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НАПОМЕНЕ УРЕДНИКА
Пред Вама је, поштовани читаоче, Зборник највећег броја радова
саопштених на XI научном скупу ТЕХНОЛОГИЈА, КУЛТУРА И
РАЗВОЈ, који је одржан од 7. до 10. септембра 2004. године на Палићу.
Овим скупом је ова активност удружења "Технологија и друштво" ушла у
другу деценију свог животног века.
Председништво удружења "Технологија и друштво" и Програмски
одбор овог скупа донели су пре три године одлуку да се, почев са IX
скупом, рад наредних скупова посвети разматрању проблема уласка
Србије и Црне Горе у Европску унију, све док до тог уласка не дође. Ова
разматрања ће се обављати са становишта технологије, културе и развоја,
са циљем да се идентификују препреке на путу ка Европској унији,
очекивања добитака и губитака уласком у ову интеграцију и, најзад,
промене и припреме за приступање Европској унији које максимизирају
националне користи а минимизирају националне губитке за које се
очекује да буду генерисани уласком Србије и Црне Горе, једноколосечно,
двоколесечно или како већ буде било, у Европску унију.
Основна тема овогодишњег, XI скупа, је била Развој конкурентне
и кооперативне привреде и кооперативног друштва у Србији и Црној
Гори: стање, могућности и стратегије. Подсећамо да је сновна тема X
скупа била Конкурентност привреде и компетентност непривредног
сектора у Србији и Црној Гори: стање, могућности и стратегије развоја
док је основна тема IX скупа била Културне и технолошке детерминанте
квалитета производа, услуга, рада и живота у Србији и Црној Гори.
Основне теме наредних скупова ТЕХНОЛОГИЈА, КУЛТУРА И РАЗВОЈ
налазиће се на започетој трајекторији коју чине они кључни развојни
проблеми који су од значаја за добро припремљен улазак у Европску
унију.
Проблем кооперације – основна тема XI скупа – је један од заиста
кључних у модерном свету: Из неколико разлога, које овде само
назначавамо. Прво, људско друштво, у свим подручјима свог живота и
развоја, засновано је, никако искључиво, али веома значајно, на узајамној
сарадњи појединаца, организација, институција, нација и држава.
Кооперација успе да настане чак и у најсуровијим људским конфликтима.
За илустрацију овога поменимо да постоје веома драгоцена проучавања и
објашњења сарадње зараћених војних јединица током два светска рата,
иначе позната по многобројним жртвама и ратним пустошењима широм
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света а посебно у Европи. Друго, алокациона и развојна снага
конкурентних структура и механизама конкуренције је, супротно
екстремалним тврдњама, веома лимитирана. Али то ограничење успешно
релаксирају кооперативне структуре и механизми. Тако да, све у свему,
најкраће речено, привредна конкурентција не искључује кооперацију и,
заузврат, кооперација тражи и потпомаже развој конкурентних структура.
Модерна привреда је богата искуствима растуће кооперативности, из
мноштва разлога. Лако уочавамо да постоје подручја и фазе привредног
пословања и развоја у којима је моћ кооперације несразмерно већа од
снага конкуренције. Треће, отварање света на глобалном нивоу,
снижавањем свих баријера, само једним делом је "проширење подручја
борбе" тиме што се даје замах растућој конкуренцији; другим делом реч
је о "проширењу подручја сарадње" до чега долази ослобађањем од
препрека које су вековима подизане између свих оних који желе сарадњу.
Четврто, бројни проблеми савременог света – поготову они који ће се
појавити у будућности – су толико великих димензија, у сваком погледу,
да нема нације односно државе, чак ни групе држава, које могу да их
успешно реше. Проблеми као што су сиромаштво значајног дела глобалне
популације, загађење околине које прети да изазове погубне климатске и
друге последице, развој нових извора енергије, глобални криминал и
глобални тероризам, коришћење богатства океана за потребе исхране и
енергије итд. не решавају се нити механизмима конкуренције, нити
механизмима светске административне хијерархије – јер такве нема нити
ће је бити – већ, ако се жели да се реше, могу бити решавани само помоћу
кооперације на глобалном нивоу. Ова кооперације одавно је започета,
сада је у фази убрзаног развоја и глобалне промоције. Пето, и коначно, у
механизмима еволуције, супротно њеном опису у редукованој варијанти
која је сместила еволуцију у најекстремније случајеве конкуренције,
налазе се и делују механизми кооперације, на сасвим микроскопском али
еволуционо кључном нивоу.
Све у свему, за саврмена друштва, нације и државе, може се са
извесношћу рећи да је њихова развојна способност веома одређена
њиховим капацитетима да започну, одрже и унапреде кооперацију унутар
себе и са спољним светом: у привреди, образовању, науци, спорту,
култури, политици и свему другом. Јер, како смо горе навели, национална
конкурентност и стратешка позиција се побољшавају и учвршћују са
развојем кооперативних капацитета нације.
У овом Зборнику је уређено и штампано укупно 30 радова, од
којих само неколико, из разлога који су били изван контроле аутора, нису
саопштени и разматрани на овогодишњем скупу. Ових 30 радова су
2

распоређени у четири дела овог Зборника. У првом делу Суштина,
проблеми и модели кооперације уређено је укупно 10 радова; у другом
делу Проблеми и искуства кооперације у Србији уређено је 11 радова,
а у трећем делу Страна искуства само 2 рада – одраз чињенице да је овај
скуп, са мањим изузецима, искључиво домаћи; шта више број учесника
из Црне Горе је већ на нивоу далеког иностранства. Задњи део Зборника
садржи 7 радова чији предмети нису, у строгом смислу, у вези са
кооперацијом али су у оквиру проблематике којом се овај скуп иначе
бави.
Као и при уређивању свих претходних 10 зборника, и овом
приликом су стриктно поштовани критеријуми уређивања који су се
показали ваљаним. Основни критеријум је очување аутентичности идеја и
налаза сваког аутора, уз све рецензентске налазе и интервенције на
основама тих налаза. Овај критеријум је обликовао задатке свих осталих
актера настанка овог Зборника – учинити све да се очувају аутентичности
налаза и идеја аутора и пружити сву помоћ и подршку ауторима да се
квалитет објављених текстова побољша што је могуће више – путем
сарадње. Аутори су једини носиоци свих похвала за квалитет својих
текстова и свих научних одговорности које носи јавно саопштене идеје и
налази.
Уредник овог Зборника, подржан досадашњим искуством на
припреми зборника радова са овог скупа, нада се да ће и овај Зборник
радова успешно задовољити бар део истраживачке знатижеље као и део
потреба практичара у вези са развојем кооперације у нашој земљи.
Властимир Матејић
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Елементи теорије кооперације од значаја за разумевање
проблема кооперације у Србији
_____________________________________________________________________

Проф. Др. Властимир Матејић

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРИЈЕ КООПЕРАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
РАЗУМЕВАЊЕ ПРОБЛЕМА КООПЕРАЦИЈЕ У СРБИЈИ
Апстракт: Способност за кооперацију је један од потребних услова за
развој конкурентне привреде у Србији и за улазак Србије у Европску унију.
Текуће стање унутрашње и спољне кооперације у свим делатностима и
пословима у Србији је неповољно. Кооперација се може унапредити развојем
одговарајућих особина и понашања актера кооперације и подржати
одговарајућим карактеристикама окружења у коме треба да настане и да се
одржи кооперација. Актери који не завиде успеху других, који однос са другим
почињу сарадњом а настављају применом реципрочних мера и који не
инситирају на остваривању максимума из сарадње са другима, су стварно
спремни за сарадњу и њену еволуцију. Довољно дуга сенка будућности, матрица
резултата исплата која награђује сарадњу а кажњава превару и
расположивост информација о репутацији потенцијалних коопераната, веома
подржава сарадњу. Стање ових параметара у Србији је неповољно за развој
унутрашње и спољне сарадње. Идентификација узрока тог стања је почетни
корак у његовом побољшању.
Кључне речи: кооперација, понашање актера сарадње, околина која
подржава сарадњу, сарадња у Србији.

SOME ELEMENTS OF THE THEORY OF COOPERATION AS
MEANS FOR UNDERSTANDING PROBLEM
OF COOPERATION IN SERBIA
Аbstract: Capacity for and propensity to cooperate are necessary conditions
for developing competitive economy in Serbia and for entering European Union.
Actual state of cooperation in Serbia is unsatisfactory and should be improved. There
are two directions for this improvement: behaviour of those who should cooperate and
environment which promotes cooperation. Of particular importance for successful
cooperation is large shadow of the future, reciprocity, application of nice strategies,
appropriate pay of matrix, cultural preferences towards cooperation etc. The actual
state of these parameters in Serbia is inappropriate for cooperation to be developed.
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Identification of the reason for such a situation is a first step in developing the
necessary prerequisites for cooperation.
Key words: cooperation, players, non-zero sum games, cooperation
environment, shadow of the future, nice strategies, reciprocity, cooperation vs.
competitiveness.
1.

Уводне напомене и циљ рада

Једна од основних карактеристика савременог света је изузетан интензитет,
разнолик садржај и широк обухват међусобних интеракција огромног броја актера
на свим нивоима – од локалног до глобалног.
Шта иницира, одржава и регулише одвијање тих интеракција? Иницира
их тежња за достизањем циљева што је, практично увек, условљено
интеракцијом са неким из околине. Одржава их сазнање да је остваривање
циљева нужно - веома често лакше, ефикасније и економичније, у много чему
лепше и забавније - путем интеракције са неким другим. Интеракције регулишу
бројни механизми; заправо увек неке комбинације тих механизама, од
еволуционих све до модерних нормативних процедура и правила. Са
дозвољивим упрошћењем, све врсте тих регулационих механизама можемо
свести на три основна. Један је тржишни, други је вољна кооперација а трећи
административно – наредбодавни. (В. Матејић, 2002)
Са становишта достизања циљева који су иницирали интеракцију имамо
следеће класе интеракција. У првој, један актер добија онолико колико други
актер губи или оба актера не добијају ништа тј. интеракција није дала никакав
резултат. Циљ ових интеракција, илустрован на примерима, је да се утврди ко је
добио партију шаха, ко је победио у фудбалској утакмици, чији нов производ је
прихваћен од стране потрошача, ко је победио а ко изгубио на изборима, ко је
добио а ко изгубио ратни сукоб итсл. Ова класа интеракција назива се игра са
нултом сумом а механизам који их регулише је конкуренција, тржишна или
нека друга.
Другу класу чине оне интеракције чији исход – ради поједностављења
објашњења узимамо да у интеркацији учествују само два актера, као и у игри
шаха, А и Б - за разлику од игара са нултом сумом, може бити: (а) први актер
добија знатно више него други, (б) други актер добија знатно више него први,
(ц) добијају оба актера (д) мало добијају односно губе оба актера. Када актери
интеракције просуде да је за њих боље да обојица добију, макар појединачно
мање него када само један од њих добија тада ће, ако их околности ка томе
усмеравају, доћи до вољне сарадње која ће се, опет зависно од околности и
понашања актера, поновити увек када ови актери решавају исти или сличан
проблем. Код ових интеракција не мора један актер да губи да би други добио.
Овакве интеракције се називају игре са ненултом сумом. Одвијање оваквих
игара регулишу себичности актера, изазови да се оствари што већи добитак,
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страхови да не дође до нежељеног исхода и други бројни фактори. Сви заједно
чине механизам кооперације. Произвођач при избору снабдевача за своју
производњу налази се пред следећом дилемом: да ли да сваку појединачну
потребу задовољи наруџбином од снабдевача који је у том тренутку
најповољнији (цена, услови испоруке итд) – дакле, да се ослони на конкурентну
структуру снабдевача што је веома практикован вид снабдевања - или да развије
и одржава дугорочан кооперативан аранжман са једним од снабдевача – што је
такође познато у пракси, поготову савременој. Зашто је пред дилемом? Зато јер
не може бити сигуран у кооперативност једног снабдевача, али и стога јер се при
конкурентном избору снабдевача не остварјује никакав синергетски (заједно
радимо) нити пак стратешки (имамо довољно информација о будућности)
ефекат.
Сарадња између људи, организација, нација и држава увек звучи
позитивно и етички препоручљиво. Стога се питамо зашто свет није организован
тако да сви, или већина, трајно сарађују? И даље, зашто еволуција људског
друштва није већ достигла стање опште сарадње и свет – како локално тако и
глобално – учинила хармоничним. Одговори на ова и слична питања могу бити
веома опречни. Тако је Томас Хобс био веома сумњичав према спремности људи
да добровољно кооперирају па је, стога, тврдио да до ваљане кооперације никада
неће доћи ако се кооперација не осигура од стране владе, дакле, неког
централног надређеног органа који има моћ да то оствари. Често се питамо да ли
је могућа кооперација на глобалном нивоу без владе на том нивоу која би
осигурала кооперацију. Приметимо да наши ставови у вези основаности
Хобсове скепсе веома зависе и од наших личних искустава и сазнања о
кооперацији.
Трећој класи интеракција припадају оне које су регулисане вољом
односно овлашћењима надређеног органа. Унутар већине предузећа нема
механизама конкуренције нити се интеракције између различитих погона,
одељења, служби и функција препуштају њиховој слободној вољи. Овде ступају
на сцену ауторитет, моћ и овлашћења надређених менаџера, управљачких
органа, прописане процедуре, протоколи и слично. Ове интеракције немају
карактер игре пошто нису регулисане вољом односних актера. Све што актери
раде је да следе упутства и правила понашања прописана од стране централног
органа којима се осигурава механизам регулисања ових интеракција.
Који су разлози да се овде бавимо кооперацијом? Има их читаво
мноштво. Овде наводимо само најважније, како их ми видимо.
Прво, постоје интеракције, односно проблеми за чије решавање не могу
да помогну нити механизам тржишне конкуренције – пошто не постоји
тржиште, нити административни механизам – јер нема централног органа. То је
случај са већином ако не и са свим међународним односима – почев од
политичких, преко међународне трговине, све до интеракција у науци, решавања
веома значајних еколошких проблема, развоја глобалних техничких и других
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система, културних и других односа итд. Једини механизам који решава овакве
проблеме је кооперација.
Друго, на националном нивоу показује се да је за мноштво развојних
проблема кориснија унутарсекторска и међусекторска кооперација привредних
актера него било која и каква конкурентна структура у коју су утопљени. Шта је
за развој нових производа боље: истраживачки систем који је у сталном
конкурентном односу са производним системом – на било ком нивоу – или
одговарајући кооперативни односи? Сва евиденција успешне праксе потврђује
да је кооперативан однос продуктивнији од конкуретног. Шта је боље за
прикупљање и алокацију средстава за јавне потребе: конкурентан или
кооперативни однос између пореских обвезника и владе односно између
корисника и пружаоца јавних сервиса? Показује се да и овде боље функционишу
механизми
кооперације
од
механизама
конкуренције
и
строгог
административног регулисања.
Треће, искуство потврђује да узводне активности посматраног
производног система (развој нових производа, снабдевање производним
факторима, образовање популације итд) могу бити предмет сасвим ефикасне и
узајамно исплативе кооперације за односне производне актере. Бројни су
примери сарадње са циљем да се развије нов производ чије резултате преузима
сваки од коопераната и самостално организује производњу којом конкурише
осталим актерима претходно обављене кооперације. Свет ће, у догледно време,
следити овакве редоследе коришћења различитих механизама регулисања
интеракција актера који чине тај свет. (Ch.H. Ferguson, 1989)
Четврто, кооперација унутар Србије је веома неразвијена, посебно она
која је усмерена на раст продуктивности и развој – за разлику од дистрибутивно
оријентисане кооперације која у Србији цвета већ сасвим дуго, углавном на
општу штету. Слаба је или веома слаба кооперација: владе, послодаваца и
синдиката; између владиних ресора - знатно више Подсећа на конкуренцију и
међусобну подвалу него на корисну сарадњу; кооперација различитих функција,
менаџера са различитим циљевима и стиловима, чланова борда директора - у
добром броју предузећа и институција - далеко је од пожељне и могуће. И тако
даље. Све у свему, стање кооперације у Србији је толико неповољно да је она
један од кључних недостајућих механизама даљег развоја и савладавања
препрека на путу ка Европској унији.
Циљ овог рада је да, у најкраћем, саопшти основне резултате Теорије
кооперације у уверењу да ће, када се поуздано зна шта подстиче а шта спречава
настанак, одржавање и еволуцију кооперације, њени актери знати како да
отпочну, одрже и развију кооперацију и шта да траже од владе и других
спољних чинилаца ради подстицања настанка и одржавања кооперације. И још
нешто: знање о кооперацији омогућује нам да разликујемо прихватљиве од
неприхватљивих кооперација, све са циљем да се развије амбијент који ће
потискивати непожељне а промовисати пожељне кооперације. Рачунамо да ће и
овај рад помоћи да се објасни чудесна некооперативност Србије и Црне Горе и

8

Елементи теорије кооперације од значаја за разумевање
проблема кооперације у Србији
_____________________________________________________________________
њој придодат нефункционишући институционални, наводно кооперативан,
аранжман назван Државна заједница Србија и Црна Гора. Затим, да се објасни
сасвим незнатна међусобна кооперативност домаћих академија наука,
уметности, инжењерства; да се дубље сагледа неоснованост уверења која кажу
да су конкуренција и кооперација две сасвим супротстављене ствари, односно да
једна само маскира другу у општем походу на потчињавање слабијих од јачих. И
њазад, циљ овог рада је да подржи тачније разумевање глобализације, која је
била предмет овог скупа 2001. године, тако што ће помоћи да досадашње
историјске видове глобализације и, посебно наглашено, текућу, сагледавамо и
кроз призму кооперације. Тиме ће се направити потребна противтежа оним
владајућим уверењима која кажу да свака кооперација која подстиче
глобализацију увек води ка далекозежној издаји у тој кооперацији, не само на
нашу већ и на штету већине мањих земаља.
2.

