касающимся
рабочего времени и отпусков, охраны труда, разработки социальных
мероприятий. В производственно-хозяйственной сфере деятельности
предприятия совет (комитет) имеет право только на получение от
работодателя соответствующей информации. Работодатель вправе
ограничиться лишь консультациями с этим органом по социальным
вопросам. Порядок таких консультаций, степень обязательности
учета мнения совета предприятия, конкретизируется в рамках
коллективных договоров или специальных внутрифирменных
соглашений.
В
законодательных
актах
устанавливаются
количественный состав и сроки избрания советов (комитетов)
предприятий.
Смешанное представительство (Бельгия, Дания, Ирландия, Франция
и др.) На предприятиях формируются советы (комитеты), в состав
которых избираются трудовым коллективом представители наемных
работников и назначаются администрацией представители
работодателя. Советы обладают более широкими полномочиями, по
сравнению со второй моделью, включая участие в решении вопросов
внутреннего трудового распорядка, охраны труда. Прямое
сотрудничество с работодателем обеспечивается в законодательном
порядке. Данное представительство предусматривает принятие
совместных решений и ориентировано на консенсус с
работодателем. В ряде стран (Франция, Бельгия) место председателя
комитета предприятия отведено работодателю либо представителю
работодателя.
4.
По критерию взаимоотношений профсоюзов с организациями
работодателей
традиционно
проводится
различие
между
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“волюнтаристской” моделью, первоначально применяемой в
Великобритании, а затем в США, и “европейской” моделью
партнерских отношений, подразделяемой на “германскую” и
“латинскую”.
Волюнтаристская
модель
–
децентрализованный
процесс
коллективных переговоров, основанный на защите экономических
интересов трудящихся, работодателей и предпринимателей при
минимальном вовлечении в него органов государственной власти.
“Европейская” модель – более централизованный уровень
регулирования трудовых отношений, целью которой является
согласование и защита интересов работников, работодателей и
властных структур. Вмешательство органов государственной власти,
местного
самоуправления
в
процесс
социально-трудовых
отношений, принятия коллективных договоров и соглашений более
значительно. Необходимо отметить, что данная модель применяется
и в России.
“Германская” модель предусматривает что, каждая из организаций,
занимающаяся коллективными переговорами, заключает довольно
много отраслевых или секторальных соглашений, варьирующихся от
крупных
предприятий
машиностроительных
отраслей
до
чрезвычайно мелких ремесленных производств и предприятий
сферы услуг. Получила широкое распространение в Австрии,
Голландии, Дании, Бельгии, Швейцарии, скандинавских странах.
“Латинская” модель коллективных переговоров также отраслевая, но
в ней доминируют заключение локальных или региональных
коллективных договоров, что предоставляет предпринимателям
возможность непосредственно влиять на процесс подготовки и
принятия коллективного договора, поскольку взаимное недоверие
между профсоюзами и организациями предпринимателей в странах
“латинской” модели гораздо сильнее, чем в странах, применяющих
“германскую” модель. Кроме того, в «латинской» Европе (Италия,
Франция,
Испания)
существуют
довольно
контрастные
региональные различия в условиях труда. Это приводит к более
активному вовлечению властных структур в процесс коллективных
переговоров. Образно говоря, властные структуры “стоят за дверью
той комнаты, где ведутся переговоры, и профсоюзы используют
любую возможность открыть для них эту дверь, поскольку считают,
что предприниматели в переговорах не заинтересованы”. В
“латинской” Европе стороны, участвующие в переговорах, часто
нуждаются в “подталкивании” со стороны государства, так как не
могут достичь договоренности [2].
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С постепенным продвижением государственного регулирования
экономики по пути рыночных преобразований, обеспечиваются
условия для развития социального диалога и постепенного его
перерастания (количественного и качественного) в социальное
партнерство.
Социальное партнерство – это, во- первых отношения между
социальными группами, классами, социально-экономические
интересы которых существенно отличаются. У каждого их этих
социальных субъектов свои общественные функции. Во-вторых, это
такое отношение между социальными группами, при котором
преследуется цель не совмещения интересов, а достижение
оптимального баланса в реализации этих интересов. В-третьих, это
обоюдовыгодное взаимодействие между социальными группами,
классами, в котором объективно заинтересована каждая сторона. Все
это отражает особенности социального партнерства как особого типа
общественных отношений [4].
Изученный опыт Швеции и ФРГ подтверждает вышесказанное, в
этих странах массовость представительных органов работников,
развитость механизмов социального партнерства обеспечили
максимальную социализацию социально-трудовых отношений.
Формирование новых, присущих рыночному обществу социальнотрудовых отношений, в первую очередь отношений между
наемными работниками и работодателями – со всей остротой
поставило проблему регулирования социально-трудовых отношений.
Жизнь опровергла монетаристские, либеральные идеи о
“саморегулировании” социально-трудовых отношений в условиях
“свободного” рынка. Приобрела особую актуальность и остроту
проблема поиска определения основных направлений и форм
регулирования
социально-трудовых
отношений,
адекватных
современным социальным, экономическим и политическим
условиям современного общества.
Процессы глобализации затрагивают многие сферы национальных
экономик, включая систему социально-трудовых отношений.
Правительства многих стран, столкнулись с тем, что справиться со
стагнацией в экономике, оживить реформы можно только изменив
роль государства на рынке труда. При этом необходимо исходить из
основополагающего тезиса, что государство в системе социальнотрудовых отношений выполняет не только посредническую роль
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между работодателями и наемными работниками, но является
субъектом социально-трудовых отношений. При этом главными
функциями государства в этом качестве являются, во-первых,
отстаивание общественных интересов в системе социальнотрудовых отношений и, во-вторых, обеспечение социальной защиты
не только уязвимых категорий, но и активной части населения людей труда.
В соответствии с принципами социальной рыночной экономики и в
условиях
глобализации
экономики
стратегические
задачи
государства состоят не только в сохранении старых и создании как
можно большего количества новых рабочих мест, но, прежде всего в
создании эффективной занятости, т.е. такой занятости, которая бы
обеспечивала производство конкурентоспособной продукции и
услуг. Поэтому акцент все больше делается на активную политику в
области
занятости.
К
ней
относятся
профессиональная
переподготовка и переобучение. Непрерывное образование - одно из
важнейших
условий
адаптации
наемных
работников
к
стремительной структурной перестройке экономики, основной
фактор конкурентоспособности специалистов на рынке труда.
Исходя из вышесказанного, представляется немаловажным
рассматривать социально-трудовые отношения с точки зрения
изменений в мировой экономике, изучать мировой опыт
формирования и регулирования социально-трудовых отношений,
выявлять направления их функционирования и определять их место
в экономическом развитии страны. Исследование международной
практики
регулирования
социально-трудовых
отношений
подтверждает тезис о том, что социальное партнерство является
одним из важнейших механизмов регулирования социальнотрудовых отношений и одна из ключевых сил, обеспечивающих
прогресс в экономическом развитии и социализации государства.
Мировой опыт показывает: без четкой государственной политики в
распределении национального дохода и участия трудящихся в
управлении производством нельзя влиять на социально-трудовые
отношения в масштабах страны.
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Сажетак: Актуелни токови на светском тржишту енергената указују на
растућу улогу и значај природног гаса. Процене светских резерви указују да су
количине овог гаса довољне за наредних 100 година. Природни гас је један од
најперспективнијих и еколошки прихватљивих горива, са најмањом емисијом
угљен-диоксида. Усклађени развој три “Е” (енергија, економија, екологија)
природном гасу даје предност у односу на друга конвенцијална горива. Због тога
се природни гас сматра енергентом у експанзији, односно енергентом XХI века.
Руска Федерација са потенцијалним резервама природног гаса од преко 200
трилиона кубних метара заузима прво место у светским резервама. Република
Србија своје потребе за природним гасом највећим делом подмирује увозом из
Руске Федерације, а мали део из сопствених резерви. У овом раду урађена је
технолошка и економска анализа природног гаса из Руске Федерације. Посебан
акценат дат је на стање и перспективе коришћења овог гаса у Републици Србији.
Огромене резерве овог гаса у Руској Федерацији, његов одличан квалитет и
изградња гасовода „Јужни ток“ гаранције су Републици Србији да ће наредних
неколико деценија имати сигурно снабдевање природним гасом.
Кључне речи: Природни гас, технолошка анализа, економска анализа, Руска
Федерација
Abstract: Current trends in the global energy market indicate the growing role and
importance of natural gas. Estimates indicate that the world's reserves are sufficient
quantities of this gas for the next 100 years. Natural gas is one of the most promising
and environmentally friendly fuel with the lowest emission of carbon dioxide.
Harmonious development of the three "E" (energy, economy, ecology) натурал гас ан
адвантаге овер the other the conventional fuels. Therefore, natural gas is considered
electricity in the expansion or fuel XXI century. Russian Federation with potential
natural gas reserves of 200 trillion cubic feet ranks first in the world reserves. The
Republic of Serbia of its demand for natural gas mainly by import from the Russian
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Federation, and a small part from its own reserves. In the present study, the
technological and economic analysis of natural gas from the Russian Federation.
Special emphasis is given on the condition and prospects of the use of this gas in the
Republic of Serbia. Huge reserves of gas in the Russian Federation, its excellent quality
and construction of the pipeline "South Stream" guarantees the Republic of Serbia in the
next few decades will have a safe supply of natural gas.
Key words: Natural gas, technological analysis, economic analysis, Russian Federation

УВОД
Расположиве резерве нафте су при крају, а алтернативни извори
енергије (биогорива, енергија ветра и сунца и слично) још увек не
могу да се користе на индустријском нивоу. У таквој ситуацији ће
водећу улогу неизбежно заузети природни гас. Доказане резерве
природног гаса су толике да, уз данашњи ниво потрошње, могу да
задовоље потребе цивилизације бар још 100 година. Највећа
налазишта природног гаса у свету су у Руској Федерацији, САД,
Ирану, Холандији, Алжиру и на Блиском истоку. У Србији се
најважнија налазишта налазе у Војводини (Елемир, Кикинда и
Пландиште). У табели 1 дати су водећи извозници природног гаса
где се види да је Руска Федерација највећи извозник чији годишњи
извиз достиже 154,4 милијарди кубних метара гаса.
Уздизање природног гаса на место најважнијег енергента неминовно
ће повући за собом и преуређење целог система светског поретка.
Неминовно је да ће „еру нафте“, у којој су САД имале водећу
позицију, заменити „ера гаса“, у којој ће водећу позицију имати
Руска Федерација. Будући да се гас испоручује углавном
фиксираним гасоводима, земље потрошачи и земље произвођачи
гаса чвршће су повезани него када је у питању купопродаја нафте,
чији су путеви испоруке много флексибилнији. Инфраструктура
гасне индустрије и правила тржишта гаса формирали су се током
последњих деценија без учешћа САД, и управо Руска Федерација на
том тржишту заузима водећу позицију.
Тежња САД да на неки начин утичу на оно што се догађа видљива је
у покушајима да се развије систем испоруке течног природног гаса
(у овом стању гас се може превозити бродовима и другим
транспортним средствима, а не само путем гасовода) и да се разради
технологија добијања природног гаса из уљног шкриљца. Међутим,
проблем је у томе што је технологија за претварање природног гаса у
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течно стање и обратно веома скупа, док производња гаса из уљног
шкриљца за сада изазива многе осуде у еколошком смислу.
Табела 1.: Водећи светски извозници природног гаса

Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Држава

Руска Федерација
Канада
Норвешка
Алжир
Катар
Холандија
Индонезија
Малезија
САД
Нигерија

Годишњи извоз природног гаса
(у милијарадама м3)
Гас преко
Течни
Укупно
гасовода
природни гас
154,4
154,4
103,2
103,2
92,8
2,2
95
37,5
21,9
59,4
17,1
39,7
56,8
55
55
6,7
26,9
33,6
1,6
29,4
31
26,2
1,0
27,2
20,5
20,5

Извор: http://www.diplomatija.com/sr/3536/news/svet-nafte-postaje-svet-gasapentagon-preporod-rusije-postaje-sve-ve%C4%87a-pretnja-dominaciji-sad/

Све ове околности дају Руској Федерацији озбиљну економску
предност. Постојећи систем билатералних уговора које су европске
земље због гаса потписале са Русијом полако нарушава јединство не
само ЕУ, него и НАТО-а. Многе чланице ове војне алијансе данас у
потпуности зависе од руског гаса. Ако се узме у обзир и најновији
тренд одустајања од нуклеарне енергије, ова зависност ће се само
повећавати.

1. РЕЗЕРВЕ ПРИРОДНОГ ГАСА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ
У билансу минералних горива Руске Федерације, природни гас
заузима прво место (42%) са потенцијалним резервама од преко 200
трилиона кубних метара и билансних резерви од 49 трилиона кубних
метара. Оваквом величином својих резерви природног гаса Руска
Федерација има примат у светским резервама. Преко 60% билансних
резерви концентрисано је у Западном Сибиру. Ова, у моногоме
јединствена провинција, са површином од 620.000 км2 обухвата више
изузетно богатих лежишта природног гаса. Највећи од њих су:
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Уренгојско, Јамбурско, Тазовско, Заполарно и Медвеђ а, а резерве им
се крећу од 1,5-5 трилиона кубних метара. Са 25 гасних лежишта и
резервама од девет трилиона кубних метара полуострво Јамал такође
је веома интересантно. Веома значајна лежишта природног гаса
налазе се и на Уралу (Оренбург), Поволжју (Астрахан) и Кавказу.
У Европи се углавном користи руски природни гас, тако да је цела
Европа зависна од количина природног гаса који испоручује Руска
Федерација. Република Србија се такође снабдева руским гасом,
гасоводом преко Мађарске.

2. ТЕХНОЛОШКА АНАЛИЗА ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ РУСКЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ
Природни гас, поред угља и осталих чврстих горива, је примарни
облик енергије који се може директно употребљавати након
експлоатације. Остали извори енергије (сирова нафта, водена снага,
нуклеарна горива и сл.) морају се трансформисати у погодније
облике (деривате нафте, електрична енергија, водена пара или врела
вода). То захтева изградњу постројења за енергетске
трансформације, уз одређене губитке и велике инвестиције. Због тога
је оправдано настојање да се што више природног гаса непосредно
употребљава.
Природни гас се добија из гасних поља, односно из подземних
лежишта у којима се често налази заједно са сировом нафтом.
Подземна лежишта природног гаса су утврђена на дубинама од
неколико метара па до више од 5 хиљада метара, под притиском
некад вишим и од 300 бара и температурама вишим и од 180°C,
зависно од дубине налазишта. Природни гас се најчешће налази као
гасна капа у нафтним лежиштима, али нису ретка ни чиста гасна
поља, без присуства нафте.
Експлоатација природног гаса слична је експлатацији нафте. Гас се
добија из сопствених бушотина и из бушотина за вађење нафте. У
лежишту се гас налази под великим притиском, тако када се
бушотином дође до лежишта он излази под притиском од 10-20 MPa.
Овако добијен гас се рафинише како би се из њега одстраниле
непожељне примесе, као што су вода, оксиди сумпора, остаци нафте
и механичке нечистоће, или се смањиле њихове концентрације до
граница одређених стандардима о квалитету природног гаса.
404

Зборник радова

Након пречишћавања, помоћу компресорских станица природни гас
се под високим притиском транспортује гасоводима великих
пречника до главних мерно-регулационих станица, а затим се
системима дистрибуције испоручује крајњим корисницима. За
означавање гасних инсталација користи се жута боја. Природни гас
је лакши од ваздуха, без боје, мириса, укуса и гори плавим
пламеном. Из сигурносних разлога, у системима дистрибуције, пре
него што дође до крајњих корисника, врши се одоризација
природног гаса. То је процес у коме се природном гасу додаје неко
једињење са карактеристичним мирисом (нпр. етилмеркаптан) тако
да се његово присуство може осетити чулом мириса, када се јави у
концентрацијама изнад 1%, чиме се упозоравају корисници на
потенцијалну опасност од експлозије због истицања природног гаса
из гасних инсталација, односно потрошача.
Најозбиљнији недостатак природног гаса је опасност од експлозије.
Од самог почетка експлоатације то је представљало највећи проблем,
па је у стогодишњем развоју дистрибуције и употребе гаса тежиште
било на мерама безбедности. Данас су техничке карактеристике
гасних инсталација и постројења такве да је ниво опасности, у
поређењу са осталим изворима енергије, сведен на минимум.
По хемијском саставу природни гас представља смесу сагорљивих и
несагорљивих гасова са доминацијом метана. Руски природни гас
садржи преко 95% метана. Поред метана, природни гас садржи: етан,
пропан, бутан и друге засићене угљоводонике као сагорљиве гасове.
Несагорљиви гасови у природном гасу су: азот, угљендиоксид и
други (табела 2).
Топлотна вредност природног гаса мења се у зависности од састава.
Уколико је већи удео гасовитих угљоводоника са већим бројем
угљеникових атома, расте и топлотна вредност природног гаса. Доња
топлотна моћ руског природног гаса се креће око 34 МЈ/cm³, а
густина око 0,71 kg/cm³ зависно од његовог квалитета. За потпуно
сагоревање јединичне запремине (1 cm³) природног гаса потребно је
око 9,5Cm³ ваздуха. Природни гас образује експлозивну смесу са
ваздухом само онда ако је његова концентрација у смеси (природни
гас – ваздух) једнака или већа од одређене минималне вредности
(доња граница експлозивности) или је једнака или мања од одређене
максималне вредности (горња граница експлозивности). Дакле,
природни гас је експлозиван за његове концентрације које се налазе
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између доње (око
експлозивности.

5,3%)

и

горње

(око

14,5%)

границе

Табела 2.: Поређење хемијског састава природног гаса из Руске
Федерације и других земаља
Хемијски састав (запремински %)
Порекло
природног
гаса
Руска
Федерација

Метан
(CH4)

Етан
(C2H6)

Пропан
(C3H8)

Бутан
(C4H10)

Азот
(N2)

Угљендиоксид
(CO2)

96,2

1,2

0,3

0,2

1,8

0,3

Северно море

88,2

5,4

1,2

0,6

3,2

1,4

Холандија
Алжир

80,5
88,6

2,8
8,2

0,4
2,0

0,2
0,6

14,2
0,6

1,9
0,0

Захваљујући томе што му је главни састојак метан, у поређењу са
осталим фосилним горивима има најмањи коефицијент емисије
угљен-диоксида по јединици ослобођене енергије. Зато се сматра да
је природни гас еколошко гориво.
Природни гас је готово идеално гориво, лако се меша са ваздухом,
има велику брзину сагоревања и висок степен искоришћења.
Кориснику је директно доступан у сваком тренутку за сваки вид
коришћења, без додатних улагања у складишне просторе.
Инсталације природног гаса пружају једноставност употребе и
регулације свих врста уређаја на гас. Доказане резерве гаса у свету
гарантују његову расположивост за дуг период.
Примена природног гаса се може поделити на његову примену у
енергетске сврхе као горива (за грејање или покретање мотора са
унутрашњим сагоревањем) и у неенергетске сврхе као сировина у
хемијској индустрији (при производњи азотних ђубрива, метанола,
сирћетне киселине и других хемијских једињења).
Непосредном употребом природног гаса може се у домаћинствима
задовољити од 80-85% енергетских потреба (грејање просторија,
кување, припрема топле воде). Употребом гаса у појединачним
ложиштима за грејање, постиже се већа ефикасност него употребом
вреле воде из топлана и котларница. У поређењу са централним
топловодним системима, развођење природног гаса дистрибутивном
мрежом има и других предности: мање инвестиције, јер није
потребна изградња топлана и котларница; гасна мрежа је јефтинија
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од вреловодне, која мора бити топлотно изолована и мора имати
топлотни вод. Употреба природног гаса, уз остало, има и предност
што се њиме минимално загађује околина. Природни гас не садржи
загађиваче, па се његовим сагоревањем добија само угљен-диоксид и
водена пара.
У последње време се све више користи компримовани природни гас
за погон моторних возила, као алтернативно гориво пре свега
моторним бензинима, али и дизел гориву, а евентуално се користи и
као течни природни гас. Компримовани природни гас се означава
као KPG код нас, а интернационална ознака је CNG (Compressed
Natural Gas). Потреба за компримовањем природног гаса наметнула
се због захтева да се природном гасу смањи специфична запремина.
KPG је природни гас на притиску од 200 бара, а користи се као
алтернативно гориво за покретање аутомобила: напајање мотора са
унутрашњим сагоревањем, или за генерисање водоника и напајање
горивих ћелија, које производе електричну енергију за погон
електромотора, а резултат је смањена емисија штетних гасова у
односу на случај када се користи конвенционално гориво.
Природни гас се, ради лакшег транспорта, преводи у течно стање
хлађењем на температуру испод његове тачке кључања. Ознака
течног природног гаса у нашој држави је TPG, а интернационална
ознака је ознака LNG (Liquified Natural Gas).
У условима економске кризе европске државе све очигледније излазе
у сусрет Руској Федерацији по разним питањима, јер решавање
својих енергетских проблема виде управо у природном гасу, који ће
стизати руским гасоводима „Северни ток“ и „Јужни ток“.

3. СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ КОРИШЋЕЊА РУСКОГ
ПРИРОДНОГ ГАСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Потребе за природним гасом Република Србија подмирује из увоза и
из сопствених извора. На основу вишегодишњих уговора, природни
гас се увози из Руске Федерације, транспортује кроз Мађарску и
преко пријемне станице у Хоргошу улази у нашу земљу. Изградња
транснационалног гасовода ''Јужни ток'' започела је децембра 2012.
години у Руској Федерацији. Гасовод ће у дужини од око 400
километара пролазити и кроз Србију на путу за Западну Европу.
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Капацитет гасовода ''Јужни ток'' ће бити преко 60 милијарди кубних
метара годишње.
Наша земља и Руска Федерација имају потписане све споразуме
битне за институционално регулисање билатералних економских
односа. Посебно треба истаћи Споразум о слободној трговини из
2000-те године по коме је око 99% производа ослобођ ено плаћања
царине у међ усобном промету под условом да је задовољена
клаузула 51% домаћег порекла производа. На слици 1 приказани су
водећи одсеци SMTK у увозу Србије из Русије у 2012.години. Из
Русије се традиционално највише увозе енергенти, обојени метали и
ђ убрива.
Слика 1. Водећи одсеци СМТК у увозу из Руске Федерације

Извор: http://www.pks.rs/MSaradnja.aspx?id=51&p=1&pp=0&,

Укупна робна размена Републике Србије и Руске Федерације у 2012.
години износила је 2.719,3 милиона USD и бележи пад од 21% у
односу на 2011. годину. Извоз из Србије бележи раст од око 9,5% у
односу на 2011. годину и његова номинална вредност износи 871,4
милиона USD. Увоз бележи пад од око 30,7% у односу на 2011.
годину са номиналном вредношћу од 1.847,9 милиона USD.
Негативан салдо у трговини Републике Србије и Руске Федерације
забележен је у висини од 976,5 милиона USD. Руска Федерација је
пети партнер Србије код извоза са учешћем од око 7,6%, а други у
увозу са учешћем од око 10,2%.
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Стратегија дугорочног развоја енергетике Србије у периоду до 2020.
године, са визијом до 2050. године, истиче природни гас као
енергетски извор XXI века и еколошки најприхватљивије
конвенцијално гориво. У 2015. години се очекује 450.000 потрошача
гаса, а дужина гасовода ће износити преко 3000 km.
Нашим стандардима су утврђени високи захтеви које треба да
испуне гасовита горива за коришћење у домаћинству. Постоје
четири групе гасовитих горива. По класификацији гасовитих горива,
у другу групу спадају земни гасови из природних налазишта, богати
метаном. У Србији се користити природни гас друге групе из Руске
Федерације (Сибира) и из Баната, тренутно највећег домаћег
лежишта гаса које покрива око 25% укупне потрошње. Природни гас
се увози преко Мађарске, а у току је изградња прикључка из
Бугарске.
Чињеница је да је Србија кроз своју бурну историју доживљавала
катастрофе због свог незахвалног геогравског положаја. Данас се
чини да је, бар у енергетском смислу, дошло време да Србија пуним
капацитетом искористи свој централни положај на Балканском
полуострву. Русија је свесна свог положаја, као државе без
конкуренције у резервама природног гаса у свету, која има јасну
стратегију развоја гасног сектора.
Међутим, производња и потрошња природног гаса у Србији је
скромног обима. Доминантна улога угља у производњи електричне
енергије, неразвијена еколошка свест грађана и занемарљив ниво
гасификације државе најбоље осликавају досадашњу државну
политику на овом пољу.
Производња природног гаса у Србији је под контролом НИС-а, а
експлоатација се одвија на око 60 бушотина, од којих су
најзначајније оне у Мокрину, Новом Милошеву, Банатском Двору
итд. Према прогнозама Србијагаса, потрошња природног гаса у
Србији ће порасти са око 4,5 милијарде кубика у 2010. години до око
6 милијарди у 2015. години, односно 7 милијарди у 2020. години
(табела 3).
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Табела 3.: Процена потрошња природног гаса у Републици
Србији изражена у милијардама кубних метара
Година

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Потрошња

1,7

2,7-3,0

3,4-4,0

4,5-5,0

5,5-6,0

6,5-7,0

Међутим, чак 91% природног гаса обезбеђује се из увоза, док само
9% долази из домаће производње, што нас чини једном од веома
зависних земаља од увоза природног гаса.
Према прогнозама Међународне агенције за енергетику (IEA) до
2030. године потрошња енергије у земљама ЕУ ће се сваке године
повећавати за седам процената. Посебно ће порасти потрошња гаса,
што ће захтевати повећање увоза чак четири пута. С друге стране,
Руској Федерацији је од стратешког интереса да своје енергенте
пласира управо на европско тржиште због његове лаке доступности,
као и због огромног обима потрошње енергената европских земаља.
Са географске тачке гледишта, Европи су неопходни поуздани
транзитни коридори како би природни гас стигао до потрошача.
Стратешки важан транзитни правац за ЕУ, посебно за индустријски
развијену северну Италију, као и за нашу земљу, јесте „Јужни ток“.
“Гаспром“, у чијем је већинском власништву НИС, компaнија је која
поседује највеће светске резерве природног гаса. Једна од кључних
алтернатива која је тренутно у плану јесте „Јужни ток“. У сарадњи са
италијанском компaнијом ENI, почетак изградње овог гасовода је
2013. година, а завршетак радова планиран је за крај 2015. године.
Овај гасовод од суштинског значаја за снабдевање јужне и централне
Европе гасом протезаће се од руске територије, дном Црног мора,
преко Бугарске у којој се гасовод рачва у два крака. Јужни крак ће се
протезати преко територије Грчке и Јадранског мора до Италије.
За нас посебно битан северни крак гасовода протезаће се преко
Србије према Мађарској и Аустрији, а мањи крак ће се у Мађарској
одвајати за Словенију и северну Италију. Из Србије ће један крак
бити намењен испорукама гаса у Босни и Херцеговини повећаним
капацитетом у односу на садашњих 400 милиона кубика годишње
(слика 2).
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Слика 2.: Траса “Јужни ток”

Гасовод „Јужни ток“ Србији може донети огромне економске и
геополитичке користи на дуже стазе. Очекује се да ће нам иградња
овог гасовода донети инвестиције у вредности од 1,5 милијарди евра,
као и приход од транзита гаса у износу око 200 милиона евра
годишње. Проласком овог гасовода Србија постаје важно транзитно
средиште. Посебно ће бити важна њена улога у снабдевању гасом
државе бивше Југославије, што учвршћује нашу позицију у региону.
Наведени подаци довољно говоре о неопходности да обезбедимо све
предуслове да руски природни гас гасоводом “Јужни ток” потече
преко наше територије.

ЗАКЉУЧАК
Природни гас постаје кључан енергент како за привреду тако и за
индивидуалне потрошаче. Његов опсег примене је широк: од
индустрије, широке потрошње, топлификације, производње
електричне енергије, погона моторних возила до сировине у
производњи разних хемијских производа. Природни гас поседује
јасне технолошке и економске предности у односу на
конвенционална горива. О његовом значају довољно говори податак
да приватни потрошачи гас могу користити у задовољавању око 80%
енергетских потреба. Овај податак добија на значају када се зна да
природни гас нема чврстих остатака и да загађује околину у
занемарљивој мери. Неопходност употребе природног гаса, можда
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најбоље од свих, илуструје пример престројавања аутомобилске
индустрије према коришћењу овог горива.
Природни гас као топлотни енергент даје веома велике ефекте на
плану штедње енергије, њеног рационалног коришћења и смањења
загађења животне средине, тако да замена других енергената
природним гасом представља посебан интерес сваке државе.
Уз мало политичке воље и отвореног дијалога наших и страних
партнера природни гас, као енергент XXI века, потећи ће гасоводом
“Јужни ток” из Руске Федерације, кроз Републику Србију ка
потрошачима у ЕУ. На тај начин ће се остварити циљеви зацртани
нашом дугорочном енергетском стратегијом и уједно се уклопити у
основе енергетске политике ЕУ чијем чланству тежимо. Наша земља
се први пут у својој историји нашла на важном енергетском
раскршћу тако да гасовод “Јужни ток” за Републику Србију
представља историјску шансу која не сме да се пропусти.
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ОПТИМИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
БАНКЕ МЕТОДОМ ДИНАМИЧКОГ
ПРОГРАМИРАЊА
OPTIMIZATION OF INVESTMENT BANK DINAMIC PROGRAMING
METHOD
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Економски факултет, Косовска Митровица, Србија
Срђан Јеринић2,
Техничка школа, Врбовац, Србија
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Абстракт: Динамичко програмирање је посебан математички апарат, који
омогућује оптимално планирање тзв. вишеетапних процеса управљања. Ту спадају
процеси у којима се доносе низ одлука и оне се доносе постепено у времену. Многи
задаци управљања процесима у техници, економији, војсци, физици, биологији и др.
могу се представити у виду вишеетапних процеса, на које се може применити
метода динамичог програмирања. Основни циљ јесте добијање оптималног плана
управљања, при чему се под оптималним управљањем подразумева оно управљање
које даје најбоље решење тј. циљ операције. За практичну примену методе
динамичког програмирања (ДП) – метод потребно је да сваки разматрани
процесес има свој јасно постављени математички модел, са прецизно
дефинисањем циљем (функција циља), који треба максимизирати (минимизирати)
И ограничењима који се морају узети у обзир у току процеса. У извесним
случајевима могуће је наћи аналитичко решење, али најчешће се налази
нумеричком анализом, уз примену развијених програма.
Кључне речи: Уочавање проблема, дефинисање метода и поступка за његово
решавање, опис функција и акција при процесу решавања проблема на рачунару и
анализа и тумачење резултата.
Abstract: Dynamic programming is a special mathematical apparatus that allows
optimization of the so-called. section control over the management process. There are
processes in which a series of decisions made and they are made gradually over time.
Many tasks in process control technology, economics, military, physics, biology and
others. can be represented in the form of section control over the process, which can be
applied dinamičog programming methods. The main objective is to obtain an optimal
management plan, whereby the optimal management implies that management that
provides the best solution ie. goal of the operation. For practical application of the
dynamic programming (DP) - method should be considered each proceses has a clearly
1
2
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established mathematical model, the precise definition of goal (objective function),
which should be maximized (minimized) and limitations that must be taken into account
during the . In certain cases it is possible to find an analytical solution, but the most
common is the numerical analysis, using the developed program.
Keywords: Recognition of the problem, defining the methods and procedures for solving
this problem, a description of the functions and actions in the process of solving
problems on the computer and the analysis and interpretation of results.

1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ ДИНАМИЧКОГ
ПРОГРАМИРАЊА
Основну идеју која је довела до ове методологије развио је амерички
математичар (Richard Bellman) у раним 1950 – тим годинама. Он је
предложио име “Динамичко програмирање”. Bellmanov принцип
оптималности у слободној интерпретацији можемо формулисати као
особину да оптимална стратегија, без обзира на почетно стање и
предходно решење, у свакој наредној етапи треба да одреди
оптималну стратегију у односу на предходно добијено стање, као
резултат предходног решења. Принцип оптималности се може
изразразити математички, помоћу функционалних једначина или
рекурзивних релација помоћу којих се изражавају везе између
функција циља посматране етапе и функције суседне етапе. Велики
резултати који су остварени у области ове методологије до данас
дугује се управо Bellman-у и његовим следбеницима.
Под термином систем подразумева се физички систем (технички,
економски, биолошки и др.), који се може дефинисати као вектор
стања:
r (t ) = [r1 (t ), r2 (t ), L , rn (t )]

(1)

Компоненте вектора р(т) одређују особине система, а број n
се назива димензијом система. Ако P означава почетно стање
система, а P1 , P2 , …, Pн стање система у узастопним временским
тренуцима. Ако постоји релација:

Pn +1 = W (Pn ), n = 0,1,2,...

(2)

Која представља скуп вектора (P0 ,P1,P2 ,...,), као репезентацију
понашања система у дискретним тренуцима времена n=0,1, 2,..., тада
се може рећи да такав скуп вектора дефинише процес, тј. Једну
специјалну врсту процеса која се назива вишеетапни процес.
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Процес се речима може описати као понашање система у току
времена. У општем облику, скаларне функције G (P0 ,P1,P2 ,...,Pн),
које зависе од процеса и које се могу код вишеетапних процеса
исказати као функције следећег типа:
n

∑ G ( pi )

(3)

i =0

С тим у вези нас ће пре свега интересовати разни процеси
управљања, односно процеси који потичу у времену И на чији ток
можемо утицати планирањем и реализацијом одговарајућих
активности у циљу повећања степена ефикасности пословања. У
вези са овом проблематиком, природно се намеће питање
мерљивости степена достигнуте ефикасности, тј. како измерити која
је од ова два и више модела управљања процесом најбоље
задовољава неке унапред постављене критеријуме. Наиме, потребно
је извршити математичку карактеристику задатака, тј. изабрати неки
нумерички критеријум F при избору разних модела управљања
имати и различите нумеричке вредности на основу којих можемо
планирати неке акције у будућности тако да F достигне маxималну
вредност, тј. Максимум или минимум већ према томе како је
постављен услов.
Основна идеја у примени ове методе састоји се у томе да се изабрана
стратегија управљања разбије на више фаза. Означимо са U неко
управљање. Ако се ради о n – фазном процесу тада се у свакој фази
примењује неко управљање Uи =(и=1,...,n), а управљње читавим
процесом, у том случају, представља низ управљња по фазама тј.
U = (U 1 , U 2 ,...,U n )

(4)

Који ћемо даље звати стратегија. Сада, свакој изабраној стратегији
одговара одговара одредјена вредност критеријума F тј.
F (U ) = F (U 1 , U 2 ,...,U n )

(5)

Основни циљ у оптималном управљању јесте изабрати такву
стратегију U* за коју критеријум F постиже своју оптималну
вредност, тј.
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( )

F U * = (opt )F

(6)

Ако са f1 , означимо ефекат који се постиже у u – тој фази управљања
uи , тада је укупан ефекат fu , оптимизације критеријума F једнак:
f u = f1 + f 2 + L + f n

(7)

Поступак одређивање оптималне вредности критеријума F можемо
реализовати на два начина:
1. U “једном потезу” наћи оптималну стратегију U*,
2. Оптималну стратегију U* одредити у више етапа узимајући у
обзир свих n – фаза процеса.
У другом случају, иако је он једноставнији поставља се питање: да
ли у свакој фази бирати оно управљање које оптимизира ефекат f у
тој фази или не? Искуствена је чињеница да у већини случајева то
није могуће, пре свега због адекватности критеријума F, јер његови
сабирци f1 , нису међусобно независни, па их није могуће увек
просто сабирати.
Међутим, мора се имати у виду да се избор у последњој фази
управљања може извршити условно, тј. уз очекивани исход
предходне фазе, па је, дакле реч о тзв, условно оптималном
управљању које је практично условљено исходом последње фазе.
Опште карактеристике модела динамичког програмирања:
• Глобални модел (проблем) се расчлањује на етапе и уоквиру
сваке етапе се врши оптимизација (максимизација добити,
минимизација трошкова и сл.),
• Етапа (фаза) се дефинише као уређени скуп стања,
• Приликом избора процеса управљања (или дејства)
трансформација сваког стања текуће етапе (фазе) је повезана
са следећом етапом,
• У анализи тренутног стања, најбоље управљање у наредној
етапи је назависно од управљања (акција) које је реализовано
у предходној етапи,
• Оптимално управљање почиње са првом или последњом
етапом у зависности од природе модела.
Практична примена модела ДП се може приказати на примерима
једнодимензионалне или вишедимензионалне оптималне расподеле
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ресурса, при чему ресурс може бити материјал, радна снага, машине,
или инвестиције. Проблем се састоји у расподели једнородног
ресурса на н места трошкова, при чему та места могу бити различити
производни процеси прераде (утрошака) разматраног ресурса, или
различите линије, односно машине, при чему је количина ресурса
ограничена. Капацитет сваког места трошења је такође ограничен.

2. ОПТИМИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА БАНКЕ
Одређена банка располаже са Z3 = 7 милиона еура (јединица
капитала), које са аспекта дугорочних финансијских пласмана жели
да инвенстира у профитабилне пројекте. Селекцијом пројекта од
стране стручне службе посебно су издвојена три пројекта
интересантна за банку. Потребно је одредити оптималан план
инвенстирања банке за који ће се остварити максималан укупни
профит ако је очекивани профит од улагања којима се изражава
ефикасност, дата табелом:

Инвенстиције
у мил.
€
(eura)
1
2
3
4
5
6
7

Профит I
пројекта
G1 (z)
5
10
30
60
70
80
87

Табела 1.
Профит I I
пројекта
G2 (z)
4
12
30
30
55
60
63

Профит I I I
пројекта
G1 (z)
3
20
30
45
50
54
56

Функција циља коју треба максимизирати улажући у поједине
пројекте, је укупан профит свих пројеката:
f ( x1 + x 2 + x 3 ) = G1 ( x1 ) + G 2 ( x 2 ) + G3 (x 3 )

(8)

x1 + x 2 + x 3 = Z 0 ; x i ≥ 0(i = 1,2,3)

(9)

Са ограничењима:
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Максимум наведене функције f по скупу вредности {x i }(i = 1,2,3) ,
зависи од почетне количине капитала (означили смог а са З=З0) и
броја пројекта.
Означимо га са:
n

f n (Z ) = max f = max ∑ G (x i )

(10)

i =1

Где величине xi , задовољавају предходно наведена ограничења.
Основна функција релација динамичког програмирања добија се
применом принципа оптималности, посматрајући улагања капитала
као N – етапни процес (N=3). Ако се пројекту Н додели количина
средстава XN . Дакле, укупан профит че бити:
f = G N ( X N ) + f N −1 (Z − X N )

(11)

Задатак се сводина на то, да се одреди она вредност X N ∈ [0, Z ] која
маxимизира наведену функцију f, аналитички се може приказати
релацијом:
f N (Z ) = max[G N ( X N ) + f N −1 (Z − X N )], N = 2,3
0 ≤ XN ≤ Z
Познато је да је f 1 (Z ) = G1 (Z ) , што изражава чињеницу да, ако се сва
средства улаже у први пројекат, остварује се профит тог пројекта.
Исто тако је познато да је за сваки пројекат, ако се у њега не улажу
средства, профит G N (0 ) = 0 , па је и f N (0 ) = 0, N = 1,2,3 .
Најпе се рачуна f 1 ( z ) :
f1 (1) =G1 (1)=5
f1 (2) =G1 (2)=10
f1 (3) =G1 (3)=30
f1 (4) =G1 (4)=60
f1 (5) =G1 (5)=70
f1 (6) =G1 (6)=80
f1 (7) =G1 (7)=87
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Ове вредности постављају се у табели 1. на места одређена за f1 (z).
Такође се уписују и одговарајуће вредности за X1(z):
Затим се рачуна f2 (z), користићи функцију f1 (z):
Za z =0
f2 (0)=0
x2 (0)=0
Н=2, за z=1:
f 2 (1) = max{G 2 (x 2 ) + f 1 (1 − x 2 )}
0 ≤ x2 ≤ 1

G (0 ) + f 1 (1) = 0 + 5 = 5 
= max  2
=5
G 2 (1) + f 1 (0 ) = 4 + 0 = 4
x2 (1)=0, (то је она вредност x2 коју је постигнут максимум – G2 (0)).

2.1. Софтерска имплементација модела динамичког
програмирања
Наша софтверска процедура чији су основни елементи рада
приказани на слици 1, са корисником комуницира у терминима
инвенстиционих улагања и, на тај начин, одређује оптималне
стратегије ових улагања. Притом, основни принцип њеног рада јесте
алгоритам заснован на Bellman-овом принципу оптималности слика
2. Описаћемо основни поступак рада са софтверском апликацијом у
Visual Basic-у. Након уноса укупног броја нивоа улагања М<20 у
нашем случају постоје (7) нивоа, и број пројеката (3), потребно је
унети вредности улагања, као И очекивани вредности профита за
сваки ниво инвестирања И пројеката, појединачно. Тада за задате,
уните вредности софтвер одређује оптималан план инвестирања за
који се остварује максималан укупан профит. Сви израчунати
параметри и основне карактеристике посматраног проблема ДП-а
дају се у облику извештаја у Висуал Басиц апликацији – Динамичко
програмирање, као што је приказано на слици 1.
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Слика 1.: Резултат оптимизације инвестиционих улагања.

На основу резултата оптимизације инвестиционих улагања може се
сада одредити оптимална политика инвенстирања банке тј. њеног
капитала од z=7 мил. €. Максимални профит је f2 (7) и остварен је ако
је у другом пројекту уложено x2(7)=3 мил. €. При томе је за даљу
расподелу остало Z1=Z0-3=7-3 = 4 милиона €. На тај начин добијена
је максимална вредност профита f2 (7)=90 милиона еура и одређена је
стратегија (X1 =4, X2 =3, X3 =0) улагања капитала у ова три пројекта.

ЛИТЕРАТУРА
1. Милан Божиновић, Владица Стојановић.: Математичке
методе и моделии у Економији предууећа, ВШСС, Лепосавић
2005.
2. Милан Божиновић.: Операциона истраживања, Економски
факултет Косовска Митровица 2012.
3. Geomans M.: Linear Programing,Advenced Algorothms, New
York, 1994.
4. Goodrich M. T., Tomassia R.: Algorithm Design, Jhon Wiley&
Sons, New York, 2002.

422

Зборник радова

УДК: 339.13
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Аннотация: Работа посвящена выявлению объемов, темпов и пропорций
развития внешней торговли, импорта товаров и взаимной торговли стран,
образующих Таможенный союз на постсоветском пространстве. Предложены
основные направления формирования рыночного товарного пространства с целью
повышения конкурентоспособности национальных экономик на единой
таможенной территории Россия, Белоруссия, Казахстан.
Ключевые слова: Россия, Белоруссия, Казахстан, таможенный союз, внешняя
торговля товарами, взаимная торговля, единый товарный рынок, экономическая
интеграция.

Развитие на постсоветском пространстве различных форм
интеграции направлено в первую очередь на повышение
конкурентоспособности национальных экономик, в частности, за
счет эффективного развития взаимной и внешней торговли товарами
этих стран в рамках Таможенного союза (ТС). Так, в Договоре
между Республикой Беларусь (РБ), Республикой Казахстан (РК) и
Российской Федерацией (РФ) от 6 октября 2007 года определено, что
Таможенный союз представляет собой единую территорию, в
пределах которой «подлежат беспрепятственному перемещению как
товары, происходящие с единой таможенной территории, так и
товары, происходящие из третьих стран и выпущенные в свободное
обращение на этой таможенной территории, при условии
применения всеми государствами-членами ТС Единого таможенного
тарифа ТС (ЕТТ ТС) и других единых мер регулирования торговли
товарами с третьими странами» [1, 2]. Кроме того, на таможенной
территории государств-членов ТС действует единая Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД ТС).
Безусловно, формирование и последующее развитие единого
товарного пространства на единой таможенной территории
выступает
одной
из
предпосылок
повышения
конкурентоспособности товаров, происходящих из государств423
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членов ТС, на мировом рынке. Однако, на наш взгляд, достижение
поставленной цели
возможно
в
результате
совершения
определенных действий на соответствующих этапах продвижения и
позиционирования товара (табл. 1), безусловно включая его
производство, которые предусматривают как общие, так и
специфические требования потребителей к нему.
Таблица 1.: Этапы продвижения и позиционирования
продукции государств-членов Таможенного союза на мировом
товарном рынке
Сегмент мирового товарного рынка
Мировой рынок товаров
из него:
Национальные рынки государств-членов
Таможенного союза
Региональный рынок:
Таможенного союза
Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС)
Содружества Независимых Государств (СНГ)
Рынок государств-членов Всемирной торговой
организации (ВТО)
Европейского союза (ЕС)

Этапы
1 2 3 4 5
+ + + + +
+
+ +
+ + +

+ + + +
+ + + +

Достижению указанной выше цели в полной мере соответствует
созданный в рамках ЕврАзЭС Таможенный союз. Доказательством
этого являются показатели внешней торговли товарами государствчленов ТС за 2010-2012 годы (табл. 2).
Отмечаем в развитии оборота внешней торговли товарами
государств-членов ТС разнонаправленные тенденции. Так, в
развитии оборота внешней торговли товарами как со всеми
странами, так и со странами ЕС в течение 2010-2012 годов
наблюдается позитивная тенденция, а со странами СНГ – негативная
тенденция. При этом отмечается наибольший прирост значений
показателей внешней торговли товарами ТС за 2011 год, т.е. за
первый год его функционирования. Это относится как к обороту
внешней торговли, так и экспорту товаров.
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Таблица 2. :Оборот внешней торговли и экспорт товаров
государств-членов Таможенного союза за 2010-2012 годы
(млрд. долл. США)
Контрагенты
Оборот внешней
Экспорт
торговли товарами
2010 г.
2011
2012
2010
2011
2012
г.
г.
г.
г.
г.
Все страны
686,3
910,7
939,3
437,2
584,7
600,1
Страны СНГ
58,4
80,4
78,8
37,0
50,8
50,7
Страны
вне
627,9
830,2
860,6
400,2
533,9
549,4
СНГ
Страны ЕС
359,8
468,6
491,1
249,5
325,2
341,9
Составлено по источнику: [3].
Востребованность продукции хозяйствующих субъектов стран ТС
возросла с 2010 по 2012 год на мировом рынке и рынке вне СНГ на
137,3%, на рынках стран СНГ и ЕС – на 137,0%.
О наличии конкурентоспособного товара и его востребованности на
рынках стран ТС свидетельствуют результаты показателей взаимной
торговли (ВТ) государств-членов ТС за 2010-2012 годы (табл. 3).
Таблица 3.: Объемы, темпы и пропорции развития взаимной
торговли государств-членов Таможенного союза за 2010-2012
годы
(млрд. долл. США)
Период

ТС – всего
Сумма

2010 г.
2011 г.
2012 г.