Дефинисање проблема кооперације

Основно питање (суштински проблем кооперације) гласи: када актер А
треба да кооперира са актером Б, и обратно, а када треба да буде сасвим
себичан? Одговор на ово питање добићемо одговорима на следећа два основна
питања у вези са кооперацијом.
1. Која су понашања, ставови и стратегије актера А и Б (на овај сасвим
једноставан случај своде се и случајеви са више од два актера)
потребни за настанак, одржавање и еволуцију кооперације између њих?
2. Које су карактеристике околине у којој се налазе актери А и Б које
подстичу настанак, одржавање и развој кооперације између А и Б?
Треће, иначе крајње значајно питање, које гласи: које су и како настају
кооперације између А и Б које су на њихову корист али на неприхватљиву штету
околине и шта урадити у вези са тиме, неће бити разматрано у овом раду.
Овај рад има експлоративни карактер. Он саопштава неке од теоријских
налаза који омогућују боље разумевање проблема кооперације што је основ за
нормативан приступ решавању проблема кооперације у Србији: шта урадити и
како да би дошло до кооперација корисних за њихове актере и за заједницу у
целини.
3.

Један модел за изучавање кооперације

Напред је наведено да се интеракција која обухвата могућност
кооперације може схватити као игра са ненултом сумом. Дакле, за изучавање
кооперације могу се користити модели ових игара. Овде ће бити описан један од
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тих модела, веома навођен у литератури, познат под називом Дилема
притвореника 1.
Два лица, назовимо их А и Б, су осумњичена за криминални акт за који
је запрећена казна од по 6 година затвора свакоме. Истражни орган приступа
утврђивању учешћа А и Б у овом акту. Током ислеђивања оба притвореника
могу порицати учешће у том акту и тако оставити иследне органе без довољно
доказа. Ово понашање је њихова узајамна сарадња (УС) у ком случају, услед
недостатка свих потребних доказа, добијају казну умањену од предвиђене за по
три године. Дакле, А и Б би, када међусобно сарађују, добили казну затвора у
трајању од по 3 године. Да ли се нешто супротставља узајамној сарадњи? Да,
себичан интерес актера тј. изазов да се други изда, тако што се сопствена
кривица донекле призна и сва оптужба за злочин свали на другог притвореника.
Ако тако поступи притвореник А, док притвореник Б још увек пориче своје
учешће у злочину (једнострано сарађује) тада је реч о једностраној издаји (ЈИ)
актера А и једностраној, наивној, сарадњи (ЈС) актера Б. У овом случају, се
притворенику А запрећена казна смањује за 5 година (одлежаће у затвору само
једну годину) док ће притвореник Б бити осуђен на казну затвора у трајању од
свих 6 година. Исто ће се десити и у обратном случају, када притвореник Б
сваљује кривицу на А, који пак пориче учешће у злочину, у наивном уверењу да
је то боље за обојицу. Коначно, изазов да се добије максимално умањење казне
може обојицу водити ка узајамном оптуживању (издаји, превари) у ком случају
се сваком од њих казна умањује само за по годину дана затвора. Исходи сваке од
могућих интеракција ова два притвореника формирају матрицу исплата
односно резултата игре (број година умањења запрећене казне притвореницима).

Сарадња
Издајааја

Притвореник Б

Матрица 1: Исплате у Дилеми притвореника
Притвореник А
Сарадња
Издаја
Узајамна сарадња, Једнострана издаја
А
и
УС. Казна мања за (ЈИ)
по 3 године. УСА = једнострана сарадња
(ЈС) Б. ЈИА= 5 и ЈСБ
УСБ = 3
= 0.
издаја,
Једнострана издаја Обострана
(ЈИ) Б и једнострана ОИ. Казна мања за
сарадња (ЈС) А. ЈИБ по 1 годину. ОИА=
ОИБ=1.
= 5, ЈСА = 0.

1

Поред овог постоје други, веома интересантни, модели игара са ненултом сумом, који
се користе у истраживању кооперације. Два таква модела су, укратко, описани у
Прилогу 1.
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Модел Дилеме притвореника казује следеће:
1. Оно што је за А и Б индивидуално најбоље води ка узајамној издаји односно
превари.
2. Оба притвореника, А и Б, имају веће користи при узајамној сарадњи него
при обостраној издаји. Међутим користи од узајамне сарадње нису толике да
би им се исплатило да напусте своје себичне интересе, сем у случају да су
алтруисти, што ови нису. Ово важи за све врсте актера проблема
кооперације.
3. Да би уопште постојао проблем кооперације, тј. да би се "играла ова игра",
потребно је да се очувају следећи односи између "исплата" (користи) које
имају А и Б за напред наведене могуће исходе њихове узајамне интеракције.
• Највише што свако од њих може добити је ЈИ. При томе је увек ЈИ
веће од УС.
• Најгоре што се сваком од притвореника (играча) може десити је да
испадне наивко. Стога је ЈС увек мање од ОИ.
• Награда за узајамну сарадњу (УС) мора бити већа од награде за
обострану издају (ОИ) да би постојао подстрек за узајамну сарадњу.
Узето заједно добијамо релацију, која изражава преференце обојице
играча (притвореника)
ЈИ
(1)
•

>

УС

>

ОИ

>

ЈС

Истрага не прихвата да притвореника А награди са ЈИА (за његову
једнострану издају) па да потом затвореника Б такође награди са ЈИБ
(за његову једнострану издају). То значи да УСА + УСБ мора бити
веће од ЈИА + ЈСБ = ЈИБ + ЈСА . Ово осигурава да је боље да
узајамно сарађују него да једном А изда Б па да потом Б изда А.
УСА
(2)

+

УСБ

>

ЈИА

+

ЈСБ = ЈИБ + ЈСА

Пошто је УСА = УСБ = УС ; ЈИА = ЈИБ = ЈИ и ЈСБ = ЈСА = ЈС релација
(2) се може написати и у облику 2 УС > ЈИ + ЈС или пак у облику УС > (ЈИ +
ЈС) : 2. Релације (1) и (2) дефинишу, у формалном смислу, игру која се назива
Дилема притвореника. Ако се ова игра не понавља, индивидуално рационалне
(оптималне) одлуке воде ка заједнички (колективно) субоптималном решењу.
За илустрацију капацитета ове игре да буде модел проблема кооперације
у ширем смислу, узећемо један некриминални илустративни пример проблема
кооперације. Произвођач и снабдевач (а) могу сарађивати, (б) могу се узајамно
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варати и (ц) један може сарађивати а други варати са, у суштини, истом
матрицом исплата (користи) каква је Матрица 1. Произвођач (наручилац
испоруке) подваљује (једнострана издаја, превара) тако што касни, одлаже и
избегава да плати пристиглу наруџбину. Снабдевач (испоручилац достављене
наруџбине) подваљује тако што одлаже испоруке, доставља компоненте лошијег
квалитета, неуједначено испоручује итд. Ако наручилац и снабдевач у
потпуности испуњавају договорене обавезе (узајамно сарађују) тада имају
користи и један и други. Те користи сваког од њих су веће него када се узајамно
варају али мање него када само један подваљује у том пословном односу, јер
тада оствари највећу корист за себе док други испада наивко који не оствари
никакву корист за себе. Ако се само једном нађу у овој улози највероватније је
да ће обојица варати – јер свако мисли да је то за њега најбоље а са другим се
ионако неће више никада срести. Ако ступе у дугорочан однос, за који не знају
да ли ће се прекинути или наставити, тада је њихово понашање већ другачије јер
при доношењу одлука воде рачуна о значењу тих одлука за будућност свог
пословања.
Како ће се "игра одвијати" ако се игра само једном а како ако се игра
више пута, у већем броју итерација? Лако утврђујемо следеће почетне налазе:
1. Ако се игра само једном (у напред датој криминалној илустрацији ове
игре то значи да се два притвореника никада више неће наћи пред
дилемама како да се понашају) оба играча ће изабрати издају/превару и
обојица бити на губитку у односу на оно што би добили узајамном
сарадњом. Али, пошто се игра само једном, сумње у понашање другог
играча воде обојицу ка издаји.
2. Ако се игра ограничен број пута (н = 5, на пример) резоновање каже да
би оба играча опет изабрали превару у свакој поновљеној игри. До овог
закључка се долази решавајући проблем уназад: од задње, пете
итерације, ка четвртој, итд. све до прве.
3. Ако би се ова игра понављала бесконачно пута тада би избор могао бити
другачији него у претходна два случаја.
У реалном свету никада се не зна када ће се игра прекинути. Понављење
интеркација два актера у будућности – не бесконачно пута али са неизвесним
прекидом – значи да актери морају водити рачуна не само о садашњим
добицима (исплатама) већ и о будућим. За добитике у будућности важи да су
мање вредни од добитака сада, из два разлога. Први, временске преференце су
такве да иста номинална вредност добитка у будућности мање вреди од добитка
истог номиналног износа сада. Примера ради, 1000 динара сада преферишемо у
односу на 1000 динара идуће године, још више у односу на 1000 након две
године итд. Дакле, уколико је будућност даља утолико добитак у њој сада вреди
мање. Други разлог: ништа не гарантује да се актери интеракције морају и даље
сретати након истека неког будућег времена; другачије речено, ништа не
гарантује да ће се игра надаље обнављати. То у нашем примеру значи да, из
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било ког разлога, снабдевач и наручилац могу било када у будућности да
прекину пословни однос. На пример, услед банкротства једног од њих.
Обухватање будућих добитака, тј. фактора време, у решавање проблема
описаног овом игром, врши се помоћу тзв. дисконтног параметра – означимо
га са п. Вредност овог параметра мора бити већа од 0 и мања од 1. За низ
поновљених интеракција током времена, на пример за случај сталне узајамне
издаје/преваре, укупан добитак сваког од два актера износи
УИ(1+п

+

п2

+

п3

+

п4

+......)

=

УИ/(1

–

п)

(3)
Вредност добитка/исплате, дат формулом (3), опада са смањењем
вредности параметра п и обратно, што је веома лако проверити. Примера ради,
за п = 0,9 и за УИ = 1 имамо да укупан добитак сваког играча, срачунат помоћу
обрасца (3), износи 1: 0,1 = 10, за п = 0, 8 износи 1:0,2 = 5; за п = 0, 5 износи 2; за
п = 0,1 износи само 0,1111.
4.

Неке типичне стратегије кооперације

Актери игре – учесници интеракције – могу примењивати различите
стратегије којима се исказују правила која они следе при доношењу одлука на
почетку сваке нове итерације. Примера ради, наручилац компоненти може
примењивати једну од следећих стратегија: (а) Увек превари, (б) Mило за драго,
(ц) Увек испуни своје обавезе – сарађуј, (д) Следи ток Сарађуј – Превари –
Сарађуј – Превари, (е) На прву превару одговори сарадњом а тек на другу
узастопну превару одговори преваром итд. За актере који следе стратегију Увек
превари кажемо да су зловољни. За актере који следе стратегију Увек сарађуј
кажемо да су наивни. Стратегија Врати мило за драго значи да се увек почиње
са сарадњом а потом – у идућем потезу – примењује правило Мило за драго: на
сарадњу сарадњом; на превару преваром. За ову стратегију се каже да је фина.
Означимо вредност стратегије СТ 1 када је у интеракцији са стратегијом
СТ 2 са В(СТ 1/СТ 2). Ако посматрана популација актера (играча) примењује
стратегију СТ 2 и ако се деси да је В(СТ 1/СТ 2) веће од В(СТ 2/СТ 2) тада се
каже да је стратегија СТ 1 начинила инвазију на популацију и да се стратегија
СТ 2 показала као колективно нестабилна (пошто је "дозволила" инвазију). Ако,
пак, не постоји таква стратегија СТ 1 тада кажемо да је стратегија СТ 2
колективно стабилна. Најважније теоријске пропозиције на којима се развија
анализа проблема кооперације дате су, без доказа, у Прилог 2.
5.

Понашање актера које осигурава кооперацију

Овде се бавимо одговорима на прво питање постављено у делу 2 овог
рада: како треба да се понаша актер у игри која има структуру Дилеме
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притвореника па да му буде добро у трајно понављајућој интеракцији (игра се
понавља више пута, велики број итерација)?
Актер А Дилеме притвореника тежи да постигне за себе најбољи могући
исход преко серије интеракција са другим актером, који има сасвим исте тежње.
На кратак рок, поновимо налаз, актер А, баш као и актер Б, је стимулисан да
превари док на дужи рок може да постогне већи бољитак ако успе да развије
кооперацију са другим актером. Приметимо да су бројне ситуације у личним,
организационим и другим односима у којима је могуће остварити кооперацију
на обострану корист а то се ипак не дешава. Да би се у томе успело, пропозиције
Теорије кооперације (Прилог 2), резултати бројних симулација и опажања
стварних понашања у сличним ситуацијама, казују да би актер А (исто важи и за
актера Б) требало да се придржава следећих правила понашања.
Прво правило: не буди завидан према туђем исходу. Људи, обично,
упоређују свој резултат – добитак остварен у посматраној интеракцији - са
резултатом другог актера и, опет обично, завиде другоме ако је остварио већи
резултат. Завист рађа жељу да се резултат другог превазиђе што се, често, своди
на склоност да се превари други актер. Али, ако је други актер сличан првоме
тада и он има исте склоности. Тако долази до обостране примене стратегије
Увек превари у којој нема узајамне сарадње већ само узајамне преваре. Да би се
избегла ова замка Дилеме притвореника, сваки актер требало би да упоређује
свој резултат – добитак у интеракцији - не са резултатом другог актера те
интеракције већ са резултатом који би постигао неко други да је на његовом
месту. Поготову је ово случај ако је актер о коме је реч у интеракцији са већим
бројем других актера. Дакле, у играма са ненултом сумом, да би посматрани
актер А остварио добар резултат за себе, није потребно да је тај резултат такав
да је бољи – већи од резултата других актера. Метафорично речено, гледање у
туђ џеп, тањир или жиро рачун није добар начин да се буде задовољан својим
џепом, тањиром или жиро рачуном.
Друго правило: не превари први. Смисао овог правила каже да треба
примењивати тзв. фине, пријатне, стратегије. Да видимо када и са којим
објашњењем. Налази Теорије кооперације утврђују да су такве стратегије (једна
од њих је Мило за драго) стабилне само ако је вредност дисконтног параметра,
п, довољно велика. Подсетимо да вредност овог параметра изражава значај
будућих исхода (будућности) данас. Ако је вредност п мала, будућност нам мало
значи; на пример, јер се интеракција неће обнављати. Дакле, ако се два
притвореника неће никада више срести у истој или сличној дилеми, превара је
бољи избор од избегавања да први превариш. Исто важи и за случај да други
актер примењује стратегију Увек превари. Овде се првом актеру не исплати да
буде кооперативан јер ће бити на мањем добитку него ако и он примењује
стратегију Увек превари, маколико пута била поновљена иста интеракција. У
свету зловољних, појединац наклоњен кооперацији нема никакве шансе да му
буде боље са било којом стратегијом која почиње његовом сарадњом са
другима. Али, превара у првој итерацији води ка превари другог актера и тако
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настаје ситуација "преваром на превару" која генерише сталну освету и стално
међусобно оптуживање актера. Међутим, освета на прву превару посматраног
актера може изазвати код њега осећај да је ипак боље да је цела ствар почела са
сарадњом. Дакле, добра примена правила којима актери не постижу добре
исходе показује им се, евентуално и поготову на дужи рок, као
самодеструктивно понашање. Овај налаз је аргументација у корист овог
правила.
Треће правило: придржавај се реципроцитета. Симулације ситуација
са кооперацијом потврђују да је, након примене Другог правила, најбоље
понашање у коме актери практикују реципроцитет: на кооперацију одговори
кооперацијом; на превару одговори преваром. Овакво понашање је у потпуности
уграђено у стратегију Мило за драго. Овде се поставља једно од интересантних
питања, које гласи: «који ниво реципроцитета треба применити?». Примера
ради, ако је превара од стране актера А донела актеру Б губитак 10 јединица
нечега, да ли његова превара, као одзив на то, треба да изазове исти губитак
актеру А, нешто већи или нешто мањи?. Са овим у вези, питамо се да ли је
разумно применити стратегију "једно мило тек после два драга", другачије
речено, "један зуб за два зуба" итд. Одговор гласи: све зависи од околности.
Наиме, ако би у посматраној интеракцији постојала велика опасност од сталног
узајамног оптуживања и узајамне преваре, тада је исплативо да ниво опроштаја
за учињену превару буде баш онолики колико је довољан да би се избегла таква
могућност. Симулациони тестови показују да је реципроцитет "један за један"
веома ефикасан у веома бројним а различитим околностима. Дакле, на сарадњу
треба узвратити сарадњом, на превару преваром.
Четврто правило: не тражи најбоља решења за себе. У свету
рационалних доносилаца одлука тежи се ка налажењу најбољих одлука, правила
понашања, стратегија итд. Цела класична теорија одлучивање се бави
оптимизацијом одлука. У проблемима који структурно припадају играма,
примера ради у шаху, проучавају се потези другог актера (противника у играма
са нултом сумом) са циљем да се нађу најбољи одговори на његове потезе.
Развијене су теорије о томе која је најбоља одбрана за свако од познатих
отварања шаховске партије; покушава се са предвиђањем будућих потеза
противника; веома су изучене бројне различите завршнице итд. Оптимална
одлука је, како је иначе познато, могућа само у ситуацији када је предвидив
избор – потез, шаховски речено - другог актера. А баш то је немогуће у бројним
играма са нултом сумом и у свим играма са ненултом сумом, посебно у онима
које се обнављају. У таквим играма, посматрана одлука једног од актера
функција је историје интеракције, схватања будућег развоја интеракција,
понашања другог актера итд. У овим проблемима, једноставно, нема ни сврхе ни
могућности да се дефинише и реши проблем оптималног избора у свакој од
могућих ситуација. Стога, актери интеракција које личе на Дилему
притвореника, не треба да траже најбоља решења за себе. Они треба да поштују
философију одлучивања која се заснива на претпоставци о ограниченој
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рационалности доносилаца одлука (актера у играма односно у проблемима
кооперације) и на непотпуним информацијама о проблему којим се баве. За
разлику од игара са нултом сумом – шах, фудбалске и друге утакмице итд – у
којима се играчу (тиму) А исплати да држи у неизвесности играча (тим) Б у
вези са његовим наредним потезима, са саставом и тактиком фудбалског тима
итд. у интеракцијама које могу водити ка кооперацији то није добро: како за
играча А, тако за играча Б и, свакако, за њихову кооперацију.
6.