47,1
63,1
65,6

в%к
предыдущему
году
129,1
133,9
108,7

Сумма

10,4
15,1
17,1

РБ
удельный
вес, в %
к итогу
ТС
22,1
24,1
24,9

В том числе:
РК
Сум- удельный
ма
вес, в %
к итогу
ТС
6,0
12,7
7,1
11,3
6,8
10,0

РФ
удельный
вес, в %
к итогу
ТС
30,7
65,2
40,8
64,6
44,7
65,1

Сумма

Составлено по источнику: [3].
Результаты ВТ государств-членов ТС за 2010-2012 годы позволяют
сделать вывод, что в целом тенденции ее развития соответствуют
тенденциям развития интеграционного образования со всеми
странами, в частности это относится к 2011 году (табл. 2). Однако
прирост оборота внешней торговли товарами стран ТС за
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исследуемый период составил 37,3%, а прирост ВТ – 39,3%, т.е. на
2,0 п.п. выше.
Кроме того, следует отметить, что за анализируемый период
функционирования ТС произошли изменения в пропорциях ВТ трех
стран. Так, доля РБ возросла на 2,7 п.п. в результате уменьшения
доли РК и РФ на 2,7 п.п., 0,1 п.п. соответственно.
В связи с этим возникает вопрос. Каким товарам, происходящим из
РБ, РК и РФ, которые обеспечили прирост ВТ, отдается
предпочтение на едином товарном рынке трех государств? Ответ на
интересующий нас вопрос (о товарах пользующихся спросом на
едином товарном рынке ТС) в определенной мере позволяют нам
получить результаты анализа структуры ВТ государств-членов ТС за
2011-2012 годы (табл. 3).
Так, максимальный прирост в абсолютном выражении в 2011 году
по сравнению с 2010 годом в целом во ВТ ТС установлен по таким
укрупненным группам ТН ВЭД ТС как машины, оборудование и
транспортные средства (62,1%), минеральные продукты (40,1%),
кожевенное сырье, пушнина и изделия их них (36,7%), а в 2012 году
по сравнению с 2011 годом – кожевенное сырье, пушнина и изделия
их них (64,3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (20,3%), машины, оборудование и транспортные средства
(14,6%).
Следовательно, изменение доли продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 0,9 п.п. в структуре ВТ в 2012 году
обеспечено в результате роста в абсолютном выражении данной
укрупненной группы – с 5 714,5 млн. долл. США в 2011 году до
7 026,0 млн. долл. США в 2012 году. Кроме того, в 2012 году
продолжился темп прироста кожевенного сырья, пушнины и изделий
их них, а машин, оборудования и транспортных средств, наоборот, –
сократился.
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Таблица 4.: Структура взаимной торговли государств-членов
Таможенного союза по укрупненным группам за 2011-2012 годы
(в процентах к итогу)
Код Наименование
по
укрупненной
ТН
группы
ВЭД
ТС
Всего
из них:
1-24 Продовольственны
е товары и
сельскохозяйствен
ное сырье
25Минеральные
27
продукты
28Продукция
40
химической
промышленности,
каучук
41Кожевенное сырье,
43
пушнина и изделия
их них
44-9 Древесина и
целлюлознобумажные изделия
5-67 Текстиль,
текстильные
изделия и обувь
72Металлы и
83
изделия из них
84Машины,
87,
оборудование и
90
транспортные
средства

ТС – всего

В том числе:
РК

РБ

РФ

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
год
год
год
год
год
год
год
год
100

100

100

100

100

100

100

9,3

10,2

22,6

24,2

1,8

3,2

5,6

6,0

39,8

37,0

1,4

2,8

49,8

38,9

52,3

49,7

9,1

8,9

9,8

10,3

8,3

7,2

8,9

8,6

0,2

0,3

0,3

0,4

0,0

0,1

0,2

0,2

2,2

2,0

2,3

2,1

0,0

0,1

2,6

2,3

2,9

3,0

7,2

7,1

1,5

1,6

1,5

1,6

12,5

12,7

7,8

7,9

28,7

30,9

11,4

11,7

20,0

21,1

42,1

38,1

5,8

10,4

14,2

16,3

Составлено по источнику: [3].
Таким образом, основными укрупненными группа ТН ВЭД ТС,
которые наиболее востребованы на едином товарном рынке стран
ТС, являются:
– минеральные продукты (39,8-37,0%);
– машины, оборудование и транспортные средства (20,0-21,1%);
– металлы и изделия из них (12,5-12,7%);
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– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,310,2%).
Однако спрос на отмеченные укрупненные группы ТН ВЭД ТС не
устойчив. Подтверждением этого является изменение темпов
прироста не только в сторону увеличения, или уменьшения, но и
отсутствие роста (-1,7% – древесина и целлюлозно-бумажные
изделия в 2012 году).
Несколько иные пропорции структуры и темпы развития ВТ
характерны для государств-членов ТС в 2011-2012 годах. Так, для РБ
максимальный прирост в абсолютном выражении в 2011 году по
сравнению с 2010 годом в целом во ВТ ТС установлен по таким
укрупненным группам ТН ВЭД ТС как машины, оборудование и
транспортные средства (87,5%), минеральные продукты (74,9%),
металлы и изделия из них (38,7%), а в 2012 году по сравнению с 2011
годом – минеральные продукты (123,4%), кожевенное сырье,
пушнина и изделия их них (64,4%), продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (20,6%).
Таким образом, основными укрупненными группами ТН ВЭД ТС
РБ, которые наиболее востребованы на едином товарном рынке
стран ТС, являются:
– машины, оборудование и транспортные средства (42,1-38,1%);
– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22,624,2%);
– продукция химической промышленности, каучук (9,8-10,3%).
Для РК максимальный прирост в абсолютном выражении в 2011
году по сравнению с 2010 годом в целом во ВТ ТС установлен по
таким укрупненным товарным группам как кожевенное сырье,
пушнина и изделия их них (64,4%), текстиль, текстильные изделия и
обувь (64,2%), машины, оборудование и транспортные средства
(54,3%), а в 2012 году по сравнению с 2011 годом – кожевенное
сырье, пушнина и изделия их них (169,1%), древесина и целлюлознобумажные изделия (126,8%), продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (167,8%).
Следовательно, основными укрупненными группами товаров РК,
которые наиболее востребованы на едином товарном рынке стран
ТС, являются:
– минеральные продукты (49,8-38,9%);
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– металлы и изделия из них (28,7-30,9%);
– продукция химической промышленности, каучук (8,3-7,2%).
Максимальный прирост в абсолютном исчислении для РФ в 2011
году по сравнению с 2010 годом в целом во ВТ ТС установлен по
таким укрупненным группам ТН ВЭД ТС как минеральные
продукты (45,9%), машины, оборудование и транспортные средства
(41,5%), кожевенное сырье, пушнина и изделия их них (35,3%), а в
2012 году по сравнению с 2011 годом – кожевенное сырье, пушнина
и изделия их них (60,5%), машины, оборудование и транспортные
средства (24,4%), текстиль, текстильные изделия и обувь (19,2%).
Безусловно, основными укрупненными группами товаров РФ,
которые наиболее востребованы на едином товарном рынке стран
ТС, являются:
– минеральные продукты (52,3-49,7%);
– металлы и изделия из них (11,4-11,7%);
– машины, оборудование и транспортные средства (14,2-16,2%).
Резюмируя, отмечаем, что результаты анализа структуры,
пропорций, динамики и объемов развития ВТ государств-членов ТС
по укрупненным товарным группам за 2011-2012 годы
подтверждают наличие различного уровня спроса на товары
хозяйствующих субъектов единого рыночного пространства.
Однако, на наш взгляд, для определения эффективных направлений
специализации и кооперации производства в рамках существующих
видов экономической деятельности как национальном, так и
интеграционном пространстве необходимо выделить основные
товарные группы, пользующиеся повышенным спросом среди
потребителей ТС, а страной происхождения, которых является не
только одна из стран ТС, но и третьи страны, т.е. импорт товаров ТС
(ИМ ТС) (табл. 5).
Следует отметить, что среди выделенных нами пятнадцати групп ТН
ВЭД ТС доля в импорте товаров ТС составляет от 1,20% (топливо
минеральное, нефть и продукты их перегонки) до 18,64% (реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их
части). На долю выделенных импортообразующих групп ТН ВЭД
ТС приходится 71,05%. Кроме того, каждой выделенной группе ТН
ВЭД ТС соответствует определенная ее доля во ВТ государствчленов ТС. При этом минимальная доля относится к съедобным
фруктам и орехам (0,19%), а максимальная – к топливу
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минеральному, нефти и продуктам их перегонки (32,94%). На долю
основообразующих групп ТН ВЭД ТС во ВТ стран ТС приходится
72,73%.
Таблица 5.: Импорт товаров и взаимная торговля государствчленов Таможенного союза по основным группам ТН ВЭД ТС за
2012 год
(в процентах к итогу)
Код Сокращенное
по
наименование
ТН
ВЭД
ТС
ВСЕГО
02
Мясо и пищевые
мясные
субпродукты
08
Съедобные фрукты
и орехи
27
Топливо
минеральное,
нефть и продукты
их перегонки
30
Фармацевтическая
продукция
39
Пластмассы и
изделия из них
40
Каучук, резина и
изделия из них
48
Бумага, картон
изделия из них
64
Обувь, гетры и
аналогичные
изделия и их
детали
72
Черные металлы
Изделия из черных
металлов

73
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ТС – всего
Доля РБ

В том числе:
Доля РК

Доля РФ

ИТ
ТС

ВТ
ТС

ИТ
ТС

ВТ
ТС

ИТ
ТС

ВТ
ТС

ИТ
ТС

ВТ
ТС

100

100

6,18

100

6,48

100

87,34

100

2,27

1,61

5,00

5,88

3,25

0,06 91,76

0,21

2,06

0,19

3,87

0,33

6,74

0,23 89,39

0,12

1,20 32,94 17,40

1,83 15,56 13,81 67,04 47,78

4,44

0,44

3,81

0,66

7,74

0,04 88,44

0,42

3,72

2,91

8,85

5,05

6,83

0,56 84,33

2,46

1,56

1,59

8,28

2,75

7,15

0,25 84,56

1,35

1,21

0,89

6,05

0,89

6,33

0,05 87,62

1,02

1,34

0,64

3,39

1,03

6,18

0,73 90,43

0,48

1,99

5,86

8,44

2,59

4,04 13,81 87,52

5,89

3,04

3,52

6,27

3,82 23,60

1,47 70,13

3,73
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84

85

86

87

90

94

Реакторы ядерные,
котлы,
оборудование и
18,64
механические
устройства; их
части
Электрические
машины и
оборудование;
аудио и
11,10
видеоаппаратура,
телевизоры, их
части и
принадлежности
Железнодорожный
и подвижной
состав, трамваи,
1,58
путевое
оборудование, их
части
Средства
наземного
транспорта, кроме
железнодорожного, 13,88
их части и
принадлежности
Инструменты и
аппараты
оптические,
фотографические,
измерительные,
медицинские; их
части и
принадлежности
Мебель,
постельные
принадлежности,
матрацы,
осветительные
приборы

6,83

5,87

9,72

8,30

7,07 85,83

5,68

4,23

3,98

5,42

8,00

2,45 88,02

4,05

1,79

8,19

0,33 28,20

0,39 63,61

2,56

7,43

3,77 21,56

4,51

0,25 91,72

3,12

3,16

0,80

4,22

1,09

7,80

0,21 87,97

0,78

1,44

1,06

3,11

2,66

9,64

00,5 87,25

0,60

Составлено по источнику: [3].
Следовательно, в целом основа ВТ и импорта ТС, в частности, по
структуре групп ТН ВЭД ТС одинакова, но в разрезе отдельных
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групп ТН ВЭД ТС значительно отличается их объем. Это
обусловлено, в определенной мере, наличием конкурентных
преимуществ (цена-качество) у конкретного товара или его
отсутствием (ограниченное количество подобного товара (сырья,
продукции) на национальном или региональном рынке трех стран.
Следует отметить, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом
максимальный прирост (50 и более процентов) установлен по таким
товарам ТН ВЭД ТС, которые нами отнесены к числу формирующих
основу импорта ТС, как средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного, их части и принадлежности (123,2%), съедобные
фрукты и орехи (80,5%), железнодорожный и подвижной состав,
трамваи, путевое оборудование, их части (66,2%).
Таким образом, число товаров, которые не имеют значительной доли
в импорте ТС, но более востребованы на товарном рынке
интеграционного образования, оказалось значительно больше. Это,
прежде всего, пробка и изделия из нее (500,0%), живые деревья и
другие растения, луковицы, корни, срезанные цветы (185,8%), олово
и изделия из него (169,8%), никель и изделия из него (118,2%),
недрагоценные металлы прочие, металлокерамика и изделия из них
(117,7%), живые животные (106,8%), медь и изделия из нее (84,4%),
шелк (81,0%), масличные семена и плоды; лекарственные растения;
солома и фураж (80,2%), руды, шлак и зола (75,6%), натуральный и
искусственный мех и изделия из них (68,7%), шеллак, камеди,
смолы, прочие растительные соки и экстракты (64,9%), трикотажные
полотна машинного и рунного вязания (56,4%), прочие растительные
текстильные волокна (55,3%), продукты животного происхождения
прочие (52,8%), инструменты музыкальные; их части и
принадлежности (51,4%), часы и их части (50,0%).
В 2012 году максимальный прирост установлен в отношении
съедобных фруктов и орехов (57,8%), как одной из групп ТН ВЭД
ТС, составляющих основу импорта ТС, кроме того, отмечается
снижение темпа прироста.
В списке групп ТН ВЭД ТС, продолживших успешно конкурировать
на рыночном пространстве ТС, остались натуральный и
искусственный мех и изделия из них (178,3%), инструменты
музыкальные; их части и принадлежности (139,3%), живые деревья и
другие растения, луковицы, корни, срезанные цветы (109,4%),
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масличные семена и плоды; лекарственные растения; солома и
фураж (90,1%).
Таким образом, число наиболее востребованных товаров на едином
рынке ТС изменилось на две трети. Так, максимальный прирост
установлен в отношении разных готовых изделий (400,0%),
растительных материалов для плетения (300,0%), зонтов, тростей,
хлыстов, кнутов и их частей (300,0%), злаков (178,7%), готовых
продуктов из мяса, рыбы или ракообразных (162,7%), корзиночных и
других плетеных изделий (91,0%), остатков и отходов пищевкусовой
промышленности, готовых кормов для животных (68,0%), головных
уборов и их частей (75,4%), продуктов животного происхождения
прочих (71,1%), меди и изделий из нее (54,9%).
Кроме того, необходимо отметить, что, если в 2011 году по
сравнению с 2010 годом наблюдался рост объема ВТ по 84 из 97
групп ТН ВЭД ТС и он составил в 2011 году по отношению к
предшествующему году 133,9%, то в 2012 году по сравнению с 2011
годом – по 75 из 97 групп ТН ВЭД ТС и составил 108,7%.
На основе изложенного выше можно сделать вывод, что объективно
существующие различия в структуре экономик государств-членов
ТС обусловили их несовпадающие потребности [2] в части объемов
товаров как во ВТ, так и импортируемых на национальные
территории из третьих стран.
Результаты анализа структуры и объемов основообразующих групп
ТН ВЭД ТС импорта и ВТ государств-членов ТС позволил сделать
вывод, что у хозяйствующих субъектов отсутствуют стратегии
продвижения и позиционирования товаров на едином рынке
интеграционного образования, с учетом реального состояния и
темпов развития национальных экономик, а также единых
принципов и правил конкуренции.
На наш взгляд, стратегии продвижения и позиционирования товаров
на едином рынке интеграционного образования должны выступать
логическим
продолжением
соответствующих
национальных
стратегий и быть основой для разработки рекомендованных
стратегий с целью эффективного продвижения и позиционирования
продукции на мировом рынке. При этом предлагаемые стратегии
должна являться составной частью системы стимулирования
национального производства товаров, в частности обрабатывающего
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с целью эффективного проведения импортозамещения и экспортной
экспансии.
Безусловно, основой системы стимулирования национального
производства
должны
быть
государственные
программы
импортозамещения
и
стимулирования
экспорта
товаров,
предусматривающие привлечение инвестиций в развитие сельского
хозяйства и производство готовой продукции, с целью расширения
номенклатуры и увеличения объемов конкурентоспособных товаров.
Таким образом, разработка и реализация, указанных выше стратегий
обусловливает обеспечение устойчивого развития национальных
экономик и отдельных производств, удовлетворение социально
значимых потребностей населения при обеспечении надежной
защищенности экономических интересов государств-членов ТС, в
том числе от появления «на их территории импортных товаров,
выпущенных на территории одного из государств в свободное
обращение по ставкам, ниже уровня ставок ЕТТ ТС» [2].
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единой
таможенной
территории
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС
–
http://www.juristlib.ru/book_9496.html.
3. Статистика – http://tsouz.ru/db/stat/Pages/default.aspx.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF
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Сажетак: Стране директне инвестиције, у условима глобализације и новог
економског поретка, добијају улогу важне полуге економског развоја. Технологије,
менаџерска знања, приступ страним тржиштима су само неке од предности које
са собом стране директне инвестиције. Привреда Републике Србије се на почетку
новог миленијума нашла пред најважнијим проблемом економског развоја, који се
огледа у недостатку капитала без којег се не могу решити кључни развојни
проблеми. Дубока економска криза, као последица десетогодишњег периода
изолације и ратних сукоба, застарела технологија и недостатак домаћег
капитала, намећу потребу привлачења страних инвестиција у циљу обезбеђења
привредног развоја. Такво стање српске привреде указује на чињеницу да страни
капитал представља важно средство њеног опоравка.
Кључне речи: стране директне инвестиције, транзиција, структура привреде,
економски развој
Apstrakt: Foreign direct investment, in terms of globalization and the new economic
order, give the important role of the engine of economic development. Technology,
management skills, access to foreign markets are just some of the advantages to foreign
direct investment. The economy of the Republic of Serbia at the beginning of the new
millennium, faced a major problem of economic development, which is reflected in the
lack of capital, without which it cannot solve the key developmental issues. Deep
economic crisis, as a result of ten years of war and isolation, outdated technology and a
lack of domestic capital, impose the need to attract foreign investment in order to ensure
economic development. Such a state of Serbian economy suggests that foreign capital is
an important means of its recovery.
Key words: Foreign direct investment, transition, structure of the economy, economic
development
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УВОД
Велики значај за привредни раст и развој земаља имају страна
улагања. Досадашња искуства показују да су страна улагања играла
значајну улогу у променама производње и извоза у земљама које су
на прави начин користиле стране изворе финансирања. Корист од
страних инвестиција имају како улагачи, тако и земље примаоци
страних
инвестиција.
Адекватном
употребом
примљених
инвестиција постиже се макроекономска равнотежа као један од
основних циљева сваке економије, а подразумева истовремено
постизање стабилности цена, високог нивоа запослености, сталан
привредни раст, као и постизање бољег квалитета живота,
конкурентности и извоза.
Почеци страних улагања у Европи везују су за XVI век, када почињу
да се стварају праве трговине које се проширују по целом
континенту, повећавају капацитети предузећа, ствара нова
организација и снажније се излази на светско тржиште. То је
омогућило стварање мултинационалних компанија које су повукле
највећи део страних улагања. У овој фази, инвестирало се искључиво
у трговачка предузећа, са циљем повољније набавке сировина и
пласмана готових производа. У периоду између два светска рата,
стране инвестиције су се у свету стално повећавале. После другог
светског рата, за разлику од ранијих улагања која су углавном била
мотивисана осигурањем сировина, почиње се улагати у развој нових
технологија, менаџмент знања и освајање нових тржишта.
Страни капитал је изменио изглед светског финансијског тржишта и
светске привреде уопште. Кредитна активност данас се најчешће
одвија преко директног присуства страних кредитних организација
на тржишту пласмана средстава. Општи заокрет у корист политике
која подстиче стране инвестиције, указује на углавном растуће
економске користи од слободног тржишта, слободне трговине,
приватног власништва, ефективних власничких права и иностраног
власништва.
Профит и тежња за освајањем нових тржишта, једни су од
најважнијих мотива страних улагача. Када је у питању земља у коју
се улаже, онда је интерес те земље углавном што бржи привредни
развој и макроекономска стабилност на основу примљеног капитала
из страних извора финансирања.
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Имајући ово у виду, предмет анализе у раду је утицај страних извора
финансирања на макроекономску стабилност и кретање кључних
макроекономских индикатора у Србији, у периоду транзиције њене
привреде и друштва.. Циљ рада јесте да укаже да је, поред повећања
домаће штедње, привлачење страног капитала од кључног значаја за
макроекономску стабилност и привредни развој Србије и у наредном
периоду.