Особине услова који промовишу кооперацију

Напред је наведено да је итеративност – понављање интеракције између
А и Б – потребан услов да би дошло до кооперације између А и Б. Ако би се два
притвореника нашли више пута у сличној ситуацији они би, ван сваке сумње,
развили међусобну сарадњу. То се дешава, како у криминалним филмовима тако
и у реалном свету криминала. Друштво жели да то свакако спречи, у које сврхе
све чини да се притвореници А и Б не нађу поново у истој ситуацији. Дакле,
итеративност је услов да се, на бази правила реципроцитета, развије стабилна
кооперација. Настанак и еволуција стабилне кооперације траже одговарајуће
окружење. То је оно које има следеће особине.
1. Прва особина: довољно велика – дугача сенка будућности.
Подсетимо на нумеричке вредности исплата у Матрици 1: УС = 3, ЈИ = 5, ЈС = 0
и ОИ = 1. Нека играч Б користи стратегију Мило за драго. Нека је п = 0,8. У овом
случају играчу А се не исплати да превари. То следи из ове рачунице: ако актер
А не вара у одговору на стратегију Мило за драго тада у итеративној
интеракцији са Б постиже следећи резултат
УС + пУС + п2 УС + п3 УС + ... = УС/(1-п) = 3: 0,2 = 15
Ако би А применио другу стратегију, на пример да у првој итерацији
превари, у наредним итерацијама би дошло до обостране преваре тако да би А
остварио следећи резултат
ЈИ + п ОИ + п2 ОИ + п3 ОИ + .... = ЈИ + п(ОИ + п ОИ +...) = ЈИ + пОИ: (1-п) = 9
што је мање од 15. Ако би А примењивао стратегију Превара – Сарадња –
Превара – Сарадња а Б и даље стратегију Мило за драго (реципроцитет) тада би
А остварио следећи резултат
ЈИ + пЈС + п2 ЈИ + п3 ЈС + п4 ЈИ + ... = (ЈИ + п ЈС): (1 – п2) = 13, 888
што је опет мање од 15. Дакле, актеру А се не исплати превара.
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Ако је вредност параметра п мала, примера ради, п = 0, 2 лако
срачунавамо да А остварује следеће резултате:
1. Ако А не вара његов укупан резултат је 3: (1 – 0,2) = 3,75;
2. Ако А превари у првој итерацији а потом користи стратегију Мило за
драго коју користи и Б тада његов резултат износи 5 + 0,2 x 1: (1 – 0,2) =
5,25, што је веће од 3,75;
3. Ако А примењује стратегију Превара – Сарадња – Превара - Сарадња
тада би његов укупан резултат био (5 + 0,2x0) : (1 – 0,22) = 5,21 што је
опет веће од 3,75;
4. Ако би А примењивао стратегију Увек варати његов резултат би био
исти као у случају (б), дакле 5,25 што је веће од 3,75 – резултат који
оствари ако не вара.
Дакле, за малу вредност параметра п следи да се сарадња не исплати
пошто је за А боља стратегија Увек варати или стратегија Превари – Сарађуј –
Превари – Сарађуј. Из овога следи да се промоција кооперације постиже
повећањем сенке будућности. На који начин се може повећати-продужити
сенка будућности? На три основна.
Први је да се обезбеди да процес интеракције између актера траје дуже.
То се постиже, на пример, веома чврстим уговорима о дугорочној сарадњи;
формирањем организационих јединица сталног састава; коришћењем истог
конобара у истој кафани; одржавањем истог састава фудбалког тим итсл.
Други начин је да интеракције постану чешће. У овом случају, дужина
будућности постаје већа не протоком времена већ повећањем броја интеракција.
Примера ради, уговор између два актера се дели на подуговоре са чешћим
извештајима о стању обављених радова и са чешћим исплатама.
Трећи начин је да ослабе (смање) временске преференце доносилаца
одлука. То значи да се смањује разлика између истог номиналног нивоа
резултата (користи, ефекта) остварног данас и оствареног у будућности (сто
динара расположивих идуће године вреде нам само незнатно мање него сто
динара расположивих у текућој години). У околини са великим неизвесностима,
временске преференце су веома јаке; све се жели одмах и сада; оно што би се
добило у будућности доживљава се као сасвим мало вредно у односу на
поседовање сада. У условима високе инфлације резултат из будућности данас
мало вреди и, стога, нема ни стабилне ни дугорочне сарадње. Све је сведено на
кратак рок а тада је превара најбоља стратегија. Владине политике и мере у вези
са околином у којој се одвијају интеракције доминантно треба да буду усмерене
на продужење сенке будућности.
Други услов: гајење узајамне испомоћи и поверења. У стандардним,
рационалним ситуацијама одлучивања, претпоставља се да доносиоци одлука,
пре и изнад свега, чак искључиво, штите своје себичне интересе. Иако Теорија
кооперације показује да је стабилна кооперација остварива и без самарићанства
и алтруизма, вођење рачуна и о интересима другог помаже да се започне и
одржи кооперација. Како обезебедити овај услов? Тако што се образовањем и

17

Елементи теорије кооперације од значаја за разумевање
проблема кооперације у Србији
_____________________________________________________________________
социјализацијом индивидуа васпитава за вољну заинтересованост и брижност за
добро другог; развојем вредносног система који промовише фине, лепе и
пожељне односе између разних актера; вредносном пенализацијом себичних
понашања; промовисањем примера сарадње; потискивањем обнављања
присећања на туђе издаје итд. Овај услов је посебно значајан за отпочињање
сарадње: јер, ако је први корак у једној интеракцији сарадња, тада веома расту
шансе да настане и да се устали обострана сарадња. Неке популације
осигуравају сарадњу и на сасвим кратак рок – само једна итерација – екстремно
јаким пенализацијама једностране или обостране преваре. Овим се објашањава
одржавање криминалних дружина и неких група специјалног интереса.
Да употребимо већ наведену фигуру, културни амбијент веома одређује
да ли је за комшију А већа добит да комшији Б цркне крава или да комшија Б
повећа своје стадо говеда.
Трећи услов: формирање ваљане матрице исплата. Када појединци и
организације нису стимулисани да кооперирају – да плаћају порезе, не краду итд
– тада се кооперација може промовисати променом матрице исплата тако што
расте губитак, односно казна, када актер не кооперира. Две игре наведене у
Прилогу 1 демонстрирају како претња великог губитка делује стимулативно на
појаву кооперације. Ове две игре су, углавном у томе, различите од игре Дилема
затвореника.
Четврти услов: спремност за узвратност. Свака међусобна
интеракција има извесне моралне консидерације пошто се одвија у оквиру
владајућег етичког система. Стратегија Зуб за зуб је током људске историје
веома практикована; практикује се и данас – веома експлиците, најављено или
сасвим прикривено. Ова стратегија са добрих етичких становишта је
неприхватљива, како за појединца, тако за организације и нације. Веома је
прихваћен, принципијелно и декларативно, Кантов категорички императив, који
налаже да се другоме чини оно што би други – према нашем мишљењу –
требало да чине нама. Овај императив налаже да се примењује стратегија
сарадње, шта више безусловне. Пошто такве стратегије могу бити
злоупотребљене враћамо се на нужност реципроцитета, све са циљем да се
успостави стабилна сарадња. Шта је оптималан реципроцитет? Зуб за зуб, или
нешто друго. Немогуће је наћи оптималан реципроцитет па све што остаје је да
се примени напред наведена стратегија која би, метафорично речено, гласила, на
пример, "осам десетина зуба за зуб". Ова стратегија је она узвратна мера на
превару која може ублажити наставак конфликта и поспешити успостављање
стратегије обостране преваре, јер у њој има и опроштаја али довољно
балансираног са казном за превару. Заједница која осигурава казну за превару
спречава настанак преваре, и обратно. Институционални систем у коме
поверилац нема никакву заштиту а дужник никакву обавезу, развија склоност ка
превари. Успостављање санкција за нередовност у испуњавању обавеза
васпитава односну заједницу на одустајање од превара.
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Пети услов: способност препознавања другог актера. Смисао овог
услова је да ће кооперација лакше настати и да ће се сигурније одржати ако је
посматрани актер способан да, из испољених понашања у прошлим
интеракцијама, препозна другог актера и његова будућа понашања. Стара је
искуствена истина да се кооперанти не бирају насумице већ веома пажљиво.
Тако је први корак у намераваној привредној кооперацији прикупљање
информација са циљем да се стекне увид у квалитет и понашање кандидата за
кооперацију. Већина насумице отпочетих кооперација – непажљивом испоруком
роба само да би се повећала продаја, на пример – обично се заврши суочавањем
са чињеницом да је жељени кооперант бећ банкротирао, да нема никаквих
шанси да плати своје обавезе, да је реч о потпуној превари итд.
У вези са овим условом размотрићемо, у најкраћем, два до сада
ненаведена фактора који су од значаја за појаву и осигурање кооперације. Први
од њих је фиксна, стабилна, карактеристика актера коју уочава други актер,
заинтересован за евентуалну сарадњу. У литератури се обично назива етикета,
дакле оно што се може као фиксна карактеризација "залепити" некоме. На
пример, женски или мушки пол је стабилнији у сарадњи; старија предузећа су
мање склона пословним преварама од новооснованих; немачки привредници су
веома добри партнери и кооперанти итд. Етикета води ка формирању стереотипа
у подручју кооперације.
Други фактор је репутација посматраног актера кооперације, која се
формира на основу информација које неки други актер има о њему у вези
стратегија које тај актер примењује. Репутација је отелотворено уверење о томе
коју ће стратегију применити посматрани актер. На пример, неко може имати
репутацију Враћа истом мером, неко други репутацију Насилник у кооперацији,
трећи репутацију Милосрдни кооперант итд. Постоје владе које имају
репутацију Строга а праведна власт (таквих је, по свој прилици, мало?!) којом
се постиже оно што је потребно, у оправданом уверењу да се грађани не
повинују добровољно мерама владе.
Шести услов: култура и вредносни систем који преферишу
кооперативно понашање. Стандардна теорија разматра проблем кооперације са
рационалног, неемотивног, интересима карактерисаног становишта, са малим
или никаквим моралним консидерацијама итсл. Пошто је кооперација ствар
људских бића (уз веома интересантне налазе о кооперацији у биолошким
системима), практично сви проблеми кооперације имају моралне, алтруистичке,
естетске и друге консидерације. Опажања реалног света често казују да постоје
друштва са мање или више развијеном кооперацијом. Примера ради, постоје јака
уверења да су патријархалне заједнице више кооперативне; у историји
балканских и других народа познате су разне врсте моба и узајамног
испомагања. Чиме се ово објашњава?
Култура и вредносни систем посматране заједнице формирају
колективан и индивидуалне погледе на свет. Наша представа о свету се
делимично формира на нашем емпиријском искуству а другим делом ту
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представу формирају митологија, уверења која нам се преносе, слике света у
чију веродостојност нас уверавају, литература коју читамо, нарације које
слушамо итд. Према некима од тих погледа, свет је арена у којој се играју само
игре са нултом сумом; једна беспоштедна конкурентна структура у којој
преживљавају само јачи и довитљвији. Такав свет стварно постоји али не
исцрпљује цео свет. То је свет који чине игре шаха, фудбалске и друге утакмице;
олимпијаде, светска, европска и друга такмичења у спорту и свему другом;
нерегулисане тржишне утакмице; тендери за нове послове и конкурси за
запошљавања; бројне интеракције унутар организација у вези напредовања у
хијерархији; борбе за освајање и одржавање на власти, ратови свих врста итд..
Супротно овоме, стоје погледи и мишљења да свет може бити апсолутна
хармонија међусобно испомажућих појединаца, организација, нација, влада итд.
Обе слике света су веома редукционистичке, стога нетачне, али веома значајне
за успостављање и одвијање кооперације.
Свет, на ма ком нивоу посматрања, никада није арена у којој се играју
само игре са нултом сумом нити је пак арена опште хармоније. Свет је
мешавина игара са нултом и ненултом сумом, мешавина конкуренције,
кооперације и принудне регулације. Када превлада уверење да је свет
редукована дарвинистичка арена тада су шансе за кооперацију мале. У таквом
свету монтажер аутомобила ће увек имати више испоручилаца исте компоненте,
које ће држећи у неизвесности о томе ко ће сутрадан добити нову наруџбину,
све у уверењу да је свет такав и да је конкурентна структура најбоља. Она то и
јесте, али само на кратак рок. Када владају уверења да је свет хаос који неко
споља треба да регулише тада се сарадња организује без воље актера; наложена
је из спољњег света, отуда и регулисана принудом. У овом случају монтажер
аутомобила и испоручилац компоненти не морају се ни познавати пошто
спољни орган обавља њихов пословни однос. Коначно, у свету са растућим
рационалним и емотивним уверењем о предности кооперације, настају
кооперативне структуре, не као једине али као незаобилазан део укупне арене. У
таквом случају, монтажер и испоручилац компоненти, самостално и сасвим
вољно, са или без моралних и естетских доживљаја, развијају сарадњу на дужи
рок и користе благодети синергије и економије стратегије.(В. Матејић, 2002)
У вези са овим истичемо, сасвим узгред иако је то од великог значаја, да
је највећи број кооперација подржан регулацијом која долази од стране влада.
Са овим у вези, постоји веома значајан налаз – и бројне болне историјске
потврде његове тачности: колхоз, ригидна планска привреда, аутократско
руковођење фирмом, самоуправне интересне заједнице, друштвено договарање
и самоуправно споразумевање итд – који гласи: наређена кооперација не може
да проради, још мање да се одржи и најмање да се развија. Наређена, наметнута
кооперација је, дакле, неостварива. Кооперација у регулисаном амбијенту је
нешто друго.
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7.
Завршни налази и синтеза
Потенцијал за кооперацију настаје када један од актера може помоћи
другом актеру путем потенцијалне кооперације.
Дилема у вези кооперације настаје када пружање те помоћи другом иде
на рачун актера који ту помоћ пружа; када га та помоћ кошта.
Могућност за обострану нето корист од кооперације долази до изражаја
када је добит од кооперативног понашања другог актера већа од трошкова
кооперативног понашања првог актера. У овом случају кооперација је најбоља
интеракција за оба актера.
Теорија кооперације показује да до кооперације може доћи и код
популације зловољних актера – оних који примењују стратегију Увек превари.
То се постиже инвазијом те популације од стране групе кооперативних актера.
За кооперацију су најважнија, у склопу свега напред наведеног, два
кључна услова:
1. Кооперација се заснива на узајамности.
2. Сенка будућности је довољно дуга.
Да би се кооперација одржала није потребно, супротно од уобичајеног
уверења да је чак неопходно, следеће:
1. Да актери размењују бројне информације и податке о кооперацији резултати кооперације све говоре.
2. Да актери примењују алтруистичке стратегије - успешне стратегије
могу да увуку у кооперацију и велике егоисте.
3. Да се веома детаљно знају разлози због којих кооперација тече једном успостављена кооперација има еволуциони механизам свог
одржавања.
4. Међусобно поверење актера, иако је веома добродошло, пошто
узвратност решава изазове за преваре у интеракцији. Поверење није
нужан услов за кооперацију већ трајност међусобних односа;
овакви односи могу развити међусобно поверење које је, дакле,
последица кооперације.
5. Да актери буду веома рационални у избору стратегија.
Да би кооперација настала потребна је мања група актера која примењује
стратегије које (а) увек почињу сарадњом и (б) праве разлику између оних
који се одазивају и оних који се не одазивају на ту сарадњу.
Сви напред разматрани услови за кооперацију кажу шта је потребно а
шта није неопходно за сарадњу. Није могуће дефинисати услове који ће
обезбедити да се појави оптимална стратегија кооперације. Симулациони
модели и искуства кооперације у реалном свету упућују на закључак да је
стратегија Мило за драго, са сарадњом у поетичтној интеракцији, у првом
кораку а потом учинити оно што је у претходном кораку учинио други актер
(реципроцитет) – веома успешна. Иако је добра, ова стратегија није идеална а
њене мане су лако уочљиве. Примера ради, актер Б у неком кораку изврши
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превару, то му (следећи ову стратегију) врати актер А, затим њему (следећи исту
стратегију) врати актер Б и тако се уђе у низ обостраних превара; дакле. нема
више кооперације. Понашање које, евентуално, нуди излаз из овог врзиног кола,
описано је напред.
Прилог 1: Два модела игре са ненултом сумом (K. A. Oye, 1986)
Лов на јелене. Група ловаца успе да опколи јелена, који је објекат
њиховог лова. Ако сви ловци кооперативно учествују у опкољавању и лову –
кооперирају (УС) – тада ће као награду за ту кооперацију уловити јелена и
имати добру вечеру од овог улова, што је и био мотив одласка у лов. Ако, пак,
један од ловаца напусти обруч око јелена пошто је опазио зеца а резонује "боље
врабац у руци него голуб на грани" – са његове стране је дошло до једностране
издаје (ЈИ) док су остали ловци једнострано сарађивали (ЈС). Ловац које је
напустио лов на јелена ће уловити зеца и јести зечетину, док ће други остати без
вечере пошто је јелен успео да им умакне. Ако свако из ове групе ловаца спази
зеца и пође у лов на зеца, сви ће имати неку шансу да улове зеца и да уживају
вечеру од зечетин као награду за узајамну издају (ОИ). Сваки од ловаца има
следећи (исти) редослед преференци према исходима лова
УС > ЈИ > ОИ > ЈС
Велика жеља свих за срнећом вечером говори против издаје у лову на
јелена. Како је, пак, боља вечера од зечетине него остати без икакве вечере, до
кооперације у лову на јелена ће доћи ако сваки ловац веома верује да ће сви
сарађивати. У једном једином лову, изазов да се било шта улови је балансиран
великим преференцама у корист срнеће вечере.
Кукавица.
Два возача се приближавају раскрсници возећи из
конфликтних смерова, један на другог. Ако један застане да пропусти другог на
раскрсници - једнострано сарађује (ЈС) тада ће му се прилепити етикета да је
кукавица, док ће други добити етикету храброг возача, хероја за демонстрирану
некооперацију (ЈИ). Ако ни један од њих не застане долази до судара (ОИ) са
болним последицама. Ако обојица застану, дакле узајамно кооперирају (УС),
обојица ће доживети извесну љагу за отсуство храбрости, али знанто мању него
што је етикета кукавица. Префернце сваког од ова два возача су
ЈИ > УС > ЈС > ОИ.
Ако обојица верују да ће други застати, тада ће имати изазов да не
застану, тј. да наставе са вожњом, мислећи да је боље бити читав херој него
читава кукавица. Ако обојица подлегну овом изазову обојица ће доживети тешке
повреде. Страх од ове могућности смањује шансу да се настави са вожњом без
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застајања. У једнократној игри, изазов за једнострану издају је балансиран
страхом од узајамне издаје.
Лако је приметити да у ове две игре лакше долази до кооперације него у
Дилеми притвореника.
Прилог 2: Пропозиције теорије кооперације (R. Axelrod, 1984)
Постоји неколико важних и интересантних пропозиција у вези са
стратегијама. Прва пропозиција је тврдња да за случај када је будућност веома
важна (дисконтни параметар п има вредност близу 1) тада не постоји најбоља
стратегија у Дилеми затвореника. Обавимо кратку анализу. Нека се игра одвија
тако што актер А примењује стратегију Увек превари док актер Б примењује
стратегију Мило за драго. Са овим стратегијама, актер Б ће сарађивати у првој
итерацији па ће потом стално варати јер је његова стратегија Мило за драго.
Добици актера А и Б су
Доб (А) = ЈИ + пОИ + п2 ОИ + п3 ОИ + ....
Доб (Б) = 0 +пОИ + п2 ОИ + п3 ОИ +...
Укупан добитак актера А је већи за ЈИ од укупног добитка актера Б. На
питање која је од две стратегије – Увек превари и Мило за драго – боља нема
одговора унапред, јер све зависи од одвијања ове игре, односно од тока одлука
које доносе актери-играчи. За случај да је владајуће уверење да је свет игра са
нултом сумом и ништа друго, тада нема никаквих шанси за било коју и било
какву кооперацију. У таквом свету има само победника и губитника. За случај да
А примењује стратегију Увек превари за Б је та иста стратегија такође најбоља.
Али тада нема кооперације – што је случај који нас не интересује пошто се
бавимо кооперацијом. За случај да је стратегија актера А Сарадња док Б не
превари а потом увек превара, за Б је најбоље да увек сарађује. Дакле, актер Б
не зна унапред која је стратегија најбоља за њега – све зависи од првог потеза
актера А.
Друга пропозиција каже да ако оба актера примењују стратегију Мило
за драго а будућност је довољно значајна за доношење одлука сада, тада ни
један од ова два актера не може постићи бољи резултат тако што ће применити
неку другу стратегију. Доказ тачности ове пропозиције се овде не изводи.
Трећа пропозиција каже да било која стратегија СТ 2, чија прва одлука
је сарадња, може бити колективно стабилна ако је будућност довољно важна (п
близу 1). Подсетимо да се стратегија која почиње сарадњим назива фина,
пријатна, односно тако се назива правило које каже: интеракцију са другим увек
почни сарадњом са своје стране.
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Четврта пропозиција каже да би фина стратегија била колективно
стабилна она мора бити провоцирана првом преваром од стране другог актера.
Пета пропозиција каже да је стратегија Увек превари колективно
стабилна. Практично значење ове пропозиције је да је колектив који чине
зловољни људи заштићен (не може се извршити инвазија, упад, у ову стратегију)
од било кога са стране ко примењује другу стратегију али само док је реч о
јединки са стране. Метафорично, Исус нема шансе да промени понашање злобне
скупине.
Шеста пропозиција је налаз да се може извршити инвазија на колектив
зловољника (сви примењују стратегију Увек превари) од стране мање групе
аутсајдера, са другом стратегијом, под условом да ови аутсајдери бар делимично
сарађују међусобно при и након уласку у колектив зловољника. Метафорично,
мања група апостола, од којих неки ступају у интеракцију само са
зловољницима а неки само са другим апостолима, може да наметне нову
стратегију зловољницима. Дакле, неке стратегије (као што је Мило за драго)
могу и уз сасвим малу међусобну интеракцију групе аутсајдера да начине
инвазију на групу зловољника.
Седма пропозиција је веома важна јер каже: ако фину стратегију – она
чији је први потез сарадња – не може да превлада појединац са неком другом
стратегијом тада то не може да учини никаква група аутсајдера са том
стратегијом. Метафорично, популација која примењује фине стратегије лако се
чува од друге популације (аутсајдера) са другачијим стратегијама.
Из свега напред наведеног закључује се да у интеракцији актера А и Б која је структурно слична итеративној игри Дилема притвореника; дакле када и
А и Б желе да у серији међусобних интеракција постигну добре резултате за
себе:
1. Оба актера имају краткорочну стимулацији и изазов да преваре другог
актера.
2. Посматрано на дуги рок, оба актера су стимулисана да развију узајамну
сарадњу.
8.
[1]
[2]
[3]
[4]
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Проф.др Драгољуб Мићуновић