ИНВЕСТИЦИОНИ АМБИЈЕНТ У СРБИЈИ
Инвестиције су неопходне за економски раст. Инвестиције долазе из
укупне (агрегатне) штедње неког друштва. Ниво штедње у Србији је,
међутим, веома низак, што је заједно са погубном економском
политиком деведесетих година XX века, довело до тога да је данас
Србија веома поткапитализована. Штедња предузећа у Србији је
током деведесетих година XX века, па све до 2006. године била
негативна, што значи да је економија, уместо да генерише вредност,
стварала губитке и смањивала свој капитал. Српска предузећа су,
након вишегодишњих агрегираних губитака, тек 2006. године
остварила агрегатну добит. Ови континуелни губици економије
Србије довели су до тога да је као таква ушла у транзициони процес,
с изузетно ниским нивоом капитала и малим инвестиционим
капацитетом.
Проблем с којим се Србија суочила, имајући у виду даљи економски
раст и развој, након економског ембарга и политичке изолације,
управо је дугогодишњи недостатак улагања, који је довео до
урушавања производне базе, заосталости технологије и процеса, као
и пада конкурентности и губитка тржишта. Овај недостатак, како
ендогене штедње националне економије, тако и улагања која би
довела до раста капиталне базе, довео је до застоја у даљем
привредном развоју. Због тога су нове инвестиције неопходне како
би довеле до обнављања производње, обнове застарелих постројења,
подизања нових фабрика, упошљавања радника, а кроз процес
мултипликације, подстакле даљи економски раст.1
Србија се налази у оној групи земаља којима ће бити потребно
најдуже време да премосте јаз економске заосталости. Тек би
додатне инвестиције у савремену технологију и у људски капитал
1

Ђоковић, В., Васиљевић, Д., (2008), Баријере за инвестиције у Јабланичком и Пчињском
округу, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Лесковац, стр. 7.
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могле подићи стопу раста на виши ниво и тако истовремено
осигурале два циља: а) побољшале животни стандард (per capita
доходак) и б) омогућиле регуларно испуњавање обавеза према
иностраним повериоцима (сервисирање дуга). Сходно томе, важно је
нагласити да је каузална веза између инвестиција и више стопе раста
бруто домаћег производа индиректна, с обзиром на то да зависи од
динамике извоза.
Слика 1.: Ефекти нових инвестиција

Класична економска теорија, знања и искуства везана за политику
привредног развоја, усредсређују на чињеницу да привредни развој,
пре свега, зависи од комбинације радне снаге, капитала, штедње и
технолошког напретка. Не желећи да анализирамо ситуацију везану
за доступну радну снагу у Србији, њен квалитет, структуру,
обученост, образованост, однос према раду, конфликтност и томе
слично, можемо констатовати да Србија располаже са значајним
потенцијалом становништва које још увек није укључено у
производне и продуктивне токове. Висока стопа незапосленог
становништва јесте проблем српског друштва, али доступност радне
снаге представља потенцијал за даљи раст. Међутим, тај потенцијал,
тј. рад без одговарајуће опреме, алата, производног и тржишног
система, сам по себи не представља гаранцију даљег напретка.
Капитал, постројења, хале, просторије, машине, информациона
опрема, обртни капитал и томе слично, представља неопходан
чинилац који, у комбинацији са мотивисаном, обученом и
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одговорном радном снагом ствара додату вредност и доводи до
привредног развоја.
Да би разумели значај инвестиција, можемо да се осврнемо на
искуства осталих европских транзиционих земаља. Бројне студије
показују да је управо прилив инвестиција из иностранства, тј,
иностране штедње, довео до значајног раста економија тих земаља.
У Србији, с обзиром на малу капиталну базу, као у осталим
транзиционим економијама, велики део нових инвестиција долази из
иностранства, у виду страних директних инвестиција. Управо је рад
на стварању услова за привлачење тих инвестиција значајан
допринос којим носиоци економске политике могу да подстакну
развој националне економије у целини.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈИ
Стручна јавност у Србији, као и носиоци економске политике,
указују на значај страних директних инвестиција за Србију,
означавајући их као пресудан фактор њеног економског развоја.
Ипак, опсежне студије о ефектима страних директних инвестиција,
на економски развој Србије изостају.
Полазећи од теоријских ставова који су изложени у претходним
главама, у овом делу ће бити учињен напор да се, на што ефикаснији
начин, анализира утицај страних директних инвестиција на
економски развој Србије. Како би то било остварено поћи ће се од
анализе прилива страних директних инвестиција, њихове структуре
и дистрибуције на различите секторе. Након тога, ће бити испитано
да ли је и у коликој мери дошло до промена одређених параметара
економског развоја као што су привредни раст, привредна структура,
спољнотрговинска размена, стање платног биланса и технолошка
опремљеност економије Србије, као последица прилива страних
директних инвестиција.
Предност већег привлачења страних директних инвестиција, у
односу на кредите из иностранства, јесте у томе што оне не
подразумевају значајније одливе у будућности који могу угрожавати
текући биланс и привредни раст у тим периодима, мада се не сме
заборавити да стране директне инвестиције имају своје одливе, као
резултат репатријације профита и ситуација када филијале отплаћују
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ануитете по основу позајмица од својих централа (што се третира
као класичан кредит). Предност страних директних инвестиција у
односу на портфолио инвестиције је у томе што стране директне
инвестиције представљају много стабилнији извор капитала, што се
и показало за време глобалне економске кризе, када је био отежан
приступ међународним финансијским тржиштима и када је Србија
доживела велики бег шпекулативног и портфолио капитала.
Стране директне инвестиције су много стабилније у односу на
портфолио инвестиције зато што подразумевају инвестиције у
производне фондове, чиме репрезентују дугорочне намере
инвеститора, будући да је много теже повући капитал уложен у
фиксну имовину у односу на капитал пласиран у хартије од
вредности.
У табели бр. 1. је приказана је динамика страних директних
инвестиција у Србији у периоду од 2001. до 2012. године. Као што се
може уочити, ниво и динамика страних директних инвестиција, били
су веома неравномерни у посматраном периоду. Ово је, пре свега,
последица како унутрашњих тако и спољних чинилаца.
Табела 1.: Стране директне инвестиције (нето) у Србији
Година
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Износ у
мил. евра
184
500
1.194
774
1.250
3.323
1.821
1.824
1.372
1.033
1.827
232

% од ГДП
1.4
3.1
6.9
4.1
6.2
14.3
6.4
5.6
4.8
3.5
5.5
-

СДИ пер цапита у
евраима
25
67
160
104
168
448
247
248
187
142
251
-

Извор: Министарство финансија Р Србије, (2013), Основни индикатори
макроекономских кретања, (ажурирано 10.02.2013. године), Београд.

Нестабилност и неизграђеност институција и политичке разлике у
погледу динамике реформи и европских интеграција су главни
440

Зборник радова

унутрашњи чиниоци који су утицали на овакво кретање. Што се тиче
спољних чинилаца, ту се, пре свега, мисли на светску финансијску
кризу која је наступила крајем 2007. године и која је утицала на
застој страних директних инвестиција, не само у Србији, него и на
глобалном нивоу.
Према обиму и динамици укупних страних директних инвестиција,
цео посматрани период, може се поделити на три потпериода:
а) Период од 2001 до 2005. године. У овом периоду стране директне
инвестиције у Србији су достигле ниво од око 3,1 милијарду евра.
Највећи део овог износа је инвестиран у процесу приватизације
предузећа профитабилних делатности. Ради се од цементарама,
фабрикама дувана, пиварама и неких групацијама прехрамбене
индустрије. Такође, овај период карактеришу аквизиције великог
броја српских банака. Удео нових (гринфилд) инвестиција је био
веома мали и односио се углавном на трговину и некретнине.
б) Период од 2006. до 2008. године. У овом периоду стране директне
инвестиције достижу ниво од 6,3 милијарде евра. Највећи обим
страних директних инвестиција остварен је у 2006. години и то у
износу од 3,3 милијарде евра. Поменуте године је остварена и
највећа страна директна инвестиција у Србији од 1,5 милијарди евра.
Радило се о продаји мобилног оператера “Mobtel” норвешкој
телекомуникационој компанији Telenor.
ц) Период од 2009. до 2012. године. У овом периоду стране директне
инвестиције су биле за око 50% мање у односу на претходни период
и износиле су 4,2 милијарде евра. Овај период карактерише то да су,
у односу на претходна два периода, повећане инвестиције у
прерађивачку индустрију. Највећа инвестиција у овом периоду била
је инвестиција белгијског трговинског ланца “Delez” која је
остварена по основу куповине српског трговинског ланца “Delta
Maxi” у 2011. години за 933 милиона евра. Уговором о продаји
Нафтне индустрије Србије (НИС) који је потписан крајем 2008.
године у Москви, руска компанија Гаспром Њефт преузела је
управљање овом компанијом. Тај чин се десио уплатом 400 милиона
евра за куповину 51% акција НИС-а.
У целом посматраном периоду, од 2001 до 2012. године, укупне
(нето) стране директне инвестиције у Србији износиле су око 15
милијарди евра. То свакако указује на чињеницу да Србија значајно
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заостаје у односу на најразвијеније земље у транзицији по приливу
страних директних инвестиција и није ни близу нивоа који би
обезбеђивао динамичан раст и одрживи развој. Србија није
искористила релативно повољно међународно економско окружење,
у периоду пре 2008. године, да привуче већи износ страних
директних инвестиција, како би у довољној мери подстакла
технолошки
напредак
и
раст
продуктивности,
односно
конкурентност привредних грана које су усмерене на извоз.
У табели бр. 2. приказани су највећи инвеститори у Србији у
периоду од 2001. до 2011. године. Као што се може уочити, пре
свега, ради се о инвестицијама услужног карактера. Такође, већином
се ради о аквизицијама односно куповини домаћих предузећа.
Табела 2.: Иницијална и укупна улагања страних инвеститора у
Србији у периоду од 2001 до 2011. године (првих 20 инвеститора)2

Ранг

Компанија

Земља
порекла

Сектор

Вредност
улагања
мил ЕУР

1

Теленор

Норвешка

Телекомуникације

1602

2

Газпром Нефт - НИС

Русија

Енергетика

947

3

Фијат Аутомобили

Италија

Аутомобилска индустрија

940

4

Dethaize

Белгија

Малопродаја

933

5

Philip Morris DIN

САД

Дуванска индустрија

733

6

Štada - Hemofarm

Немачка

Фармацеутска индустрија

650

7

Mobilkom - Vip Mobile

Аустрија

Телекомуникације

633

8

Agrokor

Хрватска

Прехрамбена индустрија

414

9

Banca Intesa - Delta Banka

Италија

Банкарство

508

10

Salford Investment Fund

Велика
Британија

Прехрамбена индустрија

500

11

Еуробанк ЕФГ

Грчка

Банкарство

500

12

Raiffeisen banka

Аустрија

Банкарство

500

13

Merkator

Словенија

Малопродаја

500

2

Подаци се односе на укупне инвестиције наведених компанија од њиховог уласка на
српско тржиште па до 2011. године.

442

Зборник радова
14

Star B- Apatinska pivara

Чешка

Прехрамбена индустрија

487

15

CEE / BIG shopping centers

Израел

Некретнине

470

16

National Bank of Greece Vojvoñanska banka

Грчка

Банкарство

425

17

Credit Agricole Srbija

Банкарство

264

18

Fondiaria SAI

Француск
а
Италија

Осигурање

220

19

Лукоил - Беопетрол

Русија

Енергетика

210

20

BritishAmerican Tobacco
Велика
Дуванска индустрија
200
South East Europe
Британија
Извор: Business info group, (2012), Стране директне инвестиције у Србији 20012011, Београд, стр. 12.

Као директна последица оваквог прилива страних директних
инвестиција, секторска структура бруто домаћег производа Србије
значајно је измењена, радикалним смањењем учешћа индустрије и
високим растом удела услуга. У периоду од почетка транзиције па
све до 2012. године, у Србији је био заступљен транзициони модел
раста који је био заснован на домаћој тражњи, приливу страног
капитала и расту сектора услуга.
Табела 3.: Секторска структура страних директних инвестиција
по областима
2004
Укупно, сви сектори
100
Прерађивачка индустрија
30.4
Трговина на велико и мало
35,9
Саобраћај, складиште и везе
1.5
Финансијско посредовање
10,6
Послови са некретнинама
13,9
Пет највећих сектора, укупно 92,3

2005
100
18,9
22,0
0.7
37.6
13,2
90.2

2006
100
18.4
8.6
28.8
36.5
6.6
96.9

2007
100
7,7
7.7
19.5
31.7
16.0
89.0

2008
100
17.2
12.2
7.5
38.2
18.1
92.4

2009
100
29.4
12.3
6.5
8.6
13.2
71,0

2010
100
39,3
22,4
8.7
33,0
20.5
94.0

2011
100
24.1
48.2
1.7
22,2
7,8
94,3

Извор: Business info group, (2012), Стране директне инвестиције у Србији, 20012011, Београд, стр. 62.

Ако се посматра укупан обим страних директних инвестиција према
секторима у периоду од 2004. до 2011. године може се уочити да је
већински део страних директних инвестиција управо реализован у
сектору услуга (око 42% од укупног обима страних директних
инвестиција). Око 90% страних директних инвестиција односило се
на куповину активе приватних, државних и друштвених предузећа и
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банака у процесу тендерске и аукцијске приватизације, док су
гринфилд инвестиције биле веома мале.3
На основу свих презентираних података јасно се може уочити да је
допринос услуга формирању бруто додате вредности повећан са око
1/2 на готово 2/3. У том истом периоду традиционалне извозне
делатности губиле су на свом структурном значају. То се, пре свега,
односи на сектор индустрије и пољопривреде.
Примера ради, просечан раст индустрије у периоду од 2001. до 2011.
године био је око 0,7%, што значи да се почетком XXI века нисмо
вратили на ниво из 1989. године. Крајем осамдесетих година XX
века сваки трећи динар у бруто домаћем производу долазио је из
индустрије, а данас је то сваки седми динар. У другим економијама у
транзицији расте удео сектора услуга убруто домаћем производу,
али не на рачун индустрије, већ на рачун пољопривреде.4
Слика 2.: Структура бруто додате вредности у Србији

Извор: Привредна комора Србије, (2012), Предлог нове економске политике за
период 2012-2016 година, Београд.

У последње три године посматраног периода, долази до одређеног
заокрета јер је обим страних директних инвестиција у прерађивачку
индустрију био, у просеку, знатно већи него у свим осталим
3

Business info group, (2012), Стране директне инвестиције у Србији 2001-2011, Београд,
стр. 61.
4
Лабус, М, Милошевић, С, (2009), Економска криза у Србији: Између раста и структурних
промена, Зборник радова: Раст у условима глобалне рецесије и финансијске кризе-(не)
конвенционалне иницијативе, Копаоник бизнис форум, Копаоник, стр. 7.
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секторима, што је ранијих година био случај са инвестицијама у
сектору финансија. Најатрактивнија област за улагања унутар
прерађивачке индустрије је производња прехрамбених производа и
пића.
На крају, можемо закључити да су, економском развоју Србије,
значајан допринос дале стране директне инвестиције. Као што је већ
напоменуто, стране директне инвестиције су претежно биле у облику
преузимања домаћих предузећа након чега је извршено њихово
унапређење пословања, што је резултовало и порастом производње
па самим тим и растом бруто домаћег производа. Овде треба
напоменути да су одређене, неуспешно спроведене приватизације
које су довеле до престанка рада појединих великих предузећа,
свакако утицале да овај раст не буде већи. Светска економска криза,
такође је утицала на смањење инвестиционе активности, што је
свакако у одређеној мери допринело да стопа привредног раста у
Србији буде негативна у 2009. и 2012. години.

СТВАРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ КЛИМЕ КАО ПРЕДУСЛОВ
ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНОГ КАПИТАЛА У СРПСКУ
ЕКОНОМИЈУ
Стварање повољних услова за домаћа и страна улагања представља
велики изазов за све земље, имајући у виду да све већа глобализација
и притисак да се буде конкурентан у пословању на тржишту ствара
потребу за непрестаним побољшањем општег пословног окружења и
резултата рада привредних друштава. Република Србија је
дефинисала приоритете у циљу привлачења и задржавања директних
страних улагања, и то у следећем смислу:5
• унапређење опште инвестиционе климе (побољшање услова за
улагање у земљи), која подразумева широки спектар
одговарајућих прописа и боље разумевање важности непосредних
страних улагања у економском и друштвеном развоју земље;
• изградња повољне слике о Србији у иностранству, која
подразумева план маркетиншких и промотивних активности с
циљем привлачења нових улагања и стварања бољих услова за
инвестирање;
5

Роксић, Ј., (2010), Унапређење пословног амбијента у Републици Србији –
законски оквир за страна улагања, Финансије,Београд, Вол. 65, бр. 1, стр. 6-25.
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• привлачење нових улагања и максимално поједностављење
процедуре оснивања и пословања предузећа страних улагача и
• пружање пуне подршке инвеститорима, између осталог и у
области сарадње образовног система и привреде, у смислу
стварања што повољнијег окружења за директна страна улагања.
Влада Републике Србије је ради унапређења пословне и
инвестиционе климе у земљи, а у циљу привлачења домаћих и
страних улагања, повећања производње и извоза и смањења
незапослености путем отварања нових радних места, спровела прву
фазу реформе релевантних прописа током које је учињен значајан
напредак у стварању повољног пословног окружења кроз повећање
правне сигурности и побољшање инвестиционих услова. Да би се тај
тренд наставио и у наредном периоду, предузимају се кораци да се
унапреде регулатива и административно окружење за оснивање
предузећа, да се поједностави процедура за пословну регистрацију и
инвестирање у циљу повећања домаћих и страних улагања, као и да
се појача конкурентност корпоративног сектора. У том правцу,
активности се пре свега предузимају на плану отклањања
административних препрека ради добијања потребних дозвола за
пословање са иностранством, као и добијања лиценци и
сертификата, а такође и уклањања препрека за отварање нових
радних места, извоз, репатријацију профита и коришћење услуга
финансијског сектора.
Такође, настоји се да се побољша политика запошљавања, регулише
питање власништва над земљиштем и омогући реституција, да се
поједностави процедура и скрате временски рокови за добијање
дозвола за градњу, обезбеди спровођење уговора као и
регистровање поседа. Ове активности дефинисане су Стратегијом
подстицања и развоја страних улагања коју је усвојила Влада
Републике Србије. Наведени документ садржи детаљну анализу
инвестиционог окружења и наглашава потребу за дубљим
реформама у циљу унапређења пословне климе. Стратегијом су
дефинисане конкретне мере и активности које је потребно спровести
да би Србија постала регионално одредиште за улагања. Саставни
део Стратегије је и Акциони план за отклањање административних
препрека за страна улагања којим су предвиђене мере усмерене на
реформу прописа у областима као што су оснивање предузећа са
страним улогом, развој инфраструктуре, рад предузећа, реформа
државне управе, реформа судства и остале системске мере.
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Циљеви реформе пословног окружења су правна сигурност и
успешан развој привреде, односно целокупни економски и
друштвени напредак. Остварење ових циљева треба да допринесе
подстицању домаћих и страних инвестиција, повећању запослености,
прилагођавању
српске
привреде
европским
стандардима,
интеграцији Србије у токове међународне размене, јачању
конкурентске
способности,
преносу
нових
технологија,
модернизацији пословања, повећању извоза, уштеди енергије и
већем степену испуњености општих услова за прикључивање Србије
Европској унији.
У наредном периоду треба интензивирати активности у циљу
реализације преосталих мера предвиђених Акционим планом за
отклањање административних препрека за страна улагања, а од
посебне важности јесте усвајање новог Закона у области својинскоправних односа. Потребно је израдити нацрте измена и допуна
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса и Закона о комуналним делатностима којима ће се укинути
монопол јавних и комуналних предузећа и стећи услови за њихову
приватизацију. Да би се привукли значајни износи непосредних
страних улагања, неопходно је додатно подстаћи сарадњу јавног и
приватног сектора, унапредити инфраструктуру и даље јачати
конкуренцију српске привреде.

ЗАКЉУЧАК
Стране директне инвестиције су најчешћи облик инвестирања у
инострано тржиште. Ова врста страног капитала одиграла је кључну
улогу у развоју земаља у транзицији и њиховој интеграцији у
глобалне токове. Стране директне инвестиције су примарни облик
инвестиција повезаних са процесом приватизације у земљама са
некадашњим централно-планским системима. То је посебно случај
са земљама Централне и Источне Европе. Како су неке земље
постале зависне од иностраног капитала морале су да,
функционисање
својих
економија,
прилагоде
страним
инвеститорима и њиховим захтевима. У том контексту, бројни су
случајеви где је држава доносила стратегије за привлачење
иностраног капитала и давала одређене подстицаје како би привукле
стране инвеститоре.
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Србија је успешно промовисала инвестиције на бази усвојене
стратегије привлачења инвестиција и обезбедила пореске подстицаје
за инвестирање. Спољнотрговински режим је стимулативан за
долазак страних директних инвестиција и за производну
специјализацију која доприноси расту извоза. Србија је формулисала
стратегију регулаторних реформи, основала Савет за регулаторне
реформе економског система са способношћу анализирања утицаја
регулаторних реформи на ниво развијености.
Прилив страних директних инвестиција у Србији у периоду
транзиције карактерише изразита неравномерност. Највећи прилив је
остварен у периоду од 2006. до 2008. године, а највећа трансакција у
2006. години (куповина мобилног оператера Mobtel од стране
норвешке компаније Telenor). Највеће стране директне инвестиције
биле су усмерене у услужни сектор. Ово је случај и уколико се
посматра укупан обим страних директних инвестиција. Учешће
гринфилд инвестиција, које имају најпозитивније ефекте на
економски развој, било је на ниском нивоу.
Транзициони модел развоја, којим је акценат стављен на домаћу
тражњу и раст услуга, допринео је значајном расту овог сектора, на
уштрб индустријске производње. Велики број страних директних
инвестиција био је усмерен у овај сектор, па је то један од разлога
због ког стране директне инвестиције нису имале већи утицај на раст
извоза Србије. Девизни приливи по основу страних директних
инвестиција имали су значајну улогу у финансирању
платнобилансне неравнотеже.
Нажалост, стране директне инвестиције у Србији су неравномерно
распоређене. Због тога примарни циљ економске политике треба
буде такав да се одговарајућим мерама обезбеде услови који ће
омогућити да стране директне инвестиције и развојни потенцијал не
буду сконцентрисани само у малом броју развијених центара и
градова, већ да буду доступне и сиромашним и неразвијеним
подручјима.
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Сажетак: У новије време институционална економија се посматра као
покушај инкорпорирања теорије институција у економију.1 Раније се
сматрало да је постојање тзв “хард” инфраструктуре (путеви,
телекомуникације, фабрике) представљају довољан предуслов за
економски развој. Међутим, све више, врсте и квалитет институција
односно институционални оквир једне економије, постају један од
значајнијих фактора економских перформанси на дуги рок. Постојање
тзв. “софт” инфраструктуре (закони, регулатива, финансијски
посредници) је важно у истој мери за развој друштва као “тешка
инфраструктура”.
Кључне речи: институције, корпоративно управљање, корпорације.
Abstract: In recent years, institutional economics is seen as an attempt to
incorporate the theory of institutions in the economy. Previously it was thought
that the existence of the so-called "hard" infrastructure (roads,
telecommunications, factories) are a sufficient condition for economic
development. However, increasingly, the type and quality of institutions and
institutional framework of an economy, becoming one of the major factors of
economic performance in the long run . The existence of so-called . "Soft "
infrastructure (laws, regulations, financial intermediaries) is equally important
for the development of society as a "heavy infrastructure ."
Keywords: institutions, corporate governance, corporate.