СПОСОБНОСТ ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ ЗА КООПЕРАЦИЈУ
Апстракт: Веома различите врсте и садржаји кооперације између
грађана, организација, институција, политичких партија итд. као и разни
облици међународне сарадње бројних актера на државном и другим нивоима, су
један од темеља савремених друштава и држава. Политичка кооперација као и
све друге кооперације су стално развијајући комплемент политичкој и другој
конкуренцији.
Одговор на питање " Да ли у Србји има шанси за друштвено корисну
политичку кооперацију" је позитиван, уз напомену да нас досадашње искуство
упозорава на бројне препреке на путу развоја те и других кооперација. Јер,
наша, ранија и новија, историја показују да велики број људи може у свом
понашању ићи и против својих и, поготову, против општих интереса. Све ово
важи и за нашу политичку елиту.
Зашто кооперација код нас не функционише тако ефикасно, као што је
то случај са појавом сукоба, напада, борби свим средствима која стоје на
располагању итд? Постоји неколико разлога за то: 1. дефицит демократије и
демократске културе, 2. политичко наслеђе, 3. чињеница да смо “скраћивали
историју" прескочивши неке епохе, 4. историјски дефицит у моралном
образовању, 5. суфицит симболичког мишљења.
Кључне речи: кооперација, политичка елита, прогрес, демократија,
традиција, менталитет

CAPABILLITY OF POLITICAL ELITE TO COOPERATE
Abstract: The very different types and contents of cooperation between
citizens, organizations, institutions, political parties, etc. as well as the various forms
of international cooperation between actors on a governmental and other levels
represent one of the foundations of today’s societies and states. Political cooperation
and all other kinds of cooperation are a constantly developing complement to political
and other competition.
Answer to the question “Does socially beneficial political cooperation have a
chance in Serbia?” is positive, with a remark that our experience to date warns us of the
numerous obstacles to the development of this and other kinds of cooperation. Our
previous and recent history reveals that the behaviour of large numbers of people may
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conflict with their own and, especially, with general interests. Everything that has been
stated applies to our political elite as well.
Why doesn’t cooperation in Serbia function as efficiently as conflicts, attacks
and struggle with all available means do? There are several reasons: 1. democracy
and democratic culture deficiency, 2. political heritage, 3. the fact that we have
“shortened our history” by skipping over some epochs, 4. a historical deficiency in
ethical education, 5. a surplus of symbolic thinking.
Keywords: cooperation, political elite, progress, democracy, tradition,
mentality

Када су ме организатори овог скупа позвали да говорим о способностима
наше политичке елите за договор и коперацију, вероватно су претпоставили да
ја на то питање могу да одговорим врло директно. Али када сам о томе
размишљао, спремајући се за ово предавање, видео сам да је одговор много
сложенији него што изгледа.
Пођимо најпре од једне пословице, коју већина људи често цитира иако
је неуверљива. Она гласи: “Свако је ковач своје среће”. Сумњивији закључак
нисмо могли да синтетизујемо као народно искуство, јер ако би то било тако –
сви бисмо ми били веома срећни. Истина је, међутим да нашу судбину, у
највећем делу кроје други, у најбољем случају уз наше учешће. Постоји јако
много фактора који утичу на сваку одлуку пред којом се налазимо. Наравно,
изгубили бисмо се, ако бисмо све почели тако да посматрамо, релативизујемо и
анализирамо. Ако ову пословицу применим на лично искуство, могу да кажем
да су и моју судбину кројили други, уз мој отпор или пристанак, а најчешће без
мог знања или мојих жеља. Могао би да кажем, на пример, да су ме други
“гурнули” у политику, јер ја сам своју “срећу” – да је било само до мене – могао
да кујем и на други начин. Али, шта је ту је.
За почетак мало “исповедне прозе”. Када сам улазио у политички живот,
ја сам поверовао да за то можда имам неке добре предуслове. Био сам професор
историје политичких теорија, значи о политици сам знао, мање-више, све оно
најзначајније што је о политици речено, написано. Знао сам и оно што је
сматрано за модерно разумевање политике: да је врло важно људе довести до
разумевања њихових интереса и да су људи “интересна бића”, којима интерес
управља као гравитација небеским телима. Наравно, преварио сам се. Прво,
веома је тешко људе уверити шта је њихов прави интерес, и да је за његово
остваривање неопходна кооперација са другим људима. Када смо у
предизборним кампањама говорили сељацима, пољопривредницима, шта ћемо
све учинити да се побољша пољопривреда, како би они више произвели, више
зарадили, како да се побољша откуп производа, како да се модернизује
производња, уведу нове културе и сорте, они би то саслушали, али чим почне
дискусија, њихово интересовање се помера на друге теме, где њиховог правог
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интереса нема. Занима их да ли ће заратити Кина и Америка, Индија и
Пакистан, хоће ли Турци и Муслимани да преплаве Немачку и Француску. Они
хоће да расправљају о свим светским питањима, која са њиховим стварним
животом и њиховим стварним интересима немају никакве везе. Потребан је
велики напор да људи дођу до схватања шта је њихов прави интерес, поготово
кад је то повезано са низом других фактора.
Али оно најгоре тек долази. Суочавамо се са чињеницом да и кад људи
схвате своје интересе – они често иду против њих. Наша историја, и ранија и
новија, показује да сви некако и могу да разумеју неки свој интерес, али да ће
огроман број људи ићи против својих интереса. Тешко је данас наћи човека, а
поготово политичку партију, која се не слаже да је наша будућност Европска
унија. Притом, већина њих – становништво, партије, институције – чини све да
не уђемо у Европску унију, да се опиремо међународној заједници и политици
Европске уније. Рестаурирају се ретроградне идеологије и одбачени политички
пројекти и режимски обрасци, подлежући популистичком наметању историјских
митова и самообмана, уз заклињања у “патриотску веру”. Све се то ради против
својих сопствених интереса. Наравно постоји у томе неки уски интерес
протагониста и профитера бивших режима, али масе које их следе поступају
ирационално, против својих правих интереса, јер се таквом политиком
удаљавају од свог основног интереса да живе боље. Закључак који следи је да не
треба потцењивати снагу ирационалног у политици, оног што можемо
препознати као инат, мржњу, предрасудност, фрустрације и заосталост. Невоља
је што је фактор ирационалног непредвидљив и како нам историја сведочи веома
погубан.
Сада се враћамо на праву тему, на расправу о човеку, његовој природи и
његовим потенцијама. Питајући се о људској природи политичка метафизика је
вековима истрајвала на Аристотеловој дефиницији човека као “политичке
животиње”, живог бића које опстаје само у друштву. Све што данас имамо, као
цивилизацију, сав изграђени свет, културу, науку, људи не би могли да створе
без кооперације. Производња је увек била друштвена, у сваком производу
садржан је рад многих људи и многих генерација. Кооперација је постојала у
разним видовима, не само у производњи, индустрији и технологији. Исто је и са
политиком, никада не бисмо могли да направимо државу да се људи нису
договорили да донесу неке законе, да правно уреде своје односе. Дакле,
кооперација је толико очигледан услов, без кога нема ни историје ни
човечанства. Видљиви напредак човечанства у многоструким областима
оптимистичка је основа за смисао људске делатности и бивствовања.
Међутим, ако не видимо и другу страну људског напретка, онда обично
упадамо у наивну оптимистичку веру да нема сметњи нашем напредовању, да
нас на том праволинијском развојном путу не чекају препреке, не вребају велике
опасности. Зато бих рекао само пар реченица о људској природи. Видели смо
зашто је важно да се она узме у обзир у својој целовитости, јер ако ирационалну
сферу потценимо, увек
ћемо се сретати са опасним изненађењима и
разочарењима.
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Једна стара идеја, која је преузета од хришћанства и касније
секуларизована у просветитељству, доминира још увек у главама данашње
генерације, то је идеја развоја, прогреса, напретка. Стално и незаустављиво
напредујемо јер смо једина бића обдарена разумом, а разум нема граница у свом
развоју. То је аргумент вере у напредак.Тачно је, али шта је са вратоломним
поразима, драматичним враћањем у прошлост, обновом неких потпуно
заборављених форми агресивности. Шта је са ратовима и масовним злочинима,
шта је са огромним разарањима тековина цивилизације? Зар ми можемо да
верујемо у стални напредак када погледамо само ове последње ратове на овом
тлу? Зар је збиља то неки напредак? Дакле, има кооперације, има напретка, али
има и оног другог, назадовања, разарања и уништавања.
Поред сарадње, кооперације међу људима, постоји међу њима и
конкуренција и борба. Оне се крећу упоредо, по једној скали где се смењују,
зависно од тога шта када превладава у човеку.
Постоји у филозофији поред Аристотелове антропологије засноване на
сарадњи и друштвености, једна, још старија, Хераклитова, по којој је “борба
(полемос) отац и краљ свега”, ничег трајног нема, све протиче као река. Борбу,
као принцип људског живљења, имамо и ми у нашем културном наслеђу.
Његош кличе у Горском вијенцу: “Нека буде борба непрестана”, и најављује
беспоштедност борбе: “Нашој борби краја бити неће, до истраге наше или
њине”. Тај принцип – истрага, истребљивање оног другог, уништавање,
савладавање, убијање, уклањање оног различитог, као конкурента, противника
или непријатеља, присутан је свуда у верским, политичким, националним,
економским областима, можда у политичкој сфери више него другде. Због тога
треба анализирати човека, узимајући у обзир обе ове антропологије, схватити
какав је, а не идеализовати га добронамерно наивно.
За нововековне филозофе Макијавелија и Хобса човек је егоистично,
себично и агресивно биће. Ми треба ово да узмемо у обзир, да пођемо од тога,
ако желимо да избегнемо велика разочарења у политици. Ако кренемо од тога, а
то су људи и раније знали, да је, на пример, власт страшно “кварљива роба”,
схватићемо зашто се политичка теорија у последњих триста година бави
највише питањем контроле власти, разумећемо да је то зато што она полази од
тога да је човек себично, егоистично, агресивно биће и да ће злоупотребити
власт, оштећујући друге људе, па треба стално проналазити инструменте да се
спречи. Зато и постоји подела власти, на судску, законодавну, извршну, ради
узајамне контроле и равнотеже, зато постоји и опозиција и слободна штампа,
јавност, слободно удруживање грађана, анкетни одбори по парламентима… Све
су то разне институционалне и неинституционалне форме контроле власти коју
врше људи, а они су потенцијално опасни и уместо слепог поверења морају
бити окружени принципијелним неповерењем. Ја делим мишљење да је
некритичко поимање људске природе један од најважнијих узрока пропасти
пројекта који се базирао на социјалној правди, а звао се социјализам.
Данас смо спремни да због искустава које имамо са социјалистичким
режимима једну разноврсну и историјски упорну идеју о социјалној правди
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бацимо у кош, а да пригрлимо једну нову антропологију: човеку је својствена
борба и егоизам, зато отми колико можеш, легитимна је супремација приватног
интереса над општим. На тај начин се дефинитивно губи онај елемент
солидарности и кооперативности који је толико важан за напредовање друштва.
Хобс је уочио проблем, па је рекао: Не можемо истрајати у том “природном
стању у коме свако има право на све, свако има пуну слободу да ради шта хоће,
испољава своју себичност и агресивност» јер се то претвара у “рат свих против
свију” ( Belum omnium contra omnes). Али Хобс верује да постоји и нека разумна
жица у човеку која нас тера да рационално размишљамо да потражимо
компромис, дођемо до договора. Данас то можда не делује убедљиво, али он је
веровао да постоји један природни закон, у складу са нагоном за самоодржање,
који ствара склоност ка компромису, која је уграђена у човеку. Без ове
склоности ка компромису ми никад не бисмо изашли из тог дивљег “природног
стања”.
Шта су људи тада учинили. Направили су друштвени уговор. Све
касније теорије друштвеног уговора, које су доминирале седамнаестим и
осамнаестим веком, подразумевале су да су се грађани договорили о облику
владавине, о суверенима, о уређивању одређених односа и да то тако треба да
легитимише и стабилизује апсолутне монархије као најбољи вид државе.
Фикција друштвеног уговора требало је да изражава консензус о постојећој
власти, о пристанку грађана на уређење заједничке државе. Наравно, ово је била
веома важна претпоставка и за економију, због трговине, због склапања уговора.
Зашто је уговор као форма односа међу људима важан? Зато што уговор могу да
склопе само два равноправна актера, или и више њих – али морају да буду
равноправни. Ако нема потпуне једнакости и равноправности онда је то
наметање и супремација, а не уговор. У уговору је била клица слободе. Теорија
народног суверенитета је најзад имала снажно упориште у облицима
друштвеног живота. Касније се као политички облик развила демократија као
израз политичке једнакости људи и као предуслов да људи могу равноправно да
се договоре и пристану или не, на одређену форму своје политичке заједнице.
Зато је Џеферсон могао да каже: «Компромис је стратегија демократије».
Сад бих се вратио на наш актуелни политички терен, да бисмо
одговорили на питање: Зашто споразумевање не функционише тако ефикасно,
као што се ефикасно појављују и имају успеха, чак и код публике, сукоби,
напади, борбе, и то бесомучне борбе свим средствима која стоје на
располагању? По мом мишљену то је све због дефицита демократије,
демократске културе и због онога што називамо политичким наслеђем. Када сам
написао текст „О могућностима демократије у Србији», неки су ми замерили да
омаловажавам нашу светлу историју и демократску традицију. Традиција има
различитих. Неких ратничких традиција које су за поштовање ми имамо, успели
смо да се боримо, гинемо, веома успешно, у разним бунама, револуцијама и
ратовима, али демократске традиције немамо. Велика је обмана, митоманија,
митотворство, када се говори о великој српској демократској традицији! Ње
нема. Не треба да се подсећамо како је протекло ових двеста година “српске
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државности”, колико је било демократије. Није то било тако давно, крајем
деветнаестог века, када је у Србији уведен парламентаризам, и онда када једна
странка победи на изборима, она моткама гања своје противнике. У Браничеву је
само у току две ноћи, после победе радикала убијено преко две стотине људи,
попаљене су куће, имања. Онда долази реванш, када они други дођу на власт. То
видимо и данас. Нема додуше толико убијања, али није и без тога, али
реваншизма има колико год хоћете. Прва је идеја нове власти посмењивати све
оне друге, дакле никаква кооперација, никакав континуитет, него једноставно
поставити своје, уништити оне претходне и то тако траје. То је из те наше
“демократске традиције” произашло.
Зашто ми имамо такву традицију? Склон сам да велики значај придам
чињеници да смо “скраћивали историју”, прескочили неке епохе и тако стално
храмали, као ђак који је прескочио лекције, саплићући се пред новим задацима.
То је још један недостатак. Није био проблем само то што смо робовали под
Турцима четири стотине година, него то што смо прескочили једну значајну
етапу историјског развоја, кроз коју је Европа прошла, епоху развијеног
феудализма. Оно што смо ми имали под Немањићима то су неки рани зачеци
феудализма, то није изграђени феудализам, који Европа познаје. Феудализам
подразумева хијерархију, компетенције, укус и вредности које је наметала
властела. Ту су били градови који су се развијали, тргови са црквама и
већницама где су се људи окупљали. То код нас није постојало. У време
Карађорђа и касније Милоша Обреновића, скоро сви су водећи људи били
неписмени, чак је један у скупштини тражио, после буне Милоја Ђака, да се сви
који су учили школу и знају да читају побију, како не би више било буна. Код
нас је постојао неки анархични егалитаризам, који је додуше имао неке
демократске претпоставке јер тежи једнакости, а то осећање је врло важно да не
постанемо робови. Али тај егалитаризам је далеко од демократије, јер он не
поштује никакав дијалог, никакве аргументе. Свако верује, из овог осећања
једнакости, да све може да ради, “можда зна да свира на виолини само још није
пробао”. У нашој политичкој пракси још нико није одбио да буде министар јер
му је то први посао у животу. Али, тај осећај једнакости, који потпуно игнорише
компетенције и зна само за права а не и за обавезе, онемогућава дијалог и само
производи политичку буку. Самоуправни социјализам је веома погодовао овом
менталитету.
Зашто је дијалог важан? Из истог разлога из кога је и уговор важан – у
дијалогу учествују само равноправни људи. Како је говорио Хегел описујући
Платонове дијалоге: тамо урбани људи седе и разговарају, слушају један
другога, не упадају један другоме у реч, а тема разговора напредује, путем
аргумената. Погледајте како то код нас изгледа у Скупштини, на телевизији или
било где другде – сви у глас вичу, не слушају један другога, никога не занимају
аргументи. Кад одете на трибину где се очекује разговор, свако ко устане одмах
износи своје категоричко мишљење које је беспоговорно и друго га не занима.
То је менталитет. Једном приликом у Канади, на једном скупу наше дијаспоре,
пред седамсто, осамсто људи одржао сам један получасовни говор, односно
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предавање о томе шта се код нас дешава, шта ми намеравамо да радимо, и након
тога се постављају питања. Устаје један од присутних и каже: «Професоре, ја
имам за вас седам питања. Прво питање: Ви треба све комунисте да побијете.
Друго питање: Ви треба да подигнете споменик Дражи Михаиловићу на
Теразијама да буде већи до хотела Москва. Треће питање: Ви треба Цркви да
вратите сва имања што су јој још Немањићи оставили, целу Метохију.» Ја га
прекинем, кажем: «Чекајте, ово нису питања већ захтеви.» Он одговара:
«Немојте Ви мене да прекидате! Ја сам у прилогу да се плати ова сала дао пет
долара и хоћу да говорим шта хоћу и колико хоћу, нећу да ме нико прекида док
говорим.» Ја извадим десет долара из џепа и кажем: «Ево Вам десет долара, али
не можете више да говорите, овде има још неколико стотина људи, можда би и
они хтели нешто да питају.» Иако је то дочекано аплаузом, ја сам схватио да ћу
код наше дијаспоре изгубити прави кредибилитет, ако не желим да слушам како
неко тамо замишља да ми треба да преуредимо не само своју земљу већ и
међународну заједницу, човечанство и свет. Дакле, то је проблем менталитета.
Сада бих се осврнуо на још један проблем, који се тиче “културног
обрасца”. О том нашем културном обрасцу говори и Слободан Јовановић у
једном тексту. Ми имамо образоване људе, образоване и у политичком смислу.
Доста је професора и доктора међу нашом политичком елитом. Наши
политичари теоријски знају о политици све што је елементарно потребно.
Једино ко је тотално необразован не зна шта је то демократија, шта је
демократска култура, шта је то дијалог, шта су процедуре, шта је подела власти,
шта је аргументација. Дакле, сви то мање више знају – али у пракси не
примењују. Постоји недозвољиво велики јаз између прокламовано прихваћених
начела и практичног деловања. Понекад као да уопште не кореспондирају речи и
дела. Али политичари ту потпуно отсликавају општи културни образац већине
становништва. Илустроваћу ово са неколико примера. Када анализирате бројне
анкете које испитују вредносне ставове и опредељења грађана видите да Црква и
војска редовно заузимају челна места. Али, у пракси, у животном понашању, не
“иде више радо Србин у војнике”, огроман број потенцијалних регрута на све
могуће начине изврдава војну обавезу. На све апеле Цркве на политичко
понашање грађана на изборима или другим поводима, веома мали број грађана
се одазива. Нисмо ми толико религиозан свет, како то говоре анкете када
извештавају колико људи верује у Бога, колико одлази у цркву. По статистикама
испада да ми имамо деведесет посто верујућих људи. Тога, вероватно, данас
нема нигде на свету. Значи да испитаници лажу. Да су толики људи религиозни,
онда се не би толико крало, не би се толико лагало, не би се убијало, све би било
друкчије. Код нас чак ни неке владике нису, у пракси, прави хришћани, у оном
истинском, дубоком смислу осећања солидарности и љубави за друге и одсуства
нетолеранције и мржње.
Проблем нашег “културног обрасца” је у томе што су нека морална
начела, морални судови у великом раскораку са понашањем у животу. Разлог
томе није само онај прескочени феудализам о коме сам говорио већ и начин
формирања моралних вредности. Хришћански морал наметан је у католичким, а
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нарочито у протестантским верским заједницама, ауторитетом и снажном
организацијом Цркве, уз сва застрашивања шта ће се у овом или загробном
животу догодити онима који се о тај морал огреше. Код протестаната је морална
аутономија изведена до краја, нема посредника између Бога и човека, појединац
за своје моралне поступке стоји сам пред Богом, не може да подели
одговорност, не може се епископ или папа заузети за њега. За многе протестанте
лаж је била велики грех и морални прекршај, због кога треба искрено стати пред
Бога. У заједницама, не васпитаваним тако строго морално, не придржавање
моралних начела наилази на социјалну осуду, али без религиозне “претње”.
Наравно са опадањем религиозности у савременом свету опада и ова морална
строгоћа, али се историјске наслаге усвајања вредности препознају. Тај
историјски дефицит у моралном образовању види се и по томе што код нас има
људи који не само да лажу него немају појма ни да постоји истина. И онда са
таквим људима имате тешкоћу у споразумевању и договарању. Било је много
покушаја да се политички сарађује, али то је све било краткотрајно и без
резултата. Успело се само једном – то је било онда кад је направљен ДОС, када
смо се окупили да би Милошевићев режим уклонили заједничким снагама. У
свим другим случајевима договори су пуцали врло брзо. Уградња и доминација
личног интереса, уз жељу да конкурент нестане, неспособност да се види
партнер и његов интерес, него само гледање у себе као јединог актера, јесте
предоминантан ментални облик у нашем политичком животу. То нам сигурно
ствара велике тешкоће.
Сада треба да одговорим на питање које ми је овде задато: Имамо ли ми
овде шанси за споразумевање? Наравно да имамо, без обзира какви смо. Ми
треба да пођемо, што рекао Русо, «од људи какви јесу», а онда да видимо какви
договори могу да буду. Из досадашњег искуства видимо да је потребна велика
угроженост, као што је то било под Милошевићем, када нас је општа
угроженост натерала да збијемо редове да се договорамо, почев од “Округлог
стола опозиције” у Демократском центру до формирања ДОСа.
Али постоји још један фактор који може да пробуди оптимизам. Полако,
али сигурно, одричемо се, попут осталих земаља Европе, свог правног
суверенитета. У великом делу наше јавности кад поменете суверенитет, људи
одмах помисле да тог тренутка угрожавате националну слободу, да постајете
нечије слуге или издајници државе, несретни окупирани робови, и уз патриотске
трубе чујете покличе: Не, то нећемо, хоћемо да будемо газде у својој кући да
сами о себи одлучујемо, морамо имати национални понос! А иза свега тога се, у
ствари крије непознавање ствари и непоштовање међународних пактова и
прихваћених правила и процедура. Доношење новог устава, управо ауторство
устава, подигнуто је на ниво фундаменталног историјског питања. Ко ће бити
наш Солон, који ће српском народу подарити “устав атински”, на Видовдан или
неки други благдан. Али видимо да од устава нема још ништа, опстаје и даље,
чиста мистификација и политичка манипулација. Видео сам неколико нацрта
Устава, И верујем да га добар правник може написати за кратко време. Зашто,
питаћете се. Зато што су деведесет посто чланова устава они чланови који
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морају ту да буду и налазе се у свим европским уставима, јер се налазе у
међународним конвенцијама и пактовима, па су у уставима појединих земаља
просто инкорпорирани. Данас постоји оно што се назива “европски правни
поредак и суверенитет, који одређује да држава мора да има парламент, мора да
има владу, судове, опозицију, слободне медије, слободу говора, да не сме тући
затворенике јер је потписала конвенцију против тортуре, итд, итд. Дакле, све то
данас постоји као једна општа цивилизацијска норма, која налаже како треба да
изгледа политички живот и правни поредак. Све те норме ми једноставно
морамо да унесемо у наш устав јер смо чланови Савета Европе, ОЕБС-а и
чланови Уједињених нација. Да би тај суверенитет био што потпунији постоји и
Европски суд као последња инстанца судске правде. Остају онда две-три тачке,
скоро безначајне: да ли ћемо бирати председника директно или у парламенту,
било је и прича о регионализацији, али то је напуштено, дакле територијална
организација, и то је све. А ми се понашамо као да је то питање живота и смрти,
као да Енглези, Французи, Немци немају “национални понос” па су се одрекли
правног суверенитета.
Постоји још једна наша карактеристика. То је суфицит симболичког
мишљења. На политичкој естради главни шлагер је био да ми немамо химну,
немамо грб, немамо заставу. Без ових симбола, кажу они ми не постојимо, ни
као народ, ни као држава. Неких проблема због тога има, нарочито у
церемонијалним манифестацијама, али не тако драматичних. Међутим, то
открива једну другу димензију проблема, то је жилавост митске свести у
друштвеном понашању. Митску свест, која се костимира као традиционална
карактерише симболичко мишљење, расправа на нивоу симбола. Као пример тог
симболичког мишљења навешћу расправе у уставној комисији за писање
Уставне повеље државнe заједнице СЦГ. Те расправе су се претвориле у
бесконачну дискусију. Зашто? Пре свега, постојали су различити интереси. Који
су то интереси? Интереси код нас почињу као лични интереси. То не морају да
буду материјални интереси, то може да буде дистрибуција моћи, повећање
утицаја, то је такође важно. Али то је проблем који је препознатљив. Други
проблем са којим смо се срели било је симболично мишљење. Оно није имало
увек митску подлогу, али је зато био веома изражен идеолошки контекст у коме
се одређене речи или синтагме претварају у симболе и блокирају
споразумевање, ако нисте у истом “идеолоишком кључу”. Ми смо изгубили
преко двадесет сати да се договоримо шта да радимо са речју буџет, јер реч
буџет подразумева да иза тога стоји неко јединствено правно лице, институција
или држава. Пошто делегација Црне Горе није хтела да СЦГ буде држава, него
нека унија или савез држава, онда је реч буџет постала изузетно значајна, јер ако
нема те речи, која је тако постала симбол онда нема ни заједничке државе.
Истицани су разни предлози, давана су разна имена, па је неко предложио да се
зове допринос, али је било најважније да се име буџет не помене. Том приликом
испустили су из вида практични проблем: Kако савладати самовољу и
волунтаризам републичких министара финансија да би се иоле редовно нека
средства уплаћивала за функционисање “савезних Институција”. Дакле, те
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симболичке форме идеолошког мишљења су некада толико значајне да
једноставно преокупирају политички живот. Због тога је најважније да неке
међународне норме, европске стандарде успоставимо што пре.
Када су нас примали у Савет Европе требало је, у оквиру једне посебне
тачке дневног реда, да као председник парламента нове чланице СЕ нешто
кажем. Тада сам рекао, врло искрено, да се много више радујем нашим
обавезама, уласком у СЕ него привилегијама кије из тога следе. Обавезе које смо
прихватили чланством у Савету Европе јесу брана нашој самовољи,
непоштовању закона и прописа, а стимуланс уважавању европских стандарда у
функционисању државе. То што постоји Европски суд је такође веома значајно.
Кад држава почне да плаћа трошкове у процесима, у којима су грађани
оштећени од стране државних органа, схватиће колико кошта непоштовање
права. Надам се да ће нас то некако натерати на ред, да ће нас наметнуте форме
понашања довести у ред.
Јако много се код нас говори о институцијама, али то је опет једна
флоскула: „Tреба
изградити институције!“ понављају “легалисти”. Али,
институције постоје. Чак је и Стаљин имао парламент, владу, суд. Међутим,
поставља се питање како су функционисале те институције? Увек се показује да
у политици и друштву уопште, постоји нешто што се може назвати стварном
дистрибуцијом моћи. Проблем једнопартијских држава био је пре свега у томе
што те институције нису имале никакав природан распоред снага, нису биле у
равнотежи, што је основна сврха поделе власти. Парламент је био декорација,
или нешто као проточни бојлер кроз који пролазе декрети владе. Судови су
радили онако како им тужилаштва, сугеришу, све је било у рукама Владе, а
влада у рукама Партије. Оно што је било битно, и неoпходно да се промени, јесу
садржаји рада неких институција, њихово “достојанство”, кредибилитет и место
у равнотежи власти. Данас наш парламент нема ни утицаја, ни моћи, нема чак ни
средстава, влада ради како хоће, у поноћ могу да вас позову да гласате за неки
предлог закона по хитном поступку и то тако функционише. То мора да се мења,
то ће морати да се мења и због свих ових прихваћених обавеза које нама намећу
одређене облике понашања.
Да се вратим сада на ову нашу садашњу ситуацију. Наравно да ми имамо
потребу да се поредак и власт у земљи стабилизују. Једино као стабилна земља
можемо да рачунамо на стране инвестиције и међународну размену. Али до те
стабилности ћемо доћи, вероватно кроз још једну серију избора, који ће реалније
отсликати стварни однос снага у бирачком телу. Садашња влада, по начину на
који је састављена претставља несрећан и нелогичан спој. Она је увела један
“корпоративни систем” владања. Када већ говоримо о корпорацијама треба рећи
да је то у ствари један феудални појам сталешких друштава, коришћен за поделу
привилегија. Он је добро дошао свим монополским амбицијама, које искључују
конкуренцију, а задржавају “поделу колача”. Подсећам да је и Мусолинијево
главно дело носило наслов “Корпоративна држава” и да су многи филозофи и
социолози у бирократији видели корпорацију или бар “корпоративни дух”, што
није ништа друго него “посебни интерес”.
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Дакле, како је састављена влада? Просто су подељени атари. Једна
странка – Г17 плус, проглашена је за експерте у финнсијама, они се разумеју у
паре, па су зато њима додељени сви ресори јавних финансија и ту им се нико не
меша; на другој страни дипломатија припада Драшковићу и СПО-у и у тај
“забран” нико не улази и нико не сме да се меша; Коштуница и ДСС
наглашеније и воле “ресоре силе”, мало силе, мало полиције, војске, МУП, БИА,
правосуђе и ту да им се нико не меша; о Вељи Илићу и Новој Србији нећу да
говорим, он је тема за једну другу причу. И сада се питамо: Kако може једна
влада да штити државни интерес и интерес грађана ако ти коалициони партнери
један другог не могу да контролишу? Било би занимљиво присуствовати једној
од седница те владе па видети како се у таквим односима доноси одлука. У
ствари ту и нема одлука, већ изношења различитих ставова о Косову, Хашком
трибуналу, правосуђу, приватизацији. Једни кажу да треба да се распадне
Државна заједница, други кажу да је треба очувати, трећи говоре како треба
форсирати приватизацију, ови други пак, како треба направити ревизију
приватизације. То дакле не функционише и, што је најгоре, нема узајамне
равнотеже. Тако да су нама избори неопходни, али не само да одржимо те
изборе, него да упоредо с тим учвршћујемо међународне везе, прихватамо
одређене обрасце, изграђујемо политичке актере – овде мислим на политичке
странке – по узору на оно што постоји у Европи. Не можемо ми да идемо у
Европу са оваквим политичким странкама. Прво, не знамо како можемо наше
странке идејно да разврстамо, друго како су оне уређене, каква је њихова
унутрашња демократија. Све то захтева једно потпуно друкчије уређење
странака. Да имамо боље политичке странке ми бисмо имали бољи парламент,
да имамо бољи парламент имали бисмо и бољу владу, итд. Пошто је странка
ћелија политичког живота у политичком плурализму, странке морају битно
другачије да изгледају, оне морају да се измене. Први услов је да преовладава
дијалошка култура и спремност за компромис.
Закључио бих да у нашој политичкој елити има способности за
кооперацију и договоре, али веома често компромиси нису принципијелни него
се претварају у мутну трговину. Али и то је боље од искључивости и рата међу
странкама. Дакле, неопходан је дијалог међу странкама. Ако нас потера невоља
то ћемо сигурно и урадити јер овде се само под притиском нешто уради. Ако се
усвоје ова политичка мерила која постоје данас у свету, а мораћемо да их
усвојимо ако хоћемо да идемо у Европу, онда ће вероватно бити и у договарању
неког напретка.
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РАЗВОЈНО ОРИЈЕНТИСАНА КООПЕРАЦИЈА
СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКИМ ОКРУЖЕЊЕМ
Апстракт: Кључне полуге напретка Србије на путу ка уласку у Европску
унију су: (а) раст производних ресурса и ефикасно коришћење домаћих
развојних могућности и (б) активна и свеобухватна унутрашња и спољна
кооперација. Развојно оријентисана и продуктивна кооперација као стратешки
механизам, у комплементарном деловању са тржишним механизмима, је
основни генератор развоја појединаца, организација и народа у условима
глобализације и цивилизацијског преображаја савременог света. Развој
тржишног и кооперативног механизма је оновна претпоставка јачања
међународне конкурентности домаће привреде и правовремене и квалитетне
припреме Србије за улазак у ЕУ. Такав механизам омогућује да се путем
конкуренције и кооперације обезбеди убрзан и ефикасан развој привреде и
друштва у Србији и њено успешно повезивање са спољним светом.
У раду је стратешка кооперација узета као важан механизам за развој
Србије као мање економије и државе оријентисане на стицање добре
стратешке развојне позиције у новом европском окружењу и глобалним
процесима који моћно утичу на развој националних заједница, посебно мањих
које теже да очувају и јачају национално и културно наслеђе и потенцијале за
развој. Такав стратешки циљ захтева развијену кооперацију међу домаћим
актерима развоја и свестрану кооперацију Србије са државама у суседству и са
чланицама ЕУ (политичку, економску, финансијску, технолошку, научну,
просветну и културну).
Кључне речи: глобализација, интеграције, кооперација, национални
развој, структурне реформе, конкурентност привреде, стратешка и развојна
позиција земље.