УВОД
Успешне корпорације захтевају врхунско корпоративно управљање
које води напретку. Добра пракса корпоративног управљања ће
просперирати на тржиштима, прибавити додатни капитал, остварити
∗
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конкурентску предност, привући страна улагања и допринети
привредном расту. Квалитетно корпоративно управљање пружа
сигурност подједнако акционарима у погледу очувања и раста
уложеног капитала, запосленима, потенцијалним инвеститорима,
кредиторима добављачима, држави, пословном окружењу у целини и
свим другим директно или индиректно везаним за пословање
корпорације. Корпоративно управљање зависи од структуре
политичког управљања одређене земље у смислу доношења закона
који ће регулисати ову област као и од глобалних правила игре и
начина вођења акционарских друштава кроз позитивне примере у
светској пракси.
1. РАЗЛОЗИ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ УРЕЂЕЊА
ПРОБЛЕМАТИКЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
1.1. Потреба увођења „униформисаности“ у привредним
односима
У досадашњој теорији
и пракси
институционална приступа:
1. приватни или неформални приступ,
2. легални или формални приступ.

примењивана

су

два

“Оба приступа обезбеђују информације потребне инвеститорима да
би пратили ефикасност пословања фирми у које су уложили
капитал и да би остварили контролу над радом инсајдера. Управо
институције корпоративног управљања могу погодовати или
ограничавати похлепу тих приватних или јавних актера. Оне се
дефинишу као организације и правила којима се утиче на
контролу над ресурсима фирме.”2
Институције корпоративног управљања су уствари друштвено
дефинисани фактори који утичу на очекивану зараду од улагања и
које обезбеђују контролу над актерима одлучивања. То су:
1. традиционални механизми као што су: Управни одбор, Закон
о
2. корпорацијама, Закон о банкротству и др;
3. институције тржишта производа;
4. институције тржишта рада;
2

Бабић ,В. (2003), Корпоративно управљање , II издање, Економски факултет
Крагујевац, стр.3
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5. институције тржишта капитала.
Економска анализа институционалних промена се све више
усавршава што је посебно значајно за привреде у транзицији, које
кључ успешне економске трансформације морају тражити у развоју
корпорација и институција.
У функцији разматрања уређења корпоративног управљања треба
поћи од облика организовања људског рада као носилаца привредне
активности. Тако, предузеће представља економско организациони
систем који има правни и економски субјективитет, циљеве,
средства, кадрове и на крају организациону структуру.
Класично поимање предузећа, настало још у фази либералног
капитализма, полази од следећег:
1. предузеће је објекат права власништва,
2. власник врши своја власничка права и одлучује о судбини
предузећа,
3. радници су са предузећем повезани уговором о раду.
Дакле, предузеће представља самосталну привредну организацију
чији је циљ производња и обављање услуга , а у сврху стицања
профита. Посматра се као субјект права и као објект права.
Посматрано као субјект права, предузеће је носилац одређених права
попут права на својину, фирму идр., док као објект права предузеће
подлеже друштвеној одговорности,обавези поштовања прописа исл.
Привредно друштво – представља организациони и правни облик у
коме два или више лица обављају заједно привредну активност на
основу својих улога и деле остварену корист. У теорији се сматра да
концепт привредног друштва потиче од појма уговора о ортаклуку
“којим два или више лица стварају заједницу имовинско-правних
интереса у циљу постизања какве имовинске користи.”
Овакво дефинисање привредног друштва, где се традиционалним
уговором објашњава правна природа друштва, блиска је неким
америчким теоријама корпорације. Ипак, новија схватања привредно
друштво посматрају као институцију.”3

3

шире Драгашевић М. (2004), Привредно друштво и хартије од вредности,
наставни материјал, Економски Факултет, Подгорица, стр.6-7
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Тако третирано привредно друштво се може посматрати као:
1. друштво лица (ортачко, командитно)
2. друштво капитала (акцинарско, друштво са ограниченом
одговорношћу).
При томе треба рећи да је акционарско друштво најчешћи облик
привредног друштва па ћемо укратко објаснити његов привредни и
правни карактер. Прва акционарска друштва настала су још у 17.
веку, као последица концентрације капитала (1602. основано је прво
холандско-источноиндијско друштво, као прекоморско колонијално
друштво за експлоатацију новоосвојених колонија, а први правни
пропис за уређење акционарског друштва донешен је у Француској
1807. године - “Code de commerce”).
Значај акционарског друштва је велики, тако да га поједини аутори
(N.M.Butller) сматрају највећим открићем модерног времена, чак и
драгоценијим од паре и електрике. У савком случају акционарска
друштва су потпомогла развој капитализма. Битне карактеристике
акционарског друштва и привредног друштва уопште, су:4
1. Плурализам лица. Друштво, као облик организације
страна са заједничким циљем и интересима који нису
међусобно супростављени, настаје уговором;
2. Уношење улога. Оснивачи друштва уносе у друштво
улоге (ствари, права и новац), чиме формирају почетну
имовину друштва;
3. Обављање економске активности у виду занимања.
Обављање одређене привредне делатности у чијој основи
се налази предузетнички активизам вођен могућношћу
стицања профита је битна одредница привредног друштва;
4. Подела користи (профита, добити). Овим је
опредељена сврха постојања друштва, а огледа се у подели
остварене добити члановима друштва сразмерно њиховом
учешћу у основном-акцијском капиталу друштва;
5. Правни субјективитет. Као организациони облик
имовине и лица привредно друштво иступа у пословном
промету и правни поредак одређене земље му, по правилу,
признаје правни субјективитет.
Акционарско друштво обухвата различите субјекте од којих сваки
исказује своје различите интересе: запослени, менаџмент, борд
4

Ибидем.стр.8
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директора, акционари и други појединци или институције који су
инвестирали у друштво. Да би управљање акционарским друштвом
обезбедило усклађено реализовање различитих циљева неопходно је
постојање одговарајућег правног оквира унутар кога се дефинишу
права и обавезе различитих субјеката. Управљање акционарским
друштвом је динамичан феномен који у најширем смислу обухвата:
 права и одговорности појединих страна у акционарском
друштву и њихове међусобне везе;
 правни и регулативни оквир у коме друштво функционише;
 de facto понашање кључних учесника у постојећем
законодавству (уобичајена пракса).
За економије у транзицији познавање карактеристика и механизама
управљања акционарским друштвом је од круцијалне важности за
друштво.
При дефинисању појма корпорације полази се од капиталистичког
поимања овог начина организовања предузећа. У правном смислу
корпорација представља законски облик организовања са правним
ентитетом у потпуности одвојеним од њених власника. Може се
идентификовати специфичан поступак за “инкорпорирање”
предузећа, који се састоји најпре у подношењу тзв “сертификата о
инкорпорирању” одговарајућем државном органу који, уколико је
прихваћен, постаје повеља (charter) корпорације као својеврсни
уговор државе и корпорације. Повеља обавезно садржи: делатност
односно сврху постојања корпорације, износ акционарског капитала,
имена директора. Основна карактеристика корпорације је њен
неограничени животни век, што пружа исте такве услове за раст и
развој.
Остале важне карактеристике корпорације су:
1. Фирма под којом корпорација може поседовати имовину,
склапати уговоре, тужити и бити тужена (вештачка творевина
са специфичним правним статусом);
2. Перманентност пословања независно од сталности њених
акционара (неограничен животни век);
3. Она је у власништву акционара (stockholders);
4. Капитал је презентиран у преносивим акцијама;
5. Ограничена одговорност власника у висини уплаћеног
акцијског капитала;
6. Овлашћена управа, која се састоји од изабраних директора,
чија је власт ограничена законом, актима о инкорпорирању,
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интерним актима о управљању и вољом акционара који су их
изабрали;
7. Профит корпорације који је предмет опорезивања.
Управо у тим какартеристикама леже предности овог облика
организовања бизниса док се недостаци огледају у сталном
притиску за јавним публиковањем информација о пословању, високи
трошкови инкорпорирања, високи порези, ретко ефикасна контрола
менаџмента од стране власника и сл.
Корпорације се могу јавити у више облика и то као:
1. Јавне корпорације (public corporations) – корпорације чије се
акције нуде на берзи великом броју јавних инвеститора;
2. Приватне корпорације или затворене (private corporations and
closely held corporations) које представљају корпорације чије
деонице се не котирају на тржишту, које немају више од 500
акционара или њихова имовина не прелази милион долара ( $
), што омогућава да њихово финансијско пословање не буде
предмет јавног извештавања;
3. Мале корпорације (small corporations “s”) су још затворенији
облик корпорације са мање од 35 акционара;
4. Непрофитне корпорације (nonprofit corporations) чији је
оснивач држава и које имају неекономске циљеве (нпр. јавни
сервис РТС);
5. Субсидијарне копрорације (subsidiary corporations) које су
делимично или у потпуности власништво друге корпорације
тзв. родитеља (parent company).
Свака од наведених форми има своје карактеристике и правни
статус. У том контексту у правној теорији јавља се дилема да ли је
корпорација институција (опште прихваћено у Европи) или је сплет
уговорних односа (заступљено у делу америчке правне теорије).
Без обзира на аспект посматрања, евидентан је значај који
корпорације имају у развоју друштва и економском просперитету
националних економија али и светске економије уопште. Упоредо са
развојем корпорације, развијао се систем управљања њима како би
се омогућило решавање присутних конфликата и сукоба интереса
заинтересованих актера. Тако се настанак и развој корпоративног
управљања посматра као круцијални фактор који омогућава успешно
управљање и успешну контролу свим врстама ризика као резултат
егализације антагонистичких односа управе корпорације и њених
акционара.
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1.2. Значај и врсте институција корпоративног управљања
Систем путем кога се усмеравају и контролишу компаније
представља институције корпоративног управљања. Није на одмет да
поновимо да у основи постоје приватне институције корпоративног
управљања (неформални приступ) и легалне институције (формални
приступ). И једне и друге стварају оквир у коме инвеститори могу да
надгледају рад инсајдера уз релативно мале трошкове. Међутим,
формалне институције,
базиране на читавом сету закона и
регулатива који штите права инвеститора у односу на арбитарно
понашање појединаца и државе, подстицале су економски развој и
развој тржишта.
Постојање развијених и савршенијих институција корпоративног
управљања има низ предности:
 Побољшање информационих токова чиме се отклања тзв
“лимун проблем” (lemons problem). Наиме, инсајдери треба да
обезбеде информације о добрим инвестиционим пројектима
али и прикривају инфромације о лошим резултатима пројекта
или о прерасподели профита што не погодује инвеститорима.
У том случају једино правовремен и поуздан проток
информација ограничава могућност њиховог прикривања па
самим тим успешније пословање.
 Формалне и јаке институције корпоративног управљања
повећавају одговорност инсајдера обзиром да власници имају
јасно дефинисану моћ по којој могу да врше контролу;
 Спречавање појаве тзв. “тунелинг” проблема који представља
легалан начин присвајања имовине и добити од мањинских
власника. Обзиром да се овај проблем често јавља, правна
проблематика доста тетира област заштите права мањинских
акционара. Значи, да развијеније формалне институције
корпоративног управљања омогућавају већи степен заштите
мањинских власника.
Формални институционални оквир представља добру основу за
ефикасно корпоративно управљање, али не треба занемарити значај
неформалних институција које су базиране на персоналним
релацијама. Ове друге су посебно значајне у земљама у транзицији
где тај формални аспект није довољно развијен. При томе, треба
рећи, да постоје три врсте приватних институција и то:
 власничка структура,
 пословне групације и
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 удружења.
Власничка структура углавном има улогу супститута у условима
слабо развијених формалних институција корпоративног управљања.
У том смислу концентрација власништва може изазвати проблеме у
корпоративном управљању између различитих катгорија власника
које је могуће решити само законском регулативом.
Пословне групације (business groups) представљају групе предузећа
које обављају послове на различитим тржиштима али под
јединственом контролом. Оне настају као последица тежње да се
надомести недостајућа институција тржишта. Најчешће, услед
неразвијеног финансијског тржишта, пословне групације могу
формирати интерно тржиште капитала које ће финансирати нове
послове и обезбедити ликвидност чланица у тренуцима кризе, али се
могу формирати и друге интерне групације.
Пословна удружења и неформалне мреже су добровољна дугорочна
партнерства између фирми и приватних компанија. Две су основне
функције пословних удружења: прва се односи на тржишну подршку
а друга се јавља као комплементарна и супститутивна тржишна
функција. Ова пословна удружења фунционишу паралелно са
постојећим институцијама чиме обезбеђују алтернативна приватна
решења.
Легалне институције корпоративног управљања односе се на законе
и правну регулативу којима се уређују три битна подручја
корпоративног управљања и то:
 прва област се односи на пословно извештавање у смислу
доношења закона којима се дефинише обавеза правилног
извештавања о пословању и начини провере обавезе;
 друга област се односи на стечај у смислу законског
регулисања поступка стечаја и санкционисања пропуста у
пословању;
 треће подручје се односи на управни одбор у смислу
доношења прописа којима се уређује образовање и рад овог
тела, чија је улога да обезбеди неопходан проток информације
између власника и менаџера.
Такође, важну улогу имају и институције које делују као подршка
претходним институцијама а које обезбеђују правовремено, тачно и
поуздано информисање заинтересованих актера.
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2 . ПРАВНА РЕШЕЊА ПРОБЛЕМАТИКЕ КОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊА У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА
Корпоративно управљање као скуп механизама којима се једна
копрорација води, расте и развија на тржишту, првобитно је настало
у развијеним земљама света (САД, Велика Британија, Немачка,
Канада, Француска и Јапан). Историјски, развој корпоративног
управљања у смислу законске регулативе се управо везује за
поменуте земље.
Иако је удруживање са ограниченом материјалном одговорношћу
било евидентно још од 19. века, термин корпоративно управљање се
у професионалној и научној литератури јавља тек 80-тих година 20.
века. Најпре се у САД проблем вођења корпорације третира као
значајан аспект савремене економије. У том контексту 1987. године,
The Tradeway Commision објављује документ, односно извештај (The
Tradeway Report) који третира лажно финансијско извештавање и
улогу надзорног одбора. У оквиру ове комисије интересантан је рад
подгрупе COSO (Commitee of Sponsoring Organisation of Tradeway
Commision), koja je развила оквир за унутрашњу контролу
менаџменту валидне критеријуме за оцену система интерне
контроле. Такође, оквир пружа упутства којих се треба придржавати
приликом публиковања извештаја интерне контроле.
Даље, 2002. године су публикована 2 врло битна документа за
регулисање вођења компанија у САД и то:
1. The Sarbanes- Oxley Act (SOX)ужајући
2. The NYSE i NASDAQ Proposals5
The Sarbanes Oxley Act (SOX) 6 у себи садржи углавном предлоге
везане за унапређење надзора директора. Акценат је дат на
неопходној независности надзорног одбора и проширењу његових
моћи и одговорности. Такође, документ је унео новине у платама и
накнадама извршних директора, надзору над директорима и надзору
акционара. У акту се посебно износи захтев да у надзорном одбору
буду запослени независни ревизори и надзорници који су изван
компаније и немају никакве везе, посебно финансијске, са њом.
5

NYSE - New York Stock Exchange – Њујоршка берза – NASDAQ- National
Association of Securities Dealers Automated Quotations – Систем који се бави
продајом и трговином акција.
6
Holmston B, Kaplan S N. The State of US Corporate Governance: Whats Right and
Wats Wrong? www.nber.org(papers)W9613
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Колико је овај акт за развој корпоративног управљања битан, говори
чињеница да се у разматрањима проблема корпоративног управљања
у САД током 2007. године, посебно наглашава да је “најважнији
догађај у корпоративном управљању 2007. године у САД управо
пети рођендан SOX-a.”7 Овај акт је додатно побољшан одређеним
стандардима донетим током 2006. и 2007.године, који су менаџмент
учинили одговорним за одржавање и извештавање о ефикасности
система интерне контроле.
Реагујући на критике у смислу оштрих захтева од менаџмента (који
карактеришу SOX), The US Securities and Exchange Commission
(SEC), издала је 2007. године, нову интерпретацију водича у вези са
усаглашавањем са “секцијом 404”. То значи да су компаније свих
величина у могућности да “измере и скроје” своју евалуацију
процедура у зависности од расположивих чињеница и датих
околности. На тај начин се крутост СОX-а ублажава новим
флексибилним приступом интерној контроли и финансијском
извештавању.
The NYSE and NASDAQ Proposals (предлози њујоршке берзе и
НАСДАQ-а) имају за циљ јачање корпоративног управљања у
компанијама које се котирају на берзи (listed) и обухватају:8
 сагласност акционара за план плата и накнада,
 неопходну већину независних директора који нису у
 материјално-финансијским односима са компанијом,
 већу улогу независних директора у комитетима за
 номинације и плате и накнаде,
 редовне састанке неизвршних директора.
Нема сумње да су САД направиле значајан корак напред у
принципијелнијем приступу корпоративном управљању. Према
мишљењу стручњака 2008. године је било пуно изазова за
корпоративно управљање у компанијама услед глобалне кредитне
кризе и турбуленција на светском тржишту. Јер ”мане у
корпоративном управљању имају тенденцију да су прикривене у
добрим временима али постају очевидне у току кризних ситуација”9
7

Lecs Gilian, From SOX Northern Rock, www.cimaglobal.com/cps/rde/xchg/insight
054056.411
8
Holmstrom B, Kaplan S N, The State od US Corporate Governance: Wats right and
Wats Wrong?, www.nber.org (paper) W9613
9
Lecs Gilian, From SOX to Northern Rock, www.cimaglobal.com/cps/rde/xchg/insight
054056.411
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У Великој Британији, дискусија у вези са корпоративним
управљањем је посебно дошла до изражаја након серије скандала и
након тога неочекиваних колапса компанија (крајем 80-тих и
почетком 90-тих). То је нагласило потребу одговора на низ питања
везаних за добро управљање и вођење фирме, а као резултат
публикован је одређен број докумената, и то:
 Кадбуршки извештај – 1992. године (Cadbery Report)
 Гринбуршки извештај -1995.године (Greenbury Report)
 Хампелшки извештај – 1998. године (Hampel Report)
 Турнбулшки извештај – 1999. године (Turnbul Report)
 Хигсов извештај – 2003. године (Huggs Report)10
Целокупан систем корпоративног управљања базира се на
комбинацији добровољних кодекса и прописа који су прошли низ
ревизија и легализацију у компанијском праву.
The Cadbery Commitee је основан 1991. године од стране ФРЦ-а
(Financing Report Council). Комитет је објавио Прописе најбоље
праксе (The Code of best Practice) који су били првенствено
намењени компанијама које се котирају на берзи али уз наду да ће
што више фирми тежити да се упозна са њиховим захтевима. Ова
правила су покривала:
1. састав управног одбора и процедуру именовања директора,
2. улогу и функцију одбора,
3. плате извршних директора,
4. дужност одбора у презентирању перформанси компанија,
5. формирање и очување ефикасне интерне контроле,
6. добре везе са ревизорима. 11
The Greenbury Commitee је основан 1995. године на иницијативу
CBI-а (Confederation of British Industry) као одговор јавном мњењу и
питању акционара о растућим примањима директора и као одговор
на потребу за уважавање и релативно занемареног дела вођења
корпорације који се односи на утврђивање одговарајућег начина да
се награде појединци за учињено дело. Документ познат као The
Greenbury Report (1995.g) углавном се односио на усавршавање
процеса одређивања плата и накнада у фирмама. Односи се и на
јачање одговорности одбора за побољшања перформанси и плата.
10

више о томе у ,,CIMA,, The Role of NON-executive Director:Making Corporate
Governance Work. preuzeto sa sajta www.cimaglobal.com
11
Isaac T., The Evolution of Corporate Governance in The UK, преузето са сајта
www.cimaglobal.com
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The Hampel Commitee је основан крајем 1995. године са циљем да:
 прикаже преглед примене Cadbery code,
 оцени улогу извршних (executive) и неизвршних (nonexecutive) директора,
 прикаже примену препорука Geenbury Reporta,
 акцентира улогу акционара и ревизора у корпоративном
управљању.
Хемпелшки комитет је 1998. године објавио тзв. Combined Code који
је обухватио рад Кадбуршког и Гринбуршког комитета као и
сопствена достигнућа и предао га берзи као пратећи документ
Правилима за компаније које се котирају на берзи.
The Turnbull Commitee је основан од стране ICAEW-a (Institute of
Chartered Accountans in England and Wales) Извештај овог комитета
је објављен 1999. године као својеврстан водич принципа Д2 у
Combined Codu који обезбеђује више савета како одржати систем
интерне контроле у циљу заштите акционара, инвеститора и активе
компаније.
Higgs Derk, искусни инвеститор и банкар је 2002. године постављен
за вођу независног пројекта за оцену улоге ефективности
неизвршних директора. Пар истраживачких пројеката били су
основа за коначно објављивање The Higgs Report (Хигсовог
извештаја) 2003. године. Овај извештај се углавном бавио улогом
неизвршних директора и њиховим награђивањем. Исте године,
објављене су Смитове препоруке (Smith recommendations) које се
углавном односе на јачање интерне контроле и улоге екстерног
ревизора. Као резултат ова два извештаја објављена је ревидирана
верзија Combined Coda 2004. године а уз мање измене и финална
верзија 2007. године која је још увек у примени.
Комплементарни део корпоративног управљања у Великој Британији
јесте компанијско право (Company Law). Док комбиновани кодекс
представља добру пословну праксу (best practice) компанијско право
се тиче детаљних правних закона са намером да се подржи
конкурентна економија.
Иако су ове две земље (САД и Велика Британија) узете као најбољи
пример институционализације корпоративног управљања, треба рећи
да системи корпоративног управљања и код њих трпе реформе као
последицу скандала на берзи и пропаст одређених компанија.
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Најбољи пример за то је пропаст Енрона (2002), седме компаније по
реду у америчкој привреди. Он је показао да цео систем вишеслојних
провера и регулаторних механизама на којима се заснива поверење у
слободно тржиште није радио. Енрон је пропао услед финансијских
превара и рачуноводствених малверзација, које су вредност акција
обориле са 90$ на свега 0,80 центи по акцији. У том смислу донето је
низ мера које су омогућиле оштрије законе о сузбијању кривичних
преступа и већој кривичној одговорности менаџера. Од руководства
великих компанија котираних на берзи се очекује да имају законску
и моралну одговорност да приказују стварне књиговодствене
податке, од ревизорских кућа се очекује да инвеститорима и
зајмодавцима пруже јасну и тачну слику о стању у компанији коју
проверавају - од зајмодаваца се очекује да провере коме дају новац и
тако заштите сами себе, а аналитичари на берзи би требало да се
озбиљније удубе у показатеље које им дају компаније којима
одређују рејтинг.
Да резимирамо, дебата о корпоративном управљању иде даље ка
усавршавању управљања у компанијама као начину за побољшање
целокупне инвестиционе климе у земљи.