SERBIAN DEVELOPMENT ORIENTED COOPEARTION
WITH EUROPEAN SAROUNDING
Summary: The main levers of Serbian development on its way to the
European Union are: (a) production resources growth and efficient utilization of
domestic development potentials, and (b) an active and thorough internal and external
cooperation. Development oriented and productive cooperation as the strategic
2
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mechanism, in the complementary work with trade mechanisms, is the main generator
of development of an individual, organizations and nations in globalization
circumstances of the modern world. Development of market and cooperative
mechanism is the main assumption of strengthening of international competitiveness
of domestic economy and timely and qualitative preparation of Serbia for joining the
EU. Such mechanism enables a faster and more efficient development of economy and
the society, oriented towards obtaining good strategic positions in new European
surrounding and global processes which have a powerful influence on the
development of national communities, especially of smaller ones which aim towards
preserving and strengthening their national and cultural inheritance, and
developmental potentials. Such strategic goal requires an advanced cooperation
between domestic performers of development, as well as a thorough cooperation
(political, economic, financial, technological, scientific, educational, and cultural)
between Serbia and neighboring countries, and with EU members.
Key words: globalization, integrations, cooperation, national development,
structural reforms, economic competitiveness, strategic and developmental position of
the country.
1. Приступно објашњење
Европа је засигурно један од најснажнијих полова глобалног развоја.
Равноправан положај Европе на глобалном нивоу се заснива на стварању
економске интеграције европских земаља са јединственим унутрашњим тржиштем
и јединственом монетом. Чланице Европске уније јачају европски развојни
потенцијал кроз институције, ривалство и сарадњу, односно хијерархијске,
тржишне и кооперацијске механизме. Хијрерархијско одлучивање, коопрација и
конкуренција у условима глобализације су комплементарни механизми помоћу
којих европске земље јачају националну конкурентску позицију привреде и
глобалну стратешку позицију Европе. У новом социјалном амбијенту
и
институционалном систему успостављеном на европском нивоу пословне фирме
као кључни агенси економског развоја Европе јачају факторе конкурентности кроз
економију обима, рационалну алокацију производних фактора, високу пословну
ефикасност, стратегијске алијансе, умрежавање производних, истраживачких и
образовних организација, заједничке истраживачке и развојне програме и пројекте.
За успон Европе у глобалним процесима од кључног значаја су
регулаторни механизми, односно уравнотежено деловање тржишних,
кооперативних и хијерархијских механизама који омогућују достизање добре
стратешке позиције Европе у међународним односима. Одлучујуће за успех
Европе на глобалном нивоу је развој иновативног друштва заснован на
регионалним специфичностима, предузетништву, широкој кооперацији, јаким
институцијама, квалитету људских ресурса, развијеној иновационој
инфраструктури, новој активној и одговорној улози државе и јавног сектора,
новом производно-технолошком и социјалном систему прилагођеном новом
обрасцу производње, потрошње, развоја и културе који на задовољавајући начин
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решава проблеме незапослености, неконкурентности, сукобљености технологије
и културе и деградираности животне средине. Европа је опредељена за такву
развојну алтернативу са значајним искуством у развоју локалне иницијативе и
кооперације и у развоју људских ресурса и потребне инфраструктуре.
Европска унија је најважније развојно окружење Србије као мање,
економски недовољно развијене европске земље која треба на активан начин да
се укључи у европске интеграције. При томе, Србија треба да препозна и
прихвати развојни стил Европе који се разликује од развојног стила САД и
Јапана. У развојном стилу Европе доминантна је кооперација предузећа, сектора
и држава ради јачања синергетског развојног ефекта. У Европи се напушта
концепција аутаркичног развоја и прихвата концепција заједничког деловања
предузетника и државе у правцу стварања нечег сасвим новог на бази растућих
научних инвенција и технолошких иновација. Европа развија партнерство јавног
и приватног сектора у финансирању развојних пројеката и научних и
технолошких истраживања, са циљем да обезбеди самосталан социо-економски
и научно-технолошки развој.
У Европи кооперација постаје комплементарна конкурентности, посебно
у области науке и технологије. Кооперација је доминантна у научним
истраживањима, а све више кооперација и конкуренција комплементно делују у
области технолошких истраживања и промоције производа на тржишту. У
социо-економском систему Европске уније основни механизми регулације
развоја су механизми хијерархијског одлучивања, стратешке кооперације и
тржишног деловања. Ови механизми у комплеметнтарном деловању регулишу
процесе у социо-економском систему уважавајући одабране стратешке развојне
аспирације, постављена правила одлучивања и понашања, тржишне сигнале.
Такав регулациони механизам обезбеђује оптимализацију одлучивања на кратак,
средњи и дуги рок. У томе склоности и способност елита нације и менаџмента
предузећа да развијају кооперативне аранжмане има кључну улогу у
побољшању конкурентске способности привреде и стратешке позиције земље.
Светска привреда се заснива на умрежавању и алијансама предузећа као начин
екстернализације пословних активности и повећања профитабилности и
истраживачких капацитета фирми.
Република Србија као развојно оријентисана земља треба да усвоји
европске стандарде и развојне критеријуме и да убрзано оспособљава привреду
и друштво за придруживање ЕУ. На том путу главне полуге приближавања
домаћег рада и понашања нормама и стандардима ЕУ су регулаторни механизми
развоја, као што су цивилизацијско хијерархијско одлучивање, стратешка
развојна кооперација и тржишно понашање свих субјеката привреде и друштва.
Путем тих полуга и способношћу нације да разуме окружење и трендове развоја
и да изгради продуктиван социо-економски и производно-технолошки систем
Србије као и убрзањем развоја знања и технологије треба да ојача потенцијале за
развој информационог друштва и привреде и побољша стратешку позицију у
Европи.
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Изградња креативног друштва и иновационе привреде у Србији, у складу
са новом развојном и технолошком парадигмом Европе, представља велики
развојни изазов и императиве. Српска нација треба да уђе у процес
стабилизације и придруживања ЕУ, а српске фирме треба да уђу у мреже које
формирају европске фирме. То је најбољи начин да се скрати пут у ЕУ, пронађу
европске тржишне нише са производима у којима је значајан садржај
висококвалификованог рада (знања), преструктурира српска привреда и ојача
њен развојни потенцијал. То подразумева да се прихвати европски развојни
образац кога карактерише диверзификација понуде путем технолошких
иновација,
диверзификација и индивидуализација тражње различитошћу
потрошње, интелектуализација производних процеса и садржаја производа и
услуга. Тиме би се повећало учешће домаћих производа и услуга средњег и
високог технолошког садржаја за европске тржишне сегменте. За такав подухват
потребна је способност производног система да ствара конкурентне производе и
услуге за европско тржиште, а то захтева одговарајући истраживачко-развојни
потенцијал у привреди и развијено предузетништво и иновативност у
предузећима. На тим основама стварале би се и одржавале компаративне
развојне предности и на најбољи начин валоризовало природно и производно
богатсво Србије и њен радни потенцијал који ствара конкурентне производе и
услуге за индивидуализирану европску потрошњу и јача конкурентну позицију
Србије у новом међународном окружењу.
Спремност и способност српске нације да уђе у промене и да кроз
кооперацију са европским окружењем модернизује и развија привреду и
друштво је основна претпоставка убрзаног приближавања Србије у ЕУ. Србија
да би постала респектибилна чланица ЕУ треба да на европском путу јача
заштиту људских права и институције демократског друштва, развија склоност и
способност за демократију, тачност и поузданост појединаца, организација и
нације и културу комуницирања са европским окружењем, одговорно извршава
преузете међународне онавезе и одговорно врши јавне послове, повећава
компетентност и ефикасност јавног сектора и државне администрације, поштује
и правила и процедуре и извршава јавне обавезе, повећава конкурентност
привреде и квалитет својих производа и услуга, развија иновативну привреду и
повећава технолошки садржај производа и услуга, унапређује економску и
социјалну ситуацију у земљи кроз повећање бруто домаћег производа и успешно
решавање проблема дефицита у буџету и спољнотрговинске размене и кроз
смањивање незапослености и сиромаштва у земљи.
Србија ради уласка у ЕУ треба да сагледа и уклони бројне препреке које
постоје у области културе, политике и економије. Прва и највећа препрека на
европском путу је неспремност појединаца, организација и нације за промене
којима би се Србија отворила и интегрисала са европским окружењем. У
отклањању ове високе препреке кључу улогу имају политички лидери и
привредни менаџери европске оријентације. Од највећег значаја за национални
напредак је стварање критичне масе политичара и менаџера који својим
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способностима и одговорним радом могу да кроз одлучне и радикалне промене
уведу Србију у ЕУ.
Друга важна полуга приближавања Србије ЕУ је развијена способност
појединаца, организација и целе нације за кооперацију у земљи и са
иностранством. Србија треба да изгради кооперативну привреду и друштво које
успешно решава многе проблеме у развоју које не могу да реше тржишни и
административни механизми. При томе, кооперација је услов за ефектуирање
потенцијала тржишта, технологија и знања кроз повезивање производње,
потрошње, образовања, истраживања и администрације и за достизање
конкурентне способности привреде и успешност српске нације као учесника
међународне сарање.
2.

Укључивање Србије у процес глобализације и интеграције

У предстојећој развојној фази Србија треба да активно изгради
конкурентну привреду и кооперативно друштво и да се на тим основама
правовремено и квалитетно припреми за улазак у ЕУ. За постизање тога циља
политичка, економска, научно-технолошка, просветна и културна кооперација
Србије са суседним државама и чланицама ЕУ постаје кључни услов развоја и
стицања боље стратешке и развојне позиције Србије у новом европском
окружењу. Од кључног значаја је да Србија смањи и уклони политичке,
културне и друге препреке развоју кооперативне привреде и друштва, изгради
развојно продуктиван амбијент и компетентне институције и максимализује
кооперативност домаћих актера развоја, као и да кроз спољну развојно
оријентисану кооперацију побољша своју стратешку и развојну позицију при
укључивању у глобалне процесе и европске интеграције.
Република Србија треба да има активан приступ уласку у глобалне
процесе и економске интеграције. Круцијално питање мањих и неразвијених
земаља, међу којима је Србија, јесте како да у условима глобализације дубље
интегришу своје привреде у светску привреду и које су предности и недостатци
таквог повезивања са светом? У новије време са јачањем глобалних веза и
утицаја већина великих, средњих и малих земаља опредељена је за концепт
развоја који се може описати слоганом: “улазак у регионалне интеграције учешће у ширим глобалним процесима – модернизација, уз очување културног и
националног идентитета”.
Светско искуство показује да је развојни успех свих земаља првенствено
заснован на развојним потенцијалима са којима располажу, почев од величине
земље и са њом повезане могућности снабдевања материјалним ресурсима,
преко апсорбционе могућности сопственог тржишта и могућности коришћења
ефеката економије обима, до нивоа достигнутог технолошког развоја и
изграђености развојно оријентисаног институционалног система. Поврх тога,
интеракција свих земаља, посебно мањих и неразвијених земаља са
међународним окружењем је стручно-моћна полуга и претпоставка њихове
развојне успешности. Многе мање земље искористиле су развојне шансе и пре
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него што су ојачале глобалне везе и утицај на бази свог развојног потенцијала и
повезаности са окружењем биле успешне у развоју. Тако су у Европи постале
развијене мање земље на њеном северу, као што су Холандија, Луксембург,
Белгија, Данска, Финска, Шведска, Норвешка, Ирска или јужније Швајцарска,
Чешка, Аустрија, Словенија. У Азији Јапан са ограниченим природним
ресурсима је успео да у другој половини 20 века постане
новоиндустријализована земља на бази успешне примене стратегије тржишног
продора. Он је био пример азијским “тигровима” да формулишу и реализују
националне стратегије развоја путем којих су обезбедили место на глобалној
сцени у оштрој међународној конкуренцији. Они су попут Јапана муњевито
освојили позицију на светском тржишту кроз извозну стратегију и експанзију
квалитетних и јефтиних производа (аутомобили, оптика, електрични апарати,
електорника). Исто тако, пракса је показала да неке велике земље са значајним
развојним потенцијалом нису достигле виши ниво развијености због недовољне
интеракције са окружењем (на пример Русија, Кина, Индија).
Србија је након изолације и блокираног развоја током деведесетих
година прошлог века прихватила почетком двехиљадитих година концепт
отварања и кооперације са светом као предуслов убрзаног развоја. При томе, за
разлику од развијених земаља које користе позитивне ефекте глобализације,
Србија као и друге земље у развоју није у могућности да активно учествује у
експанзији светске трговине и да привуче већи обим приватних страних
инвестиција, услед чега заостаје за развојем глобалне економије, односно прети
јој опасност од маргинализације. Структурне неравнотеже и проблеми спољњег
и унутрашњег јавног дуга представљају кључно економско ограничење за
привредни раст везано за недостатак тржишности, неразвијену технологију,
неразвијеност приватног сектора, предузетничких и маркетиншких вештина и за
нетранспарентност и неделотворност правних и регулаторних оквира.
Положај Србије у условима глобализације у многоме зависи од основних
правила која регулишу процес глобализације и процес укључивања у регионалне
интеграције. Ова правила доминантно одређују најразвијеније земље по мери
својих интереса и користи, будући да се у тим земљама прво манифестују
проблеми везани за повећање нивоа развијености и структурне промене у
привреди и друштву и прво ствара регулатива за њихово решавање. Развијене
земље све то преносе на међународне политичке и економске организације и
тако сва та правила намећу мање развијеним земљама. Под утицајем развијених
земаља и међународних организација на глобалном и регионалном нивоу
доминира разматрање проблема са којима се оне суочавају и усвајају се решења
која више одговарају развијеним земљама. Оне доносе правила у свом интересу
и њима регулишу области у којима уживају компаративне предности (на
пример, заштита интелектуалне својине, слободно трговање услугама, слободно
кретање капитала, отвореност финансијских тржишта за стране банке, заштита
својинских права и др.). Супротно томе, развијене земље својим правилима
ограничавају извоз пољопривредних производа и текстила код којих неразвијене
земље уживају компаративне предности или уводе стандарде за рад малолетника
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и стандарде заштите животне средине који више одговарају развијеним
земљама.
Са становишта интереса мањих и недовољно развијених земаља,
глобализација и интеграција и са њима повезани пораст трговине и трансфер
капитала и технологија, не доносе само предности које се једнострано и
громогласно наглашавају. Напротив, константно се повећавају неједнакости
између развијених и неразвијених земаља и повећава се сиромаштво у
неразвијеним земљама. Емпиријски посматрано међународна трговина доноси
више користи развијеним земљама, капитал и технологије доминантно се крећу
међу развијененим земљама. Томе треба додати да се универзитетски
образована радна снага, посебно врхунски експерти за поједине области науке и
за поједина занимања, једнострано креће из неразвијених у развијене земље и да
неразвијене земље сносе огромне губитке по том основу. Све то указује да су
добици мањих и неразвијених земаља од глобализације и економске интеграције
много нижи од прокламованих и очекиваних добитака, посебно добици од
кретања капитала и експерата. Уз то развијене земље и међународне економске
и финансијске организације нису склоне да повећавају помоћ неразвијеним
земљама, како би се убрзано решавао проблем сиромаштва у свету. Оне не
помишљају да повећају помоћ неразвијеном свету кроз смањење субвенција за
пољопривредне производе или на друге начине који би омогућили више
средстава за становнике неразвијених земаља и повећање производње и извоза у
тим земљама.
Територијално мање и економски недовољно развијене земље изложене
су правилима међународних организација и економских интеграција и
међунродним конвенцијама и стандардима, који више одговарају развијеним
земљама. Богати свет диктира правила међународне трговине, услове за
добијање кредита међународних организација, међународне стандарде и
међународне конвенције, тако да то не одговара неразвијеним земљама и није
адекватно нивоу њихове економске развијености. Такав положај неразвијеног
дела света који је настао у време биполарности погоршан је са нестанком
биполарности и са смањењем економске помоћи неразвијеним земљама од
стране развијених земаља и међунродних организација. У процесима
глобализације и интеграције недовољан је утицај малих и неразвијених земаља
на међународна економска правила игре. Значајнији утицај на правила
глобализације и интеграције не могу да остваре ни велике недовољно развијене
земље као што су Кина, Индија, Русија, Индонезија и Бразил. Без обзира што ни
мале ни велике недовољно развијене земље не могу да значајније утичу на
правила глобализације и интеграције њихов је интерес да учествују у том
процесу и да се на најбољи могући начин укључе у међународну размену роба,
услуга, капитала и знања.
Све то показује да постоји неравноправност малих и неразвијених
земаља при дефинисању правила глобализације, правила међународних
економских интеграција, међународних стандарда и конвенција и опасности од
маргинализације ових земаља у глобалним процесима. У таквој ситуацији
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Србија треба да разумно сагледава економске и ванекономске добитке и губитке
од глобализације и међунродних интеграција и да се на политички и економски
целисходан начин укључује у међународну размену роба, услуга, капитала,
технологија и знања. Мале и неразвијене земље, без обзира што међународна
економска и друга правила диктирају водеће развијене земље, не треба да остану
ван процеса глобализације и интеграција. Да би биле успешније у развоју морају
се интегрисати у свет учлањењем у интеграције или на неинституционални
начин који може да обезбеди долазак страних инвеститора и успешан економски
развој.
3.

Припреме Србије за улазак у Европску унију

Република Србија је опредељена за интеграцију у свет преко ЕУ. Од
чланства у ЕУ очекује добитке у виду субвенција (директних трансфера) за
неразвијеност, добитке од повећања трговине робама и услугама са развијеним
земљама и добитке од прилива страног приватног капитала и пратећег
трансфера технологија. Очекује и већу економску и политичку сигурност
засновану на демократизацији, владавини права и заштити својинских права,
односно очекује гарантоване политичке и економске слободе. Произилази да су
главни очекивани добици од учлањења у ЕУ демократија и привредни развој
заснован на значајнијем уласку страног капитала и значајнијој трговини са
чланицама ЕУ. При томе, треба имати у виду да таквог кретања капитала и до
повећања трговине долази само ако нове чланице поштују правила ЕУ и ако
имају хармонизовано законодавство са ЕУ и гаранције за основна политичка и
економска права.
Главна економска корист од чланства у ЕУ јесу ефекти коришћења
предности тржишта ЕУ који се могу постићи ако су технолошки модернизовани
производни капацитети и обучена стручна радна снага и ако је конкурентна и
усклађена домаћа понуда с тражњом на европском тржишту. Привредна
структура Србије мора бити комплементарна са привредама земаља југоисточне
Европе и ЕУ и да доприноси експанзији европских извозних грана.
Најзначајнији економски ефекат за Србију је пораст дохотка на бази економије
обима и поделе рада, као и прилив инвестиција из чланица ЕУ. Специфични
економски ефекти су аграрне субвенције и дотације за неразвијеност које би
добијала Србија као мање развијена чланица ЕУ, све док не достигне 75%
просека пер цапита дохотка ЕУ. Такву помоћ ЕУ сада користи Грчка, јужна
Италија, Португал, Шпанија и Ирска. Са проширењем ЕУ новим чланицама из
средње и источне Европе смањен је просечни доходак ЕУ, проширио се број
корисника ове помоћи и вероватно ће се смањити обим ове помоћи, тако да
Србија када постане чланица ЕУ не може очекивати већу помоћ ЕУ кроз аграрне
субвенције и дотације за неразвијеност. Висина ове помоћи зависиће од раста
доходака чланица ЕУ. У будућности ова помоћ обезбеђиваће се у виду кредита
преко Европске инвестиционе банке са циљем да се убрза развој мање
развијених чланица ЕУ, да ојача њихова кохезија и да се приближе развијеним
земљама на северу и западу Европе. Најзначајнији вид помоћи од ЕУ, пре него
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што Србија постане чланица, јесте буџетска подршка за улагања у
инфраструктуру и заштиту животне средине. Овај вид економске помоћи ЕУ
користиле су издашно европске земље у транзицији које су у првом кругу ушле
у ЕУ.
Србија треба да пажљиво сагледа и трошкове учлањења у ЕУ и губитке
од прихватања правила интеграције која нису оптимална за ниво развијености
Србије. Томе треба додати и “ситнија” правила ЕУ која прописују дужину и
трајање радног времена, рад трговине и много шта друго. Србија ће имати
трошкове као чланица ЕУ, почев од доприноса буџету ЕУ, до трошкова везаних
за примену стандарда ЕУ који се односе на путеве, железницу, телекомункиције,
производњу и дистрибуцију енергије, сигурност рада, квалитет производа,
заштиту животне средине и др. Примена ових стандарда захтева финансирање
које ће оптерећивати и мање развијене чланице ЕУ. При томе, трошкови се
почињу испољавати пре него што се испоље ефекти прикључења ЕУ.
При сагледавању економских користи од прикључења ЕУ треба имати у
виду да ће ефекте економије обима и поделе рада везане за тржиште ЕУ
умањивати отварање Европе у процесу глобализације према земљама из других
делова света и њиховим предузећима. Тако моћна конкуренција на европском
тржишту захтева да нове чланице ЕУ сачувају своја тржишта и избегну опасности
маргинализације и, последично, пад производње и неравнотежу платног биланса,
као и политичке и социјалне конфликте у земљи. Србија на бази студијскоаналитичког сагледавања позитивних и негативних ефеката интеграције у ЕУ
треба да утврди стратегију интеграције у ЕУ и да формира институције за њену
имплементацију. Од посебног значаја је стратегија приближавања ЕУ за период у
коме треба да се изврши системско, институционално и економско прилагођавање
правилима ЕУ. У том периоду треба одрадити огромне послове у многим
областима. При томе, треба задржати националну валуту, водити независну
монетарну политику, контролисати трговински и платни биланс, обезбедити
слободно кретање капитала и контролисати кретање девизног курса.
Укључивање у ЕУ подразумева да Србија постепено смањује царинску
заштиту на увоз робе из ЕУ. Таква спољнотрговинска оријентација је нужна због
чланства у СТО које обезбеђује смањење царинске заштите, бољу заштиту
интелектуалне својине и већу отвореност за размену услуга. Укључивање Србије
у ЕУ подразумева и стварање стабилног фискалног амбијента, репартијацију
профита, развијену привредну инфраструктуру и квалификовану и образовану
радну снагу, као нужне макроекономске услове за привлачење домаћих и
страних инвеститора. Савремено организована држава има кључну улогу у
изградњи и модернизацији савремене привредне инфраструктуре (саобраћај,
телекомуникације, енергетика) и у образовању квалификоване радне снаге.
Порези и власничка права делују на привлачење страних инвестиција, као и цене
непокретности. У свим тим областима значајна је улога државних органа.
У процесу интеграције Србије у свет значајну улогу има и српска
дијаспора. Она може да помогне да Србија брже дође до страних инвестиција и
технологија, посебно имајући у виду идентичности језика и обичаја, вишкове
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капитала наше дијаспоре и њено познавање функционисања тржишне привреде.
Од посебног значај су наши емигранти више квалификованости који су отишли
из земље у трећем таласу деведесетих година који могу да унесу капитал и
технологије у земљу и да нас повежу са предузећима, појединцима и
институцијама у свету.
Србија са добром стратегијом треба да се правовремено и квалитетно
припреми за улазак у европске интеграције и да на бази продуктивне
кооперације максимизира добитке, а минимизира губитке. На тај начин Србија
може да користи предности глобализације и да избегне маргинализацију у
међународним односима. Такву могућност имају и све друге мање земље чија је
улога у глобализацији сада мања него у време хладног рата великих сила.
Улазак Србије у ЕУ донео би демократију и владавину права, као и војну
безбедност, а донео би и економске користи. Помоћ ЕУ у процесу
приближавања од највећег је значаја за Србију која се налази у Европи и жели
учлањење у регионалну и европску интеграцију. У процесу приближавања ЕУ
од прворазредног значаја су институционални оквири који гарантују економску
интеграцију, директне финансијске трансфере и заштиту демократије. Највећи
значај за интеграцију у ЕУ имају институције заједничког одлучивања и
политичка воља чланица ЕУ да економски помогну привредно мање развијеним
чланицама. Од највећег значаја за интеграцију у ЕУ је и политичка воља у
Србији да крене путем регионалне и глобалне интеграције и да буде успешна у
томе, чак, и да буде лидер на Балкану у погледу европских интеграција на бази
положаја и развојних могућности Србије. Да би била успешна у интеграцији са
ЕУ неопходно је да Србија развије сарадњу у региону југоисточне Европе и са
чланицама ЕУ у погледу трговине, инвестиција и технологија као кључних
развојних полуга у условима глобализације. Улазак у ЕУ подразумева да се
оснаже главни ослонци у процесу приближавања ЕУ. Први ослонац су
савремене и ефикасне институције. Институционално јачање подразумева
увођење демократских, правних и економских институција и европског
законодавства у наш систем и оспособљавање администратције и судства за
њихово функционисање. Други ослонац је развијен приватни сектор који треба
да повећа своје учешће у бруто домаћем производу на 70%. Трећи ослонац је
моћан финансијски систем са здравим банкарством и развијеним финансијским
тржиштима. Четврти ослонац су нове инвестиције и савремене технологије као
услов за повећање наше продуктивности и конкурентности. Главни носиоци
нових инвестиција треба да буду домаћи приватни сектор и стране директне
инвестиције.
Процес приближавања Србије ЕУ пратиће низ проблема које не
наглашавају довољно политичке структуре, али и економска струка, почев од
тога у ком року се Србија може припремити и оспособити за улазак у ЕУ, до
тога да улазак у ЕУ подразумева не само економске користи већ и трошкове.
Крупна дилема везана за улазак Србије у ЕУ је рок стицања пуноправног члана
ЕУ. Званично политичко опредељење свих политичких странака је да Србија уђу
у ЕУ до 2010. Добар део економске струке такође оцењује да је пожељно и