3.ОЕЦД ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
Услед недостатака јединственог модела доброг корпоративног
управљања,
ОЕЦД
принципи
корпоративног
управљања
представљају одговор на растућу свест о важности доброг
корпоративног управљања и требало би да служе као мерило којим
ће владе процењивати и побољшавати своје законе и прописе.
“ОЕЦД принципи корпоративног управљања одобрени су од стране
ОЕЦД министара 1999. године, и од тада представљају мерило за
креаторе политике, инвеститоре, корпорације и друге заинтересоване
стране широм света.”12
Имајући у виду развој и искуства у земљама чланицама ОЕЦД-а и у
онима ван ОЕЦД-а приступило се ревизији принципа од стране
координационе групе ОЕЦД-а. Ревизија је поткрепљена исцрпним
приказом како су земље чланице приступиле проблему
корпоративног управљања са којим су се сретале . Такође, узета су у
обзир и искуства економија ван ОЕЦД-а, где ова организација
12

OECD Principles of Corporate Governance – 2004. Edition, str.2
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организује регионалне округле столове у циљу подржавања
регионалних реформских напора. Ревизија је била поткрепљена и
јавном расправом. Такви “принципи представљају живи инструмент
који пружа необавезујуће стандарде и добре обичаје, као и упутства
за примену, што се може прилагодити специфичним условима
појединих земаља и региона.”13 Ови принципи помажу развоју
културе вредности професионалног и етичког понашања на ком се
заснива добро функционисање тржишта.
У ОЕЦД Принципима су идентификовани заједнички елементи на
којима почива добро корпоративно управљање. По правној природи
Принципи спадају у категорију тзв “ меког права” па је и њихова
примена препоручена као модел према коме би требало обликовати
национална законодавства.
Дакле, сврха Принципа је да помогну у напорима земаља ( у и изван
ОЕЦД-а) за побољшање институционалног и регулаторног оквира за
корпоративно управљање, обезбеде смернице и предлоге за берзе,
инвеститоре, корпорације и друге учеснике у процесу корпоративног
управљања. Принципи се односе на следећих шест подручја која се
сматрају кључним:
 Обезбеђивање основе за ефикасан оквир корпоративног
управљања,
 Права акционара и кључне функције власништва,
 Равноправан третман акционара,
 Улога заинтересованих страна у корпоративном управљању,
 Обелодањивање података и транспарентност,
 Одговорност одбора.
Оквир корпоративног управљања, такође, зависи од законског,
регулаторног и институционалног окружења у коме компаније
послују. Даље, на корпоративно управљање утиче и однос између
учесника у систему управљања: акционари, менаџмент, повериоци,
запослени и др. Ови односи подлежу делом законима и прописима а
делом добровољном прилагођавању и најбитније тржишним
законитостима. Одлуке о инвестирању све више зависе од степена у
коме се корпорације придржавају основних принципа доброг
корпоративног управљања што у крајњој линији доводи до
стабилности извора финансирања.

13

Johnston D, (2002) генерални секретар ОЕЦД-а у предговору Principles of
Corporate Governance, edition
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Принципи ОЕЦД за корпоративно управљање су необавезујући, а
њима се покушава да се идентификују циљеви и предложе разна
средства за њихово постизање. По својој природи, Принципи су
еволутивни и треба их посматрати у светлу значајних промена
околности. У сваком случају представљају општу основу битну за
развој добре праксе управљања.

4. ПРЕПОРУКЕ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ У
ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
Круцијалан политички, социјални а изнад свега економски проблем
скоро свих земаља у транзицији, а нарочито земаља југоисточне
Европе који не трпи никаква одлагања је: како и по којој цени у
оквиру тржишне економије организовати ефикасно, конкурентно,
тржишно и рационално корпоративно управљање националним
ресурсима, што подразумева:14
1. успешно управљање свим врстама ризика, путем чега
корпорација ствара конкурентне предности и бољу тржишну
позицију;
2. социјалну расподелу новоствореног нето профита на који
начин
корпорација
остварује
социјални
мир,
професионалну мотивисаност и економску перпективност;
3. опортуно капитално инвестирање, као метод којим
корпорација долази до новог капитала уз остварење
принципа оптимално могуће заштите инвеститора и стеченог
народног богатства.
Решавање ових питања у земљама у транзицији је изузетно важно
ради стварања јаких и стабилних институција корпоративног
управљања и јачања стабилности самог процеса инвестирања.
У рилог решавању ових проблема стоји и тзв. White Paper односно
Препоруке о корпоративном управљању у Југоисточној Европи, као
резултат Споразума Југоисточне Европе за реформе, инвестиције,
интегритет и раст , а у оквиру Пакта Стабилности.15
14

Земљама Југоисточне Европе сагласно одлуци Европског парламента бр(COM/25
od 26.05.1999) сматрају се Хрватска, БИХ, СЦГ - Србија и Црна Гора након 2006,
Македонија и Албанија као државе на које се примењује поступан поступак за
улазак у ЕУ путем Процеса стабилизације и придруживања.
15
Пакт Стабилности за Југоисточну Европу је политичка декларација и оквирни
споразум усвојен у јуну 1999,године да би се охрабрила и ојачала сарадња између
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Наиме, ОЕЦД и Светска банка су организовали низ округлих столова
о корпоративном управљању који су били посвећени општим
питањима корпоративног управљања и стварима од специфичног
значаја за одређене регионе. Сваки округли сто узима ОЕЦД
Принципе корпоративног управљања као оквир за израду
регионалног White Papera или компаративног документа
корпоративног управљања. У том контексту, округли сто
Југоисточне Европе о корпоративном управљању је резултирао White
Paperom о корпоративном управљању у Југоисточној Европи. У
њему се изражава једниствени скуп препорука за побољшање праксе
корпоративног управљања и одговарајућег институционалног оквира
у Југоисточној Европи.
Земље SEE (South East Europe) направиле су значајан напредак у
развоју корпоративног управљања у последњих десетак година,
посебно у побољшању правног и регулаторног оквира. Округли сто о
корпоративном управљању у Југоисточној Европи покренут је у
пролеће 2001. године и након низа регионалних округлих столова
настао је овај White Paper који предлаже низ практичних препорука
и требало би да служи као средство за утврђивање припрема и
спровођење реформи на националном и регионалном нивоу. Има
необавезујући карактер и фокусиран је примарно на компаније чијим
се акцијама јавно тргује. Битна поглавља се поклапају са поглављима
Принципа корпоративног управљања ОЕЦД-а.
Кључним приоритетом се сматрају:16
 Прво, на
глобалном
нивоу у фокусу морају бити
остварење и спровођење постојећих закона и регулаторних
прописа. Снажан акценат, такође треба ставити на непосредну
преданост приватног сектора реформама корпоративног
управљања и на обуку свих релевантних струка и кључних
учесника, нарочито рачуновођа, ревизора, судија и чланова
одбора;

земаља Југоисточне Европе(SEE) i da би се подржали, координирали и усмерили
напори за осигурање стабилности и економског раста у региону. Споразум
Југоисточне Европе за реформе, инвестиције, интегритет и раст је компонента
Пакта Стабилности у оквиру радног стола II о економској обнови, развоју и
сарадњи.
16
White Paper – Препоруке о корпоративном управљању у Југоисточној Европи;
Пакт Стабилности-Споразум Југоисточне Европе за реформе, инвестиције и
интеграције и раст, стр.10
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 Друго, реформе, рад на спровођењу и иницијативе приватног
сектора треба примарно фокусирати на три најзначајнија
проблема
и
то:
заштита
мањинских
акционара,
оспособљавање одбора и приближавање међународним
стандардима рачуноводства, ревизије и отворености
нефинасијских информација.
За земље југоисточне Европе добро корпоративно управљање
представља битан услов за успостављање привлачне инвестиционе
климе коју карактеришу конкурентне корпорације и ефикасна
финансијска тржишта. У том смислу овај White Paper предлаже низ
практичних мера и требало би да служи као средство за утврђивање
приоритета и спровођење реформи на националном и регионалном
нивоу. Обзиром на финансијска и регулаторна ограничења са којима
се суочавају многе земље југоисточне Европе, може бити потребно
дуже време за примену неких од ових препорука. Сврха ових
препорука је да допринесу да се корпоративно управљање унапреди
у економијама у транзицији.

5. ЕКСТЕРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊА
Механизми корпоративног управљања су углавном они који штите
власнике у отвореним акционарским друштвима чијим се акцијама
јавно тргује на организованом тржишту. Сви ти механизми заштите
инвеститора се могу категорисати на интерне и екстерне (слика 1.)
Слика 1.: Механизми корпоративног управљања
ИНТЕРНИ
МЕХАНИЗМИ

ЕКСТЕРНИ
МЕХАНИЗМИ

СТРУКТУРА
ВЛАСНИШТВА

ТРЖИШТЕ
КОРПОРАТИВНЕ
КОНТРОЛЕ

УПРАВНИ
ОДБОРИ

ПРАВНИ /
РЕГУЛАТОРНИ
СИСТЕМ

Извор: Denis D. K and McConnell JJ(2003) International Corporate Governance,
ECGI, Finance Working Paper No 05/2003, http://ssrn.com/abstract id=320121
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При томе, интерни механизми заштите се тичу структура и процеса у
самом друштву који пак, обезбеђују менаџерима да ефикасно
управљају фирмом а акционарима да врше ефикасан надзор и
контролу менаџмента. Ти механизми су првенствено регулисани тзв.
компанијским правом (у Србији Закон о привредним друштвима).
Што се тог интерног аспекта корпоративног управљања тиче, земље
у транзицији су углавном спровеле импресивну реформу регулативе
заштите инвеститора што би требало да подигне ниво квалитета
самог корпоративног управљања.
Са друге стране екстерни механизми заштите инвеститора (односно
екстерне институције корпоративног управљања) тичу се
развијености тржишта капитала, регулативе и надзора тржишта од
стране релевантног регулатора, функционисања других институција
тржишта капитала, функционисања судова, транспарентности
пословања предузећа, могућности фирме да приступи капиталу и
могућности инвеститора да изађе из фирме ликвидирајући власнички
удео. Тржиште капитала и друге екстерне институтције су у Србији
дефинисане регулативом хартија од вредности.

ЗАКЉУЧАК
Институције корпоративног управљања представљају друштвено
дефинисане факторе који утичу на очекивану зараду од улагања и
које обезбеђују контролу над актерима одлучивања. Привреда која
претендује да постане и остане атрактивно инвестиционо подручије,
посебну
пажњу
мора
посветити
изградњи
и
развоју
институционалног амбијента.
У основи постоје приватне институције корпоративног управљања
(неформални приступ) и легалне институције (формални приступ).
Формални институционални оквир представља добру основу за
ефикасно корпоративно управљање, али не треба занемарити значај
неформалних институција које су базиране на персоналним
релацијама. Ове друге су посебно значајне у земљама у транзицији
где тај формални аспект није довољно развијен.
Адекватна законска регулативе са једне стране, али и поштовање и
примена Принципа ОЕЦД и препорука Пакта за стабилност
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Југоисточне Европе, са друге стране, треба да омогуће привредни
амбијент привлачан за улагање и сигуран за пословање. При томе, не
треба занемарити значај развоја тржишта капитала и других
екстерних институција, чији степен развијености корелира са
привредним развојем уопште.
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Аннотация: Работа посвящена развитию бухгалтерской финансовой
отчетности России в связи с принятием международных стандартов
финансовой отчетности. Приведены направления совершенствования форм
бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: гармонизация, бухгалтерская финансовая отчетность,
международные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах.

Ключевым направлением гармонизации современного российского
бухгалтерского учета и отчетности с международными стандартами
служит учетное регулирование, предполагающее нормативное
регламентирование как методологических основ учетного процесса,
так и методических, организационных и технических аспектов
учетной и отчетной информации в соответствии с МСФО.
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности направлены
на обеспечение формирования информации о финансовом
положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих
субъектов, полезной заинтересованным пользователям. Переход к
международным стандартам учета и отчетности позволяет с
наименьшими затратами времени и сил найти методические
подходы к отражению новых для России объектов учета, привести
бухгалтерскую информацию к виду, удобному для ее пользователей.
Реальность сегодняшнего дня для многих российских предприятий
заключается в том, что применение МСФО является обязательным
инструментом для перехода на качественно новую ступень развития,
проявляющаяся в доступе к финансовым рынкам и рынкам капитала,
в том числе и международным. Особенно это стало актуальным в
недавнем прошлом, когда экономический кризис разразился в
полную силу почти на всем мировом экономическом пространстве и
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компании были заинтересованы
источниках финансирования.

в

дополнительных

новых

Успешное привлечение инвестиций отечественными организациями
зависит от степени понимания иностранными и отечественными
инвесторами текущей экономической среды, в которой работают
объекты инвестирования. Это в полной мере относится и к
законодательству, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность.
Российские компании продолжают составлять финансовую
отчетность в соответствии с отечественной системой бухгалтерского
учета. Постепенно в дополнение к российской отчетности некоторые
из них начинают готовить финансовую отчетность в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Существенным является тот факт, что современные изменения,
вносимые в российскую отчетность через нормативное
регулирование, по многим аспектам приближают ее к МСФО.
В настоящее время на поприще изменения нормативно-правовой
базы российской отчетности идет целенаправленная работа. Причем
последние шаги в этом направлении ведутся уже не столько в части
описания МСФО, сколько в установлении единых требований по
раскрытию информации в публикуемых отчетах. Так Приказом
Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» вводятся существенные изменения в
комплект финансовых отчетов. Нельзя сказать, что финансисты
предложили абсолютно новые формы отчетности: преемственности
в этом вопросе не избежать по объективным причинам.
На наш взгляд, целесообразно совершенствование этих форм
бухгалтерской отчетности, которое еще больше должно приблизить
их к МСФО. Особенно это актуально в связи с принятием в России
приказа Минфина № 160н от 25.11.2011 «О введении в действие
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации», которым в России официально введены в
действие МСФО.
К примеру согласно МСФО 1 «Представление финансовой
отчетности» Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
должен содержать обязательный минимум статей.
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Новый Бухгалтерский баланс по отечественным стандартам не
содержит многих статей, составляющих минимум Отчета о
финансовом положении по требованиям МСФО.
В связи с этим, на наш взгляд, следует усовершенствовать структуру
бухгалтерского баланса, которая должна содержать следующий
минимум статей:
1) основные средства;
2) инвестиционное имущество;
3) нематериальные активы;
4) финансовые активы;
5) инвестиции, учитываемые по методу долевого участия;
6) биологические активы;
7) запасы;
8) торговая и прочая дебиторская задолженность;
9) денежные средства и их эквиваленты;
10) итоговая сумма активов, классифицируемых как предназначенные
для продажи, и активов, включенных в выбывающие группы,
классифицируемых как предназначенные для продажи в соответствии с
МСФО (IFRS) 5 "Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность";
11) торговая и прочая кредиторская задолженность;
12) резервы;
13) финансовые обязательства;
14) обязательства и активы по текущему налогу, как определено в
МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль";
15) отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы, как определено в МСФО (IAS) 12;
16)
обязательства,
включенные
в
выбывающие
группы,
классифицируемых как предназначенные для продажи в соответствии с
МСФО (IFRS) 5;
17) неконтролирующие доли, представленные в составе капитала; и
18) выпущенный капитал и резервы, относимые на собственников
материнского предприятия [2].
Сложность применения Бухгалтерского баланса с такой
номенклатурой статей состоит в недостаточной осведомленности об
объектах учета, которые представлены в виде статей баланса.
Зачастую отечественные стандарты даже не регламентируют порядок
учета некоторых из представленных объектов. Поэтому внедрение в
практику данного баланса может занять продолжительное время.
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Причем составлять данный баланс придется наряду с балансом,
утвержденным приказом 66н, поскольку именно он представляется в
органы государственной власти. Формирование же информации для
предлагаемого баланса составит определенную сложность и будет
являться затратным, но эффект внедрения будет состоять в увеличении
объемов инвестиций в предприятия.
Следующей важнейшей формой бухгалтерской отчетности является
«Отчет о финансовых результатах», именуемый в МСФО «Отчет о
прибылях, убытках и прочем совокупном доходе (отчет о
совокупном доходе)» должен содержать обязательный минимум
статей. Причем организация может использовать наименования
отчетов, отличающиеся от тех, что использованы в данном
стандарте. Например, организация может использовать название
«Отчет о совокупном доходе» или «Отчет о прибылях, убытках и
прочих компонентах совокупного финансового результата».
Отчет о финансовых результатах по отечественным стандартам не
содержит многих статей, составляющих минимум Отчета о
совокупном доходе по требованиям МСФО.
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (отчет о
совокупном доходе) должен представлять помимо разделов прибыли
или убытка и прочего совокупного дохода следующее:
a) прибыль или убыток;
б) итого прочий совокупный доход;
в) совокупный доход за период, отражающий общее значение
прибыли или убытка и прочего совокупного дохода [1].
Сам раздел «прибыль или убыток» должен содержать следующие
статьи:
a) выручка;
б) затраты по финансированию;
в) доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и
совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия;
г) расходы по налогам;
д) итоговая сумма прекращенной деятельности [1].
Организация должна представить анализ расходов, признанных в
составе прибыли или убытка, с использованием классификации,
основанной либо на характере затрат, либо на их функции в рамках
предприятия в зависимости от того, какой из подходов обеспечивает
надежную и более уместную информацию.
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Разбивка статей расходов используется для выделения компонентов
финансовых результатов, которые могут различаться с точки зрения
периодичности, потенциала получения прибыли или убытка. Причем
такая информация должна предоставляться с использованием одной
из двух форм:
- по характеру затрат;
- по функциям затрат (метод себестоимости продаж).
По функциям затрат отчет о финансовых результатах выглядит
привычным для нас образом, как утверждено минфином.
По «характеру затрат» предприятие объединяет расходы в составе
прибыли или убытка в соответствии с их характером (например,
амортизация основных средств, закупки материалов, транспортные
расходы, вознаграждения работникам и затраты на рекламу) без
перераспределения в соответствии с их функцией в рамках
предприятия. Этот метод прост в применении, поскольку нет
необходимости перераспределять расходы на основе их
функциональной классификации.
В МСФО представлен пример отчета о составе прибыли или убытка
на основе метода «по характеру затрат», который включает статьи:
- выручка;
- прочий доход;
- изменения в запасах готовой продукции и незавершенного
производства;
- использованное сырье и расходные материалы;
- расходы на вознаграждения работникам;
- расходы на амортизацию;
- прочие расходы;
- итого расходов;
- прибыль до налогов [1].
В МСФО подчеркивается, что поскольку информация о характере
затрат полезна при прогнозировании будущих потоков денежных
средств, при применении классификации на основе функций затрат
требуется дополнительное раскрытие информации.
В связи с этим на наш взгляд следует дополнительно приводить отчет о
финансовых результатах методом «по характеру затрат».
Таким образом, в период глобализации экономического развития в
мире, развития рыночных отношений в России и перехода на МСФО
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российского учета кардинальным образом меняется роль
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская финансовая отчетность в
этих условиях превращается практически в единственный
достоверный и систематизированный источник экономической
информации. Умение читать и анализировать отчетность становится
естественной потребностью не только бухгалтеров, но и
менеджеров, аналитиков, консультантов.
В любом случае в центре принципов формирования отчетности стоят
информационные потребности пользователей, удовлетворение
которых способствует повышению эффективности принимаемых
ими решений, а поскольку около 75% общего объема экономической
информации, используемой в управлении, приходится на долю
именно учетной информации, конечным итогом которой является
формирование отчетности, то ключевым является именно
приводимый состав статей бухгалтерской отчетности, анализ
которых будет способствовать предотвращению отрицательных
последствий.
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Сажетак: Тек након пропасти свих досадашњих преговора било је јасно да је
проблем интегрисања пољопривреде у мултиратерални трговински систем много
комплекснији и да захтева свеобухватнији приступ. Веома корисне у остваривању
аргумента заштите пољопривредних произвођача, гарантовању пласмана,
субвенције су чест инструмент у реализацији пољопривредне политике поготову у
развијеним државама. С обзиром да су окарактерисане као трговинске баријере
са веома дисторзивним дејством у оквиру СТО постигнут је концензус за њихово
постепено смањење и евентуално укидање (извозне субвенције). Међутим након
тог почетног успеха дошло је до апсолутног краха преговарачког процеса.
Преговори 153 земаља су доживели колапс око заштите пољопривредних
произвођача у богатим привредама и препрека у увозу индустријских производа у
земљама у развоју. Овај рад се фокусира на објашњење преговарачких напора кроз
упоредне анализе достигнутих резултата Споразума о пољопривреди и предлога
ка решавању проблема субвенције. Србија је у процесу приступања СТО и праћење
прописа ове организације ће бити императив у наступајућем периоду.
Кључне речи: споразум о пољопривреди, домаћа подршка, извозне субвенције,
АМС.
Abstract: Only after the failure of all previous negotiations, it was clear that the
problem of integration of the multilateral trading system much more complex and
require more comprehensive approach. Very useful in achieving the argument to protect
agricultural producers subsidies are a common instrument in the implementation of
agricultural policies, especially in developed countries. Considering that trade barriers
were characterized as trade barriers with a very distorting effect, in the WTO have been
reached a consensus for their gradual reduction and eventual elimination (export
subsidies). But after that initial success there have been an absolute failure of the
*
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negotiation process. Negotiations of 153 countries have collapsed because of deep
disagreement with the United States and European countries, on the one hand, and
primarily India and China on the other hand, about the protection of agricultural
producers in rich economies and barriers to imports of industrial products in developing
countries. This paper focuses on the explanation of the negotiating efforts of the
comparative analysis of the Agreement on Agriculture and proposals to solve the
problem of subsidies. Serbia is in the process of accession to the WTO regulations and
application of regulations of this organization will be imperative in the near future.
Key words: agreement on agriculture, domestic support, export subsidies, AMS.

УВОД
У новембру месецу 2001. године одржана је четврта Министарска
конференција СТО у Дохи, главном граду Катара, са циљем да се
чланице СТО сагласе о Агенди за развој, испланираној за почетак
преговора ка отварању светских тржишта за пољопривредне и
индустријске производе. Девет година касније до министарске
конференције у Катару, 2010. године, ова рунда преговора још увек
није завршена. Лансирана рунда преговора позната је као „Рунда из
Дохе“ и представља први озбиљнији покушај међународне заједнице
да смањи пољопривредне субвенције и заштиту која постоји у
развијеним земљама. Уместо да је дошло до великог корака напред
према значајном договору о либерализацији на крају Доха рунде у
2006. години, чланови СТО су још једном одложили усвајање преко
потребних одлука од којих користи могу имати и развијеније земље
и земље у развоју. За неуспех су претежно окривљени САД и ЕУ, у
којима су субвенције највеће у свету. САД и ЕУ нису пристајале на
модалитете за уклањање заштите и сувбенције за њихове
пољопривреде, мада су се на то обавезале у Дохи.
Владе користе субвенције из многих разлога, неке је лакше разумети
и подржати него друге. Субвенције се примењују да би изградиле
инфраструктуру, редистрибуисале приход, да помогну сиромашним
потрошачима или за разне друге економске циљеве. Економска
анализа нам говори да би се неки од тих циљева остварили
ефикасније на други начин. Теорија такође доказује да субвенције
доводе до скретања трговине и да пружају вештачку конкурентску
предност извозницима. Без обзира да ли се субвенције могу
оправдати са становишта националног благостања оне изазивају
реакције које анулирају њихови почетну вредност. Правила СТО
постоје да би избалансирала потенцијалне тензије између права на
коришћење субвенција и императива да такве субвенције не ремете
токове међународне трговине.
478

Зборник радова

Субвенције је тешко дефинисати. Дефиниције су обично везане за
специфичне циљеве и варирају у том домену. Субвенције могу да се
односе на владине буџетске издатке, тј. на јавну набавку роба или
услуга испод тржишне цене. Или једноставно могу бити сматране
као консеквенца владине интервенције која утиче на ниво цена.
Већина дефиниција субвенција подразумева трансфер од стране
владе приватном ентитету која је „неузвраћена“- тј. није примљен
еквивалентни допринос. Овај основни елемент о неузвраћеном
доприносу садржи и дефиниција Светске трговинске организације у
Споразуму о субвенцијама и компензационим мерама.
Величина и природа трговинских ефеката субвенција зависи
делимично од тога да ли је земља довољно велика да утиче на
светске цене. Ако то није тако, количине на тржишту ће се мењати,
али не и цене. Производне субвенције супротстављене увозу
конкурентним индустријама довешће до контракције светске
трговине кроз раст домаће производње. Насупрот томе, извозне
субвенције ће довести до експанзије светске трговина јер домаћа
производња налази пласман на светском тржишту. Ако је земља
која промовише субвенције довољно велика обе политике имаће
тенденцију ка паду цена ( иако то није нужно случај у случају
спонзорисања нпр. истраживачке и развојно
интензивне
индустрије). Субвенције у таквим случајевима могу довести до
повећаних потрошачких цена, јер произвођачи не могу производити
у довољној количини. У неким ситуацијама царине могу испунити
сличне економске циљеве, подизањем цена на домаћем тржишту
подстичући на тај начин произвођаче да повећају аутпут. Домаћи
потрошачи сносе сав терет уведених мера кроз веће цене на
тржишту. Уколико се уместо царина домаћи произвођачи мотивишу
субвенцијама, домаћи производ ће расти, а да притом потрошачи не
плаћају већу цену производа.
Међу разлозима због којих се Владе одлучују на примену субвенција
је индустријски развој, иновације, стратешко промовисање
индустрије, прилагођавање промењеним економским околностима,
заштита околине, итд. До свеобухватне информације о употреби
субвенција је тешко доћи углавном због тога што разне базе
података користе различите дефиниције и класификационе системе.
Подаци из интернационалних извора су углавном у неком
агрегатном облику и доступна су само за одређене секторе.
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1 СПОРАЗУМ О ПОЉОПРИВРЕДИ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ
Модели економских симулација сугеришу да субвенције у
пољопривреди доводе до губитка у благостању. С обзиром на њихов
дисторзивни карактер њихово укидање доводи до економских
користи, али ефекат може бити неповољан по нето увознике.
Подршка субвенцијама у великој земљи спушта светску цену
субвенционисаних прехрамбених и пољоприврених производа.
Увозници тих производа извлаче највећу корист од тако спуштене
цене. Нето извозници пољопривредних и прехрамбених производа
губе тржишни удео.
Агрегатни подаци (WTO, 2006) сугеришу да се ниво субвенција
значајно разликује међу развијеним земљама. Земље у развоју
користе субвенције мање од просека у односу на њихов национални
приход. Такође се примећује секторска диверсификација у нивоу
субвенција. За изабране земље табела изгледа овако:
Табела 1.: Секторска анализа субвенција изабраних чланица
СТО, годишњи просек 1999-2002

Аустралија
Европска
Заједница
ЕУ (15)
Јапан
САД

Пољопривреда
30
42

Индустрија
51
8

Хоризонтално*
19
50

1
78
60

19
22
8

80
0
32

*субвенције које се нису могле лоцирати у одређени сектор
Извор: WTO., Subsidies, trade and the incidens of subsidies, 2006

Колумбија и Бразил показују низак удео субвенција у пољопривреди
(мањи од 20%). До 50% је удео пољопривредних субвенција у
Индији. Јапан и ЕУ напредују у уделу пољопривредних субвенција.
До завршетка Уругвајске рунде преговора међународна размена
пољопривредних производња је остала ван мултилатералних
трговинских правила установљених у оквиру ГАТТ-а. Претходни
покушаји њеног укључивања у преговоре (VI члан у оквиру ГАТТа), као и примене основних принципа међународне трговинске
политике на размену пољопривредних производа, остали су без
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успеха првенствено због противљења и сукоба измеду ЕУ (ЕЗ) и
САД. Ово питање је било од посебног интереса за земље у развоју,
али развијени део света није био спреман да се одрекне
протекционистичке спољнотрговинске политике вођене у овом
сектору. Пољопривредне субвенције су биле регулисане на
другачији начин од не-примарних производа. Уговорне стране су
могле користити извозне субвенције за пољопривредне производе
тамо где је то било забрањено за индустријске. Једини услов је да
извоз тих пољопривредних производа покрива правичан део
светског извоза (Article XVI:3 GATT-a). Тек је Уругвајска рунда
довела до закључивања Споразума о пољопривреди (у даљем тексту
АоА). Нова правила обухваћена Споразумом о пољопривреди односе
се на: (1) приступ тржишту, (2) подршку домаћој производњи и (3)
субвенционирање и друге облике подршке извозу пољопривредних
производа, који представљају његова три стуба (three pillars).

2.

МЕРЕ ДОМАЋЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

Мере домаће подршке пољопривредној производњи су подељене у
три различите категорије тј. кутије зависно од тога колики
дисторзиван ефекат имају. Све земље Чланице су се сагласиле да
смање улагања у програме „Жуте кутије“ (Члан 6. АоА). Три
категорије подршке у оквиру програма „Жуте кутије“ су дозвољене
за земље у развоју: субвенције инвестиција, субвенције инпута за
земљораднике који имају ниске приносе или неквалитетне ресурсе,
као и програми којима се спречава незаконита производња опојног
биља. Жuta kutija највише утиче на трговину и произодњу у смислу
дисторзије и подвргнуте су редукцији обавеза од стране чланова
STO израженим кроз Total Aggregat Measurement of Support (AMS).
Агрегатно мерење подршке (Aggregate Measurement of Support AMS) назив је индикатора (и пратеће методологије обрачуна)
„годишњег монетарног износа подршке одобрене произвођачима
базног пољопривредног производа или производно-неспецифичне
подршке генерално усмерене пољопривредним произвођачима, са
изузећем подршке која је пласирана у оквиру програма који се
квалификују за изузимање од обавезе смањења по основу Анекса 2
овог Споразума” (Члan 1. АоА, сс. 43-44).
Било која врста интерне подршке која не упада у набројане
категорије, мора се држати de minimis нивоа (Чл. 7 АоА). De minimis
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одредбе у суштини постављају плафон до којег производнодисторзивна подршка у многим, углавном, сиромашним земљама,
може ићи а да не подлеже обавези снижења. Осталим, углавном
развијеним земљама са уговореним обавезама редуковања нивоа
подршке, де минимис омогућава флексибилност у нивоу редукција.
Према Чл. 6.5.а. АоА, директна плаћања у оквиру програма
ограничавања производње (плава кутија) неће потпадати под
обавезу смањења домаће подршке односно биће изузета из обрачуна
текућег укупног AMS, уколико се таква плаћања: а) установљавају за
фиксна подручја или површине; б) извршавају за 85% или мање од
85% базног нивоа производње; или ц) врше за фиксни број стоке.
Зелена кутија: „не производи или производи минималне
дисторзивне ефекте по трговину и производњу“ (Анекс 2 АоА). Ове
мере су изузете од обавезе редукције и немају финансијски лимит у
STO. Ове мере се подједнако примењују на развијене земље као и на
земље у развоју. У случају земаља у развоју одобрени су и државни
субвенционисани програми исхране угроженог становништва.
Зелена кутија обезбеђује наставак истраживачких програма,
еколошка истраживања, програме за унапређење производа,
пољопривредне производње, контроле, стандардизације. Такође
укључују издатке за опште државне услуге, директна плаћања
произвођачима, државно финансијско учешће у осигурању, уплате
за олакшање од природних непогода, помоћ за структурно
прилагођавање, итд. Зелена кутија подразумева директна плаћања
пољопивредним произвођачима уколико не утичу на тип и волумен
пољопривредне
производње
(програми
за
структурно
прилагођавање, помоћ у случају природних катастрофа, итд.).
Специјалан третман у оквиру ове групе имају мере које имају за
циља пољопривредни и сеоски развој земаља у развоју. Основа за
изузетке од смањења обавезе су написане у више детаља у Анексу 2
АоА. Постоје захтеви за ревизијом ових субвенција због исплаћених
високих износа чиме дисторзија није минимална. Мишљења остају
за сада сукобљена на тој разини.
Серија података нотификована од стране STO показује на значајну
редукцију током период 1995 – 2001. Чланови STO углавном касне
са обезбеђењем података о њиховом текућем тоталном AMS тако да
је тешко доћи до актуелних података. Подаци су приказани уклавном
на основу серија података 21 земље о којима се поседују потпуне
информације. За 21 земљу чланова STO тотал AMS је падао у
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просеку 7.2% Стварни ниво домаће подршке је смањен за пола од
115 билиона US$ у 1995. на 60.1 билона US$ u 2001. Током овог
периода смањење годишње потрошње из плаве кутије је 6.9%, 5,7%
на мере из Члана 6.2 ( изузећа и спаецијалан третман) и 2,6% на мере
из зелене кутије. Једина компонента домаће подршке која показује
повећање током овог периода од 6 година је di minimis који се скоро
утростручује од 3.8 билиона US$ до 9.6 билиона US$ u 2001. Следећа
табела показује 10 чланова STO са највећим уделом домаће подршке
у US$. Посматра се дужи период због смањења утицаја промене
снаге у US$.
Табела 2.: Лидери у примени домаће подршке у периоду 19952000
(у блн долара).
РЕДНИ
БРОЈ

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

ЗЕМЉА ЧЛАНИЦА СТО

ЕУ (15)
САД
Јапан
Република Кореја
Швајцарска-Лихтенштајн
Базил
Норвешка
Канада
Тајланд
Куба

УКУПНА
ДОМАЋА
ПОДРШКА

96.1
66.2
41.8
7.5
4.6
3.5
3.0
2.6
1.9
1.3

Извор: WTO., Subsidies, trade WTO and the incidens of subsidies, 2006,стр.89

Највећа износ је обезбеђен од стране три члана: ЕУ, САД, Јапана.
После ових топ три земаља износ подршке нагло пада.

3. ИЗВОЗНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Извозне субвенције за пољопривредне производе су забрањене у
АоА (Члан 3.3 АоА). Експанзија извозних субвенција у годинама
које су предходиле рунди у Уругвају је био главни разлог њиховог
укључења у преговоре. Док су се за индустријске производе извозне
субвенције примењивале од 1956, за пољопривредне производе су
имале ограничену примену (Члан VI ГАТТ-а) . Као резултат 70-тих
и 80-тих година прошлог века удео у светском тржишту одређених
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пољопривредних производа био је углавном заслуга националних
ризница него тржишна и маркетиншка вештина пољопривредних
произвођача и извозника. Извозне субвенције су постале главни
разлог у дестабилизацији светске тржишне цене многих
пољопривредних производа. Члан 3.3 АоА успоставио је основна
правила за пољопривредне извозне субвенције.
Ипак постоји изузеће од овог правила. Неки чланови STO (25) су
изузети из овог генералног правила. У њиховој листи обавеза
спецификовани су примарни производи који се могу
субвенционисати до извесног лимита. У ту сврху пољопривредни
производи су подељени у 23 производне групе као што су пшеница,
груба зрна, шећер, говедина, бутер, сир и уљано семе. Извозне
субвенције додељене преко одређеног буџета су забрањене. Нека
изузећа су направљена за најмање развијене земље.
Са тоталним износом од 3 билиона US$ у 2000. години (последња
година за коју је била доступна комплетна документација) тотални
износ извозних субвенција је мали у поређењу са отприлике 200
билиона US$ домаће подршке. Упркос томе извозне субвенције се
сматрају штетнијим него производне субвенције зато што утичу
дисторзивно на две ценовне маргине (на страни потрошње и
производње). ЕУ остаје доминантна што се извозних субвенција тиче
упркос значајним сманјенјима. Након извесне дистанце следи
Швајцарска, затим САД и Норвешка на трећем и четвртом месту.
Удео извозних субвенција у укупној пољопривредној производњи
САД-а је маргиналан. Норвешка је једина земља у којој се проценат
домаће подршке не смањује значајно током година.

4. НАЦРТ МОДАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Након дугогодишњих година дебата, предлога освануо је нови нацрт
о могућем напредку у разерешењу проблема око којег су пале све
досадашње рунде преговора. Проблем „three pillards“ овим није
решен већ представља предлог решења са становишта država
чланица које су учествовале у досадашњим преговорима.
Предлог за смањење домаће подршке би требало да се реализује у
неколико нивоа или фаза. Прво, свака категорија посебно (жута,
плава и зелена кутија) попада под ограничења. Даље, у оквиру сваке
категорије су постављена ограничења за специфичне производе.
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Треће, поврх свега биће снижења у дозвољеним границама за све
три категорије заједно изражена преко укупне трговинскодисторзивне домаће подршке. Укупна трговинско-дисторзивна
домаћа подршка (Overall Trade-Distorting Domestic Support – TDS)
према дефиницији представља збир финалног граничног укупног
AMS, дозвољеног де минимис лимита, израженог у монетарном
износу и дозвољеног лимита подршке програмима плаве кутије.
Базни период се рачуна од 1995-2000 године. На следећој табели су
упоређена решења из уругвајске рунде и рунде из Дохе, око
последњих до данашњег дана није постигнут концензус.
Табела 3.: Домаћа подршка, решења из уругвајске рунде и
отворена питања
Споразум о пољопривреди
Жута кутија
Амбер Бокс
највише утичу на
трговину и произодњу у смислу
дисторзије и подвргнуте су редукцији
обавеза од стране чланова STO
израженим
кроз
Total
Aggregat
Measurement of Support (AMS) који
укључује
подршку
за
базне
пољопривредне
производе
и
неспецифичне производе у једној
цифри. Производно-специфична и
производно-неспецифична
подршка,
које иначе испуњавају услове за амбербоx, изузете су из обавезе редукције
уколико њихов износ не прелази 5%
вредности производње појединачног
производа, односно 5% вредности
укупне пољопривредне производње
(10% за ЗУР) („De minimis“ клаузула).
Плава кутија
Плаћања заснована на фиксним
површинама и
приносима, фиксном броју животиња
или највише 85% базног обима
производње изузета су из обавеза AMS
редукције
Зелена кутија
Интерна подршка за коју је оцењено да
„није или је минимално дисторзивна по
трговину и производњу“ није укључена
у AMS обрачун.

Нацрт модалитета 2008
Укупно редукције су:,ЕУ 70%;
УС/Јапан - 60%; Остали - 45%. Веће
редукције имају земље чији је AMS већи
процентуално од производње, а то су:
Јапан, Норвешка, Швајцарска.
де минимис: развијене земље смањују
подршку на 2,5% производње. Земље у
развоју достижу снижење подршке до
6,7% од производње током три године.
Неће бити смањења подршке за
сиромашне фармере

Лимит је 2.5% производње (развијене
земље), 5% (земље у развоју) са
границама за индивидуални производ.
Флексибилне одредбе за најмање
развијене земље

Одобравање што више развојних
програма и чвршћи критеријума за
развијене земље. Биће појачана контрола
и мониторинг реализације неких
програма.
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Извозне субвенције би требало да буду елиминисане до краја 2013.
године РЗ и 2016. године ЗУР (Pragraf 162, 163, AoA). Подршка која
„скреће“ трговину биће смањена, али не и елиминисана. Ова
подршка депресира светске цене и обесхрабрује пољопривредну
продукцију у сиромашним земљама. У земљама са оваквом
подршком често се појављују вишкови често описани као “језера
вина“ и „планине говедине“.

ЗАКЉУЧАК
Србија је у процесу пристипања Светској трговинској организацији.
Поштовање горе наведених правила у области пољопривреде ће бити
императив након пријема у чланство. Чини се да проблем суочавања
са образложеним правилима субвенционисања неће бити проблем
Србије у надолазећем периоду. Политика субвенционисања у
Србији прати хаотичну политику развоја пољопривреде. Од
пољопривредника се очекује да сам истражује тржиште и доноси
производне одлуке, при чему не постоји никаква дугорочна
пројекција за развој аграра. Мере субвенционисања се мењају из
године у годину и у погледу врста и обима, док је динамика исплате
посебан проблем. Не постоји ниједна земља у Европи која води
такву политику сталних смањења пољопривредних субвенција.
Напротив приложен текст показује да постоји константна брига за
довољном заштитом примарног сектора у развијеном свету.
Ако упоредимо структуру домаће подршке алоцирану у жуту, плаву
и зелену кутију неизбежан је закључак да су земље у развоју много
дисциплованије у алоцирању своје домаће подршке у структурне и
развојне пројекте тј. у зелену кутију. Иако је дошло до великог
застоја у преговорима на глобалном нивоу кроз СТО, аргументи
слободне трговине ће наћи свој пут свеједно да ли кроз
мултиратерални или билатерални систем. Либерализација
међународне размене пољопривредних производа од стране
развијених земаља имала би за последицу снижавање цена
производње које најмање развијене земље извозе уз истовремени
раст цена производа који се увозе, поготово у односу на цене
индустријских производа што би довело до даљег погоршања односа
размене за најсиромашније земље. Према томе, укидање баријера на
извоз пољопривредних производа неће само по себи побољшати
позицију најмање развијених земаља (као ни осталих земаља у
развоју нето увозница пољопривредних производа), оно мора бити
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праћено пружањем помоћи која ће омогућити да се делови друштва
највише погођени либерализацијом прилагоде насталим променама.
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Abstract
U ovom radu opisujemo algoritem nelinearnog programiranja i jednu
mogućnost njegove primene u optimizaciji funkcije trežnje kada je ta
funkcija data u nelinearnom obliku i sa više promenljivih, u ovom slučaju
sa dve promenljive. U slučaju funkcija sa više od dve promenljive rešavanje
ovakvih zadataka je veoma komplikovano i zahteva pre svega konstrukciju
odgovarajućeg matematičkog modela ali i odgovarajuće softversko rešenje
zadatka, i primenu računara, sobzirom da je rešavanje nelinarnih optimizacionih zadataka u koijma učestvuju funkcije više promenljiih veoma
komplikovano pa bez primene računara u nekim slučajevima skoro da nije
moguće.

1

Uvod

Problemi nelinearnog programiranja, koje ćemo dalje označavti kraće sa NLP,
javljaju u slučajevima kada su funkcija cilja, odnosno odgovarajući sistem ogra
ničenja, definisani nelinearnim zavisnostima. Ovakvi problemi ne mogu se
rešavati nekim univerzalnim postupkom, kakav je u slučaju Linearnog prgramiranja bio, na primer, Simpleks algoritam. U ostalom, modeli LP -a predstavljaju specijalan slučaj opšteg NLP modela, za čije je rešavanje razvijen ogroman
broj različitih metoda i postupaka. Svi oni, uglavnom, zavise od načina i tipa
nelinearnosti koja se javlja u konkretnom NLP problemu, tako da veliki broj
ovih problema, zbog svoje složenosti, još uvek nije rešen a njihovo rešavanje
uglavnom je vezano za konstrukciju odgovarajućeg matematičkog modela i softverske aplikacije koja taj model može da simulira na računaru.

1.1

Formulacija NLP problema

Zadatak nelinearnog programirannja koji ovde dajemo u opštem slučaju ima
sledeći oblik:
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Maksimizirati funkciju f (x) pri uslovima
gi (x) ≥ 0,

i = 1, . . . , m.

gde su f, g1 , . . . , gm funkcije definisane u Rn , a x ∈ Rn .
Zadatak se, slično LP problemu, sastoju u nalaženju vektora
x = (x1 , . . . , xn )T ∈ Rn
koji zadovoljava zadata ograničenja, a pri tome odgovara minimalnoj vre- dnosti
funkcije f (x). Ova funkcija, kao i obično, naziva se funkcijom cilja, a svaki
uslov gi (x) ≤ 0, i = 1, . . . , m, njenim ograničenjem. Vektor x ∈ Rn koji zadovoljava sva ograničenja, naziva se dopustivim (mogućim) rešenjem ili dopustivom tačkom. Skup svih dopustivih rešenja obrazuje dopustivu oblast
S ⊆ Rn .
Dakle, zadatak nelinearnog programiranja sastoji se u nalaženju takve dopustive tačke x∗ , za koju je f (x∗ ) ≥ f (x) za svako dopustivo rešenje x. Tačka
x∗ naziva se optimalnim rešenjem ili, prosto, rešenjem zadatka NLP-a. U
specijalnom slučaju, kada je funkcija cilja f (x) linearna i sva ograničenja mogu
biti predstavljena u obliku linearnih jednačina i/ili nejednačina, gore formulisani
zadatak postaje zadatak linearnog programiranja.

1.2

Konveksnost funkcija i pojam gradijenta

U ovom delu najpre dajemo pojam konveksnih i konkavnih funkcija, a zatim
ispitujemo uslove diferencijabilnosti i egzistencije njihovih ekstremuma.
Definicija 1.1. Neka je f : S → R, gde je S neprazan konveksan skup iz Rn .
Kažemo da je funkcija f konveksna na S, ako je
f [λx1 + (1 − λ)x2 ] ≤ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 ),

(1)

za proizvoljne x1 , x2 ∈ S i λ ∈ (0, 1). Funkcija f je strogo konveksna na S,
ako je u (1) znak stroge nejednakosti. Najzad, funkcija f : S → R je konkavna
(strogo konkavna), ako je −f konveksna (strogo konveksna) na S, tj. ako u
(1) važe ”obrnute” nejednakosti.
Geometrijsku interpretaciju razmatranih pojmova možemo dati u slučaju
n = 1, kao na slici 1. Za proizvoljne tačke x1 i x2 oblasti S tačka
λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 ),
gde je λ ∈ (0, 1), pripada segmentu sa krajevima A (x1 , f (x1 )) i B (x2 , f (x2 )). S
druge strane, f [λx1 + (1 − λ)x2 ] je vrednost funkcije f u tački segmenta x1 x2 .
Očito, segment A B leži iznad grafika konveksne funkcije, a u slučaju konkavnosti
ispod njega.
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Slika 1: a) Konveksna funkcija; b) konkavna funkcija; c) funkcija koja nije ni konveksna
ni konkavna

Definicija 1.2. Funkcija je kvazikonkavna odnosno kvazikonveksna ako i
samo ako je za svaki par različitih tačaka x1 i x2 iz konveksnog domena funkcije
f i za neko 0 < λ < 1 ispunjeno


≥ f (x1 )
f (x1 ) ≥ f (x2 ) =⇒ f (λx1 + (1 − λ) x2 )
(2)
≤ f (x2 )
Da bi se ova definicija prilagodila strogoj kvazikonkavnosti i kvazikonveksnosti potrebno je na desnoj strani umesto znaka ≥ f (x1 ) i ≤ f (x2 ) uzeti znake
> f (x1 ) i < f (x2 ) respektivno.
Iz ove definicije neposredno slede tri stava:
Stav 1. Ako je f (x) kvazikonkavna (strogo kvazikonkavna) , tada je i −f (x)
kvazikonveksna (strogo kvazikonveksna). ✷
Stav 2. Svaka funkcija f (x) koja je konkavna odnosno konveksna ona je i
kvazikonkavna odnosno kvazikonveksna. Obrat ne važi. Slično važi za strogu
konkavnost odnosno strogu konveksnost. ✷
Stav 3. Ako je f (x) linearna funkcija onaje i kvazikonkavna i kvazikonveksna. ✷
Definicija 1.3. Neka je S neprazan skup iz Rn i f : S → R. Kažemo da je
funkcija f diferencijabilna u tački x0 ∈ S ako postoji vektor ∇f (x0 ), nazvan
gradijentom, takav da je
f (x) = f (x0 ) + ∇f (x0 )T (x − x0 ) + o(x − x0 ),

(3)

za svako x ∈ S. Funkcija f je diferencijabilna na otvorenom skupu S ′ ⊆ S ako
je ona diferencijabilna u svakoj tački skupa S ′ .
Jasno je da funkcija f (x), diferencijabilna u tački x0 , može imati samo jedan
vektor-gradijent

T
∂ f (x0 )
∂ f (x0 )
∂ f (x0 )
∇f (x0 ) =
,
,
, ··· ,
∂ x1
∂ x2
∂ xn
gde su

∂ f (x0 )
parcijalni izvodi funkcije f (x) u tački x0 .
∂ xi
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1.3

Lagranžov dualni zadatak. Gradijentni metod.

Teoretsku osnovu za primenu iterativnih metoda rešavanja problema NLP-a
daju pre svih, pojam gradijenta kao vektora koji odredjuje smer najvećeg rasta,
odnosno opadanja date ciljne funkcije.
Razmotrimo zadatak N LP -a, kojeg ćemo nadalje uobičajeno zvati direktnim zadatkom:
Minimizirati vrednost funkcije f (x) pri uslovima
gi (x) ≤
x =

0,

i = 1, . . . , m,

(x1 , . . . , xn )T ∈ X ⊆ Rn .

Sada, Lagrange-ov dualni zadatak formulišemo na sledeći način:
Maksimizirati vrednost funkcije

θ(u) = inf f (x) + uT g(x) ,

gde je u = (u1 , . . . , um )T ≥ 0 i g(x) = (g1 (x), . . . , gm (x))T .
Funkcija θ(u) naziva se Lagrange-ova (dualna) funkcija, dok su u1 , . . . , um
tzv. Lagrange-ovi činioci, uvedeni u funkciju cilja tako da odgovaraju ograni
čenjima - nejednačinama gi (x) ≤ 0, i = 1, . . . , m. Oni su nenegativni, čime je
obezbedjen uslov
θ(u) ≤ f (x),
za sve u ≥ 0 i x ∈ X. Ipak, slično kao u Teoriji dualnosti LP modela ili Teoriji
igara, može se pokazati
Teorema 1.1. Moguća rešenja x∗ ∈ Rn i u∗ ∈ Rm direktnog i dualnog
Lagrange-ovog zadatka, respektivno, su optimalna rešenja akko je
θ(u∗ ) = f (x∗ ).

(4)

Dakle, jednakost funkcija kriterijuma f (x) i θ(u) predstavlja potreban i
dovoljan uslov optimalnosti rešenja x∗ , u∗ , za koja tada važi
θ(u∗ ) = (max) θ(u) = f (x∗ ) = (min) f (x),
gde x i u zadovoljavaju odgovarajuća ograničenja direktnog i dualnog zadatka,
respektivno.
Navodimo sada neke važnije osobine Lagrange-ove dualne funkcije.
Teorema 1.2. Neka je X neprazan kompaktan skup u Rn , f : X → R i
g : Rn → Rm neprekidne funkcije. Tada je Lagrange-ova dualna funkcija θ(u) =
inf{f (x) + uT g(x) : x ∈ X} konkavna na Rm .
Zbog konkavnosti funkcije θ(u) sledi da je svaki njen lokalni maksimum
ujedno i globalni, pa ova činjenica čini pogodnim zadatak odredjivanja njenog
maksimuma. Medjutim, osnovna poteškoća u rešavanju dualnog zadatka sastoji
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se u tome što, najčešće, nije poznat eksplicitni oblik dualne funkcije, jer ona
može biti izračunata tek kada se reši odgovarajući podzadatak minimizacije
koji je dat u njenom zapisu.
Posmatrajmo sada problem diferencijabilnosti Lagrange-ove dualne fu- nkcije.
Diferencijabilnost funkcije θ(u) u nekoj tački u ∈ Rm zavisi od elemenata skupa

X(u) = y : y je minimum izraza f (x) + uT g(x) za x ∈ X .
Naročito, ako se X(u) sastoji od jedinstvene tačke, onda će pod odredjenim
uslovima funkcija θ(u) biti diferencijabilna u njoj, jer važi

Teorema 1.3. Neka je X 6= ∅ kompaktan skup prostora Rn , funkcije f : Rn →
R i g : Rn → Rm neprekidne, i u ∈ Rm proizvoljna tačka. Ako se skup X(u0 )
sastoji od jedinstvene tačke x0 = x(u0 ), onda je funkcija θ(u) diferencijabilna
u tački u0 i njen gradijent je
∇θ(u0 ) = g [x(u0 )] .

(5)

Iterativni postupak nalaženja optimalnih rešenja direktnog i dualnog Lagrangeovog zadatka. Dakle,algoritmu gradijentnog metoda sastoji u sledećem:
Korak 1. Izabrati proizvoljni vektor u0 ∈ Rm , takav da je u0 ≥ 0
Korak 2. Za dato u0 minimizirati funkciju Ψ(x) = f (x) + uT0 g(x) pri uslovu
x ∈ X.
Korak 3. Neka je x0 ∈ X jedinstveno optimalno rešenje prethodnog pro- blema
minimuma. Konstruisati vektore
g(x0 ) = ∇θ(u0 ) i ĝ(x0 ) = max{g(x0 ), 0}.

(6)

Korak 4. Ako je ĝ(x0 ) = 0, dobijena su optimalna rešenja x0 , u0 direktnog i
dualnog zadatka, respektivno. U suprotnom, maksimizirati
θ[u0 + λĝ(x0 )]
pri uslovima u0 + λĝ(x0 ) ≥ 0 i λ ≥ 0.
Korak 5. Neka je λ0 ≥ 0 optimalno rešenje prethodnog problema maksimuma.
Staviti da je
u0 := u0 + λ0 ĝ(x0 )
i vratiti se na korak 2.

1.4

Uslovi optimalnosti Kun-Takera

Osnovu za primenu dualnog Lagrange-ovog zadatka daju poznate teoreme
Khun-Tucker-a, koje daju potrebne i dovoljne uslove optimalnosti rešenja oba
problema.
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Neka je X neprazan otvoren skup iz Rn , a f, g1 , . . . , gm ranije definisane realne n-dimenzionalne funkcije. Razmotrimo opet problem minimizacije funkcije
f (x) pri uslovima x ∈ X i gi (x) ≤ 0, i = 1, . . . , m. U tom cilju, fiksirajmo
proizvoljnu dopustivu tačku x0 ∈ X i označimo
n
o
I = i gi (x0 ) = 0 .
Pretpostavimo, dalje, da su funkcije f i gi diferencijabilne u tački x0 , a vektori
∇gi (x0 ) za i ∈ I linearno nezavisni. Tada važi
Teorema 1.4. (potrebni uslovi ). Ako je x0 ∈ X tačka lokalnog optimuma
postavljenog zadatka optimizacije, onda postoje brojevi u1 , . . . , um takvi da je
∇f (x0 ) +

m
X

ui ∇gi (x0 ) = 0,

(7)

i=1

pri čemu je ui gi (x0 ) = 0 i ui ≥ 0 za svako i = 1, . . . , m.
Brojevi u1 , . . . , um ≥ 0 uobičajeno se i ovde nazivaju Lagrange-ovi činioci,
dok jednačine
ui gi (x0 ) = 0,
i = 1, . . . , m,
(8)
nazivamo uslovima dopunske elastičnosti.
Teorema 1.5. (dovoljni uslovi ) Neka su funkcije f i gi , i ∈ I konveksne
i diferencijabilne u tački x0 ∈ Rn . Ako su u istoj tački ispunjeni uslovi KhunTucker-a, tj. postoje brojevi ui ≥ 0, i ∈ I takvi da važi (7), onda je x0 tačka
globalnog minimuma postavljenog zadatka NLP-a.
Teorema 1.6. (Arrow - Ethovenov ) Ako su zadani nelinearni program
max π = f (x)
uz uslov

gi (x) ≤ ri

(i = 1, 2, . . . , m)

x≥0
i zadovoljeni su sledeći uslovi:
(a). Funkcija cilja f (x) je diferencijabilna i kvazikonkavna u nenegativnom
ortantu.
(b). Svaka funkcija gi (x) u ograničenjima je diferencijabilna i kvazikonveksna u nenegativnom ortantu.
(c). Tačka x zadovoljava Kun - Takerove uslove za maksimum.
(d). Ispunnjen je jedan bilo koji od sledećih uslova:
d1 . fj (x) < 0 barem za jednu promenljivu xj .
d2 . fj (x) > 0 za neku promenljivu xj koja uzima pozitivne vrednosti bez
narušavanja ograničenja.
d3 . Od n izvoda funkcije fj (x) nisu svi jednaki nuli a funkcija f (x) dva puta
je diferencijabilna u okolini tačke x, tj. svi parcijalni izvodi drugog reda postoje
u tački x.
d4 . Finkcija f (x) je konkavna i tada x daje maksimum od π = f (x). ✷
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2

Neke primene NLP-a u ekonomiji

U okviru ove sekcije opisujemo jednu primenu modela nelinearnog programiranja u slučaju kada preduzeće želi da maksimizira prodaju svojih proi zvoda.
Kako je napred navedeno svaki problem koji se želi modelirati nekim od modela
nelinearnog programiranja zahteva specijalnu matematičku pri premu konkretnog
modela pošto opšti metod za rešavanje zadataka ovoga tipa ne postoji. To ćemo
i mi u ovom slučaju konstrisati matematički model koji opisuje samo navedeni problem. Primer koji razmatramo, takodje dobro ilustruje Kun - Takerove
potrbne i dovoljne uslove da funkcija cilja u odredjenoj tački postiže svoju maksimalnu vrendost.

2.1

Maksimiziranje tražnje

U standardnoj ekonomskoj analizi preduzeća uglavnom se postavlja cilj maksimiziranja profita. Medjutim ako je preduzeće organizovano kao deoničarsko
društvo u kome su vlasnici i menadžment odvojeni, u tom slučaju za upravu je
važniji cilj maksimiziranje prihoda od same prodaje. Sobzirom da se ukupni prihod Pu uzima kao jedan od važnijih parametara koji opisuje konkurentnost preduzeća u okviru odredjene industriujske grane, a pored toga, povećanje prihoda
od prodaje uzima se i kao kriterijum za ocenu uspeha u upravljanu preduzećem,
osim toga nagradjivanje uprave preduzeća direktno zavisi od postignutih rezultata.
Dakle, maksimiziranje tražnje je svakako alternativni cilj organizacije preduzeća, uz predpostavku da se uprava preduzeća, kako bi izbegla eventualno
nezadovoljstvo vlasnika berzanskih papira (akcija), neprekidno brine i vodi računa
da nivo profita ne padne ispod zadatog minimuma π0 . U tom slučaju problem
upravljannja preduzećem sastoji se u maksimiziranju funkcije Pu = P (q) uz
ograničavajući uslov,
π = Pu (q) − Tu (q) ≥ π0 ,
(9)
gde je π profit, Pu (q) ukupan prihod, Tu (q) ukupni troškovi preduzeća, a q obim
proizvodnje. Ovaj uslov drugačije možemo pisati u obliku modela:
max Pu = Pu (q)
uz uslov Tu (q) − Pu (q) ≤ −π0 ,

(π0 > 0)

q ≥ 0.
Pitanje primene Kun - Takerovih uslova na ovaj model zavisi pre svega od
toga da li je funkcija Pu (q) diferencijabilna i konkavna, a funkcija Tu (q) diferencijabilna i konveksna, i sve dok je taj uslov ispunjen, na osnovu čega možemo
zaključiti da je funkcija ograničenja Tu (q) − Pu (q) takodje diferencijabilna i
konveksna, pa se Kun-Takerova teorema o dovoljnim uslovima može primeniti .
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Naravno, da veći stepen opštosti nije moguće očekivati ublažavanjem predpostavki o konveksnosti, odnosno konkavnosti, na kvazikonkavnu funkciju Pu (q)
i kvazikonkveksnu funkciju Tu (q). U tom slučaju, uz te blaže predpostavke,
funkcija ograničenja Tu (q) − Pu (q) predstavlja zbir dve kvazikonveksne funkcije,
pri čemu nije sigurno da je i ona sama kvazikonveksna. Ukoliko je taj slučaj tada
se novom predpostavkom funkcija ograničenja može prevesti u kvazikonveksnu,
pa se u tom slučaju mogu primeniti dovoljni uslovi za ekstrem.

Slika 2:

Krive na slici 2. a. ncrtane su uz predpostavku da je Pu (0) = 0, a Tu (0) >
0. Kriva na slici 2. b. koja prikazuje funkciju ograničenja i prdstavlja profit
uzeta je sa negativnim predznakom i preslikana u odnosu na horizonatlnu osu
q. Ma koji nivo proizvodnje u intervalu (q1 , q6 ) daje pozitivan profit, dok nivoi
proizvodnje od q u zatvorenom intervalu [q2 , q4 ] imaju profit koji nije mannji od
π0 i zadovoljavaju profitno ograničenje. Dakle, interval [q2 , q4 ] možemo uzeti kao
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skup mogućih rešenja. Očigledno nivo proizvodnje q3 ∈ [q2 , q4 ] i predstavlja
proizvodnju koja maksimizira profit.
Za taj problem sa Lagranžeovom funkcijom
θ = Pu (q) + y (−π0 − Tu (q) + Pu (q))

(10)

Kun - Takerovi uslovi sastoje se od graničnih uslova:
∂θ
∂q
∂θ
∂y

=

Pu ′ (q) − yTu ′ + yPu ′ (q) ≤ 0

=

− π0 − Tu (q) + Pu (q) ≥ 0

(11)

i uslova nenengativnosti i komplementarne oslabljenosti. Kako je Pu (0) = 0 i
Tu (0) > 0, proizvodnja jednka nulu dala bi
∂θ
= −π0 − Tu (0) < 0
∂y
što svakako narušava drugi granični uslov. Iz tog razloga umesto toga moramo
uzeti q > 0, uslov koji je apsolutno u skladu sa činjenicom da nivo proizvodnje
koji je jednak nuli leži izvan skupa mogućih rešenja [q2 , q4 ]. Pozitivnost za
∂θ
q povlači, prema komplemantarnoj oslabljenosti da je
= 0, što znači da
∂q
prva slaba nejednačina u (11) mora biti zadovoljena kao jednačina. Rešenje
te jednačine daje pravilo odredjivanja proizvodnje koja maksimizira prodaju uz
ograničenje
y
Pu ′ (q) =
· Tu ′ (q)
(12)
1+y
U izrazy (12) vrednost y može biti nula ili veća od nule, tj. y ≥ 0. Ako
je y = 0 pravilo se svodi na Pu′ (q) = 0, a preduzeće će težiti da postigne
nivo proizvodnje za koju je granični prihod Pg (q) = 0, na slici (21.a) to je
q5 . To bi bila idealna proizvodnja jer bi preduzeće u tom slučaju došlo do
maksimalnog prihoda. Medjutim, ovako ekstremna situacija nije moguća uz
naše predpostavke jer q5 leži izvan skupa moguı́h rešenja [q2 , q4 ]. U tom slučaju
moramo uzeti da je y > 0. Prema komplementarnoj oslabljenosti, to onda
∂θ
povlači da je
= 0 odakle sledi da ograničenje na profit mora biti zadovoljeno
∂y
kao jednakost, uz napore preduzeća da ostvari makar minimalni profit π0 .
Ako je y > 0 pravilo za proizvodnju koja maksimizira prodaju ukazuje da
Pu ′ (q) < Tu ′ (q)

jer je

y
<1
1+y

(13)

što bi u opštem slučaju dalo viši nivo proizvodnje nego pravilo maksimizacije
profita, tj. Pu′ (q) = Tu′ (q). Nivo proizvodnje koji maksimizira profit na slici je
q3 , dok je nivo proizvodnje koji zadovoljava uslov (12) i daje tačno minimum
projektovanog profita je q4 , što u svakom slučaju premašuje iznos q3 .
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Primer 2.1. Neka je funkcija prihoda jednog preduzeća data sa Pu (q) = 32q − q2 , a funkcija
troškova sa Tu (q) = q2 + 8q + 4, pri čemu su, sobzirom na predznak koeficijenta uz kvadratni član,
funkcije Pu (q) očigledno konkavna, a funkcija Tu (q) konveksna. Minimalni profit preduzeća iznosi
π0 = 18. Grafici ovih funkcija prikazani su na slici 3.
R. U ovim okolnostima Kun - Takerovi uslovi su potrebni i dovoljni za rešenje datog problema.
Na osnovu (12) dva granična uslova primaju sledeći oblik
∂θ
∂q
∂θ
∂y

=

32 − 2q − y (4q − 24) ≤ 0

=

−2q2 + 24q − 22 ≥ 0

Slika 3: Grafik funkcija prihoda i troskova iz primera 3.1.

U ovom slučaju vrednost za q mora biti q ≥ 0.
Razmotrimo prvo slučaj q = 0. U ovom slučaju neposredno dolazimo do kontradikcije u drugom
graničnom uslovu, pa iz tog razloga moramo uzeti drugi slučaj tj. q > 0, na osnovu čega možemo
∂θ
zaključiti da je
= 0, što nam daje jednu jednačinu sa dve nepoznate, tj.
∂q
∂θ
= 0 ⇐⇒ 32 − 2q − y (4q − 24) = 0
(14)
∂q
U jednačini (14) vrednost za y mora biti ili nula ili veća od nule, tj. y = 0 ∨ y > 0. Ako izaberemo
vrednost y = 0 tada rešenje jednačine (14) po q iznosi q = 16. Ako sada vrednost q = 16 zamenimo
u jednačinu
∂θ
= 0 ⇐⇒ −2q2 + 24q − 22 = 0
∂y
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∂θ
= 150 što narušava drugi granični uslov, tj. ograničenje na profit. Iz
∂y (q=16)
tog razloga moramo uzeti da je y > 0. Uz ovakav izbor za y dobijamo sledeću jednačinu
dobijamo da je



∂θ
= 0 ⇐⇒ −2q2 + 24q − 22 = 0
∂y

(15)

Rešavajući jednačinu (15) dobijamo
√
√
−b ± b2 − 4ac
−24 ± 576 − 176
−24 ± 20
q1,2 =
=
=
2a
−4
−4
odakle nalazimo da je q1 = 11 a q2 = 1.
Medjutim, kako samo prvo rešenje tj. q1 = 11 zadovoljava uslov (14), to obim proizvodnje koja
maksimizira prodaju je q = 11. Obratno, na osnovu jednakosti
Pu ′ = Tu ′

tj.

⇐⇒
⇐⇒
⇐⇒

−2q + 32 = 2q + 8
−4q = −24
q = 6.

jednakosti 16, u kojoj imamo jednakost graničnih prihoda Pg = P

Tg = T

′
u

(16)

′
u

i graničnih troškova,

možemo zaključiti da bi niži nivo proizvodnje q = 6 znatno uticao na smanjenje profita

tj. njegove maksimalne vrednosti. ✷

3

Zaključak

Iz navedenog primera možemo zaključiti da je osnovna ideja pri numeričkom
rešavanju zadataka NLP-a sa dve promenljive da se prvo pokuša sa vrednošću
nula za svaku promenljivu odlučivanja, čime se znatno pojednostavljuju granični
uslovi, sobzirom da neki članovi u tom slučaju izčezavaju pa je matematički
model znatno pojednostavljen. Ako u tom slučaju možemo naći odgovarajuće
nenegativne vrednosti Lagranžeovih multiplikatora koji zadovoljavaju sve grani
čne nejednačine, tada će rešenje jednako nuli biti optimalno. Medjutim, ako u
tom slučaju budu narušene neke od nejednačina, tada moramo uzeti da jedna
ili više promenljivih budu pozitivne. Za svaku pozitivnu vrednost promenljive
odlučivanja možemo, prema uslovu komplementarne oslabljenosti, prevesti granični uslov koji je dat u obliku nejednačine, u oblik jednačine. Rešenja takve
jednačine će nas dovesti ili do rešenja ili do kontradikcije zbog čega bi smo
morali da pokušamo nešto sasvim iznova, pri čemu, ako rešenje postoji, u novim
i drugačijim pokušajima svakako će se do njega doći.
Na kraju, takodje možemo primetiti , da u problemima sa dve promenljive
moramo pokušati sa ne manje od 22 = 4 moguće kombinacije predznaka prome
nljivih, tj. (0, 0), (0, +), (+, 0) i (+, +). Slično, problem sa tri prome nljive
imao bi čak 23 = 8 mogućnosti za proveru. Očigledno složenost veoma brzo
raste sa porastom broja promenljivih u odlučivanju. Iz tih razloga ova metoda
nije praktična za nelinearne programe većih dimenzija, pa se u tom slučaju mora
preći na upotrebu računara i odgovarajućeg softvera za postavljeni matematički
model, što svakako pokazuje svu složenost rešavanja zadataka NLP - a i zahteva
uključivanje čitavih timova stručnjaka raznih profila, počev od matematičara,
programera, ekonomista itd.
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Abstract
In this paper we describe the Algorithm of nonlinear programming and
one possibility of its application in the optimization of functions demand
when is the ta of functions given in the nonlinear the form of and with more
variables is, in this case with the two variables. In the case of functions
with more than two variables solving this task is very complicated and
requires a particularly appropriate construction of a mathematical model
and the corresponding software solution task, and the use of computers,
as it relates to the nonlinear solving optimization problems in functions
participate more variables very complicated and without computer applications in some cases hardly possible.
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[5] Bazaraa M., Shetty C. M.: Nonlinear Programming - Theory and Algorithms. John Wiley and Sons, New York. (1979).
[6] Bertsekas D. P. : Nonlinear Programming, Athena Scientific.(2004).
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