44

Развојно оријентисана кооперација Србије са европским окружењем

_______________________________________________________________
могуће ући у ЕУ до 2010. Имајући у виду и добитке и губитке од европске
интеграције Србија треба да одлучи о чланству у ЕУ. То је и политичка и
економска одлука највиших органа власти Србије која има далекосежне и
политичке и економске импликације. Оријентација Србије на чланство у ЕУ не
искључује активне спољнополитичке и спољноекономске односе са суседним
земљама југоисточне Европе, и са Руском Федерацијом са којом Србија има
историјски добре економске везе и верско-културне односе, а не искључује и
историјски добре односе са земљама Трећег света, а многе земље тог света су
значајно подигле ниво развијености (Јужна Кореја, Кина, Тајван, Индонезија,
Малезија, Индија, Бразил, Мексико, Алжир, Нигерија, Јужна Африка и др.).
Трговинска, финансијска и технолошка сарадња са земљама Трећег света, као и
са Руском федерацијом омогућила би Србији да подигне ниво развијености и
свој доходак и да се боље интегрише у свет, а тиме би смањила трошкове
структурног прилагођавања и брже испунила услове за учлањење у ЕУ. Такве
интеграције отварају могућност Србији да остварује добитке од трговине,
страних улагања и трансфера технологија из развијених и мање развијених
земаља света. Имајући у виду захтеве ЕУ и постојећу политичку и економску
ситуацију у Србији потребан је дужи период од 10 година за улазак у ЕУ из
више разлога.
Прво, у Србији је нестабилна политичка ситуација и требаће подоста
времена да се успостави политичка стабилност као услов да друштво одговорно
крене у политичке и економске реформе. У овом тренутку постоји проблем
политичке подршке реформама у Србији и зато је дошло до јењавања почетног
реформског замаха. Брзина реформи веома много зависи од политичке
стабилности, тако да без политичког консензуса о наставку реформи у земљи
неће бити свеобухватних и повезаних реформских потеза. Неизвесно је да ли ће
постигнути коалициони споразум у Србији донети помак. Неизвестан је
државни аранжман са Црном Гором, који посебно у економском делу носи низ
кардиналних слабости и погрешки. Многи економисти су исказали
незадовољство са економским решењима у овом споразуму и указали на
економске парадоксе споразума које треба отклонити у процесу хармонизације
привредносистемских решења у државама-чланицама и тако обезбеди
јединствено функционисање привредног система и економске политике,
односно јединствено тржиште државне заједнице Србија и Црна Гора. Ако се то
не постигне, Србија треба да се одвојено припреми за улазак у ЕУ, са циљем до
2005. постане кандидат, а 2009. члан ЕУ.
Друго, у Србији не постоје стабилне институције које би гарантовале
доношење добрих закона и њихову доследну примену. Републички парламент не
представља стабилну демократску институцију. Парламент уместо да убрзава
законодавну активност, често је блокира. Парламент је важна институција за
предстојеће доношење нових уставних решења, нових привредносистемских и
других закона који треба да институционализују реформу и да обезбеде
хармонизацију са правом ЕУ. Са садашњим републичким парламентом то се не
може постићи. Друга важна институција за успешну политику стабилизације и
структурних реформи је одговорна, компетентна и стабилна влада која би
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успешно спроводила реформе и на тој основи обезбедила да се Србија приближи
ЕУ. Поврх тога, у систему не постоје стабилне и ефикасне институције правне
државе и институције тржишне привреде, које су неопходне за правну сигурност
и економске слободе и без којих нема замаха привредне и инвестиционе
активности. Успешност транзиције у великој мери зависи од успостављања
институција и од њиховог квалитета. Институционално јачање је предуслов
развоја и индикатор зрелости друштва. Увођење демократских и ефикасних
институција којима се елиминише дискрециона моћ појединаца и интересних
група захтева време, а то ће са своје стране продужавати рок у коме ће Србија
моћи да се припреми за пуноправно чланство у ЕУ. Увођење нових политичких,
правних и економских институција и преко њих увођење европског
законодавства у систем и оспособљавање администрације и судства је процес
који дуже траје.
Треће, у Србији је неповољна макроекономска ситуација и требаће дуже
време да се смање макроекономске неравнотеже и да се постигне дугорочно
одржива економска стабилност. После десет година економског пропадања,
стартна позиција за убрзање развојних процеса је веома неповољна. Ниво бруто
домаћег производа Србије на крају 2001. је износио 11,7 млрд. УСД односно
1.100 УСД по становнику. Стопа отворене (регистроване) незапослености је око
30%, а стопа сиромаштва преко 30% популације. Инвестиције су на минималном
нивоу од око 11% БДП. Спољнотрговински дефицит је велики, а извоз
ограничен, скуп и неконкурентан. Имајући у виду такву макроекономску
ситуацију, и захтеве ЕУ у погледу услова које треба да испуне земље кандидати
за чланство у ЕУ, тешко је очекивати да Србија уђу у ЕУ до 2010.
Четврто, у Србији нема довољно средстава из домаћих и иностраних
извора којима би се покрили високи трошкови транзиције и убрзале структурне
реформе, а затим динамизирали развојни процеси и тиме смањио огромни јаз
између пер капита доходка Србије и просечног пер капита доходка ЕУ. Домаћа
штедња становништва и домаћа акумулација привреде су на најнижем нивоу.
Прилив директних страних инвестиција је недовољан, првенствено због
политичке, правне и економске нестабилности у земљи. Недовољан је и прилив
средстава међународних финансијских организација који се условљава не само
реализацијом структурних реформи, већ и ванекономским разлозима. Са ММФ
током 2001. реализован је stand by уговор, а у мају 2002. је уговорен нови
трогодишњи проширени финансијски аранжман без кога се не могу спровести
структурне реформе и сервисирати репрограмирани спољни дуг. За то су везани
и повољни зајмови СБ за структурно прилагођавање реалног и финансијског
сектора, као и макрофинансијска подршка ЕУ. У садашњој ситуацији прилив
ових средстава је недовољан и спор и биће тако све док се не крене у брзе,
свеобухватне и радикалне политичке и економске реформе. Дакле, проблем
средстава са своје стране продужаваће рок за улазак Србије у ЕУ.
Имајући све наведено у виду припрема Србије за прикључење ЕУ
објективно ће трајати дуже од десет година. При томе, треба имати у виду да су
се европске земље у транзицији из првог круга кандидата за чланство у ЕУ
припремале четрнаест година од почетка њихове транзиције 1990. до 2004. када
су примљене у ЕУ. Земљама из следећих кругова кандидата за чланство у ЕУ
требаће дуже од 14 година припреме, јер су то економски, технолошки и
културно мање развијене европске земље мерено бруто домаћим производом,
стопом незапослености и другим индикаторима. Поред тога, регионалну
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сарадњу ових земаља прате многи конфликти, а све док се они не разреше неће
бити чланице ЕУ. Требаће доста времена да се владе и грађани ових земаља
почну понашати по нормама и стандардима ЕУ. Први захтев ЕУ према земљама
кандидатима је да успоставе демократски поредак и политичку стабилност у
земљи и да доприносе стабилности региона, а други захтев је да владе ових
земаља оспособе привреде за тржишно пословање и за извршавање обавеза које
произлазе из чланства у ЕУ. Овај захтев тражи одговорне и компетентне владе
које ће у свом саставу имати посебно министарство за укључување у ЕУ и
компетентног министра који координира све активности владе, тако да оне воде
убрзаном укључивању у ЕУ. Србија нема потребне институције које би имале
потребни утицај на рад свих владиних органа. С друге стране, овај захтев ЕУ
подразумева да су и привредни субјекти одговорни и оспособљени за пословање
на тржишту земаља чланица ЕУ. У том погледу Србија нема критичну масу за
убрзано приближавање ЕУ.
4.

Улазак Србије у балканску економску интеграцију

Србија и друге балканске државе као мање и привредно недовољно
развијене земље треба да се успешно укључе у процесе глобализације,
економске интеграције и либерализације који обележавају савремене
међународне политичке и економске односе. На тим основама балканске земље
би брже и успешније стварале услове за придруживање и учлањење у ЕУ и
ЕМУ 3.
У таквим интеграционим поступцима Србија треба да заузме
специфичне економске нише на европском тржишту на бази адекватне развојне
стратегије. Само су неке мање привреде које добро функционишу успеле да
заузму такве нише у Европи. Реч је о Норвешкој, Ирској и Швајцарској. Додатне
нише је тешко постићи или можда и не постоје. Балканске државе морају бити
свесне тог проблема и морају да пронађу развојну алтернативу – окренути се
суседима и са њима остваривати слободну трговину кроз коју могу да пласирају
своје производе и услуге. Слободна трговина са далеко развијеним земљама,
какве су чланице ЕУ, може донети економско подјармљивање. Ако царинском
унијом балканске земље заштите своје производе и услуге, а удруживањем
повећају своје тржиште, онда повећавају своју економску и политичку моћ и
стварају услове за бржи привредни развој. Када развијене земље захтевају
слободну трговину и слободно кретање капитала, онда политички и економски
јачи желе експлоатисати слабије. Развијени захтевају слободно кретање свом
капиталу, а истовремено забрањују слободно кретање људи из мање развијених
земаља. Слободно кретање робе и капитала било би корисно за све, кад би
услови привређивања били подједнаки. Уместо тога данас двесто ТНЦ
контролише трећину светске производње, две трећине светске трговине и 80%
међународних инвестиција. Оријентација мањих и неразвијених земаља на мала
3

О томе види у Хорват, Бранко., "Какву државу имамо, а какву државу требамо”,
Прометеј, Загреб, 2002., стр. 123-133.
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и средња предузећа значи прихватање полуколонијалног статуса земље.
Можемо ли сами или са страним стратешким партнерима доћи до великих
предузећа која могу да се сретну на међународном тржишту са великим
светским компанијама. Да ли је наша судбина да производне капацитете, радну
снагу и банкарски капитал предамо већинским страним власницима. Постоји ли
одбрана од економског империјализма. Постоје разне могућности, али је
најважније да земље у балканској регији повећају своју економску и политичку
моћ економском интеграцијом. Србија и све друге балканске државе као мање и
економски неразвијене земље треба да добро сагледају и позитивне и негативне
аспекте глобализације као светског процеса и да се на бази таквих сагледавања
на најбољи могући начин укључују у процес глобализације и економске
интеграције и да тиме побољшавају политичку и економску снагу и националну
позицију у свету. Србија и све друге балканске земље не треба да буду против
међународних организација које су корисне за сваку земљу, иако оне
ограничавају некадашње националне суверенитете кроз надгледање и
координирање економских политика, међународне стандарде и конвенције.
Балканске земље треба да буду против економског империјализма који се
проводи и преко међународних организација и владе наших земаља не треба да
призивају нове империјалисте да нас што пре економски подјарме. Балканске
земље не треба да буду ни против европских интеграција, иако ЕУ ограничава
национални суверенитет кандидата кроз Споразум о стабилизацији и
придруживању којим ЕУ стиче наднационално покровитељство.
Србија је стратешки опредељена за европске економскополитичке
интеграције, иако су правила интеграције првенствено у интересу развијених
чланица. У првој фази Србија треба да се придружи групи балканских земаља
које желе да ојача балканска димензија ЕУ са перспективом пуне интеграције у
ЕУ. Балканске земље преко своје економске интеграције могу да се брже
оспособе за улазак у ЕУ него кад би се индивидуално припремале за улазак у
ЕУ. То је бржи и сигурнији пут интеграције у структуре ЕУ и стицања статуса
пуноправног члана ЕУ. Балканска економска интеграција омогућила би свим
чланицама да валоризују свој положај и своје развојне потенцијале у оквиру
групације земаља југоисточне Европе, а затим и на ширем плану међународних
економских односа. Кроз ову интеграцију све балканске земље обезбедиле би
стабилизацију, сигурност, демократизацију и привредни развој. То су разлози да
се Србија оријентисала на балканску интеграцију, а не на директан улазак у ЕУ.
Таква оријентација је основана јер балканске земље кандидати за чланство у ЕУ
најбрже би се економски развијале, како би се могле носити с конкуренцијом на
европском тржишту и уклопити у ЕУ. Балканске земље би кроз економску
интеграцију најбрже решиле наслеђене политичке конфликте и тако задовољиле
политичке критерије за улазак у ЕУ, а паралелно с тим би и најбрже испуниле
економске критерије за улазак у ЕУ. Србија очекује да постане кандидат за
чланство у ЕУ 2005. и пуноправни члан ЕУ 2010. Међутим, Споразум о
стабилизацији и придруживању не даје гаранције ни једној балканској земљи да
ће у утврђеном року ући у ЕУ. Пример је Турска која је придружени члан ЕУ
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већ две деценије. До чланства у ЕУ балканске земље чека дуг пут на коме треба
да савладају многе тешкоће везане за испуњавање политичких и економских
услова за улазак у ЕУ и док постигну довољну културну и економску
хомогенизацију.
Балканска економска интеграција гарантовала би свим чланицама
експанзивно комплементарно балканско тржиште, а кроз приступ ширем
тржишту оне могу да остваре економију обима и значајан доходак и друге
добитке од поделе рада, специјализације производње и технолошке
модернизације. Поврх тога, обезбедио би се мир, стабилност и сигурност у овој
европској регији и на тој основи извршило културно и економско приближавање
ЕУ. На тај начин би се добила савремено организована и економски
просперитетна регија, уз значајнију финансијску и техничку помоћ ЕУ. Повољна
је околност што се велике силе први пут не противе таквој интеграцији
балканских земаља, већ је подстичу. Од великог политичког и економског
значаја било би да се нека престоница балканских земаља избори да буде
седиште Пакта за стабилност и да координатори пакта буду држављани
балканских земаља. Сада је седиште Пакта за стабилност у Бечу, а координатори
су странци. Значајно би било да се у неку престоницу балканских земаља
премести из Беча и институт који прати развој свих балканских земаља са базом
података о свим балканским проблемима.
Балканску економску интеграцију чинила би довољно хомогена група
земаља по нивоу и структури економске развијености, историји и култури. Таква
интеграција би била брана од рецесије, тероризма и рата. Ова регионална
економска интеграција је алтернатива илузији о индивидуалном и брзопотезном
прикључивању ЕУ. Ова интеграција донела би свим чланицама (12 земаља)
приступ великом тржишту од преко 140 милиона становника потрошача. Свака
од земаља у балканској економској интеграцији своје конкурентске предности
могла би да претвори у значајну добит и у хиљаде нових радних места.
Полазећи од таквог економскополитичког опредељења балканске земље
треба да утврде развојну концепцију, а не да се пасивно ослањају на
иностранство одакле очекују помоћ. При томе, очекује се обиље капитала и нове
технологије, а заборавља да страни капитал води рачуна о профитима власника
и да по правилу иде у нижу технологију, а привредни развој носи висока
технологија. У Србији је у првој међуратној Југославији било пола индустрије у
власништву страног капитала, а земља је била на репу Европе и остала
неразивјена.
Слободна међународна трговина и слободно кретање међународног
капитала максимизирају економско благостање земљама једнаке економске
моћи. Остале земље су експлоатисане. У том погледу добар пример је Малезија
која је, након азијске кризе, увела строгу контролу кретања међународног
капитала и допустила директне стране инвестиције само ако стварају довољно
додатог извоза да се њиме компензира репатријација профита и коначна отплата
главнице. Мало је таквих примера успешног супротстављања економском
империјализму великих и моћнијих земаља који се често спроводи и кроз процес
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глобализације, економске интеграције и либерализације. Управо то показује да
владе мањих и економски неразвијених земаља морају одговорно да воде
сопствену економску и развојну политику и не могу текуће и развојне процесе
препуштати стихији тржишта и утицајима развијених земаља, чији је циљ да
освоје наша тржишта и наше развојне потенцијале. Стога владе балканских
земаља морају утврдити националне економске циљеве и правим оријентирима
и ослонцима минимизирати неизвесности и смањити ризичност пословања.
Владе морају водити активну развојну политику, политику инвестирања и
отварања нових радних места, политику цена и политику уједначавања
расподеле доходка, као и активну фискалну и монетарну политику. Погубно је
ако владе балканских земаља не утврде економске стратегије које одговарају на
изазове глобализације, интеграције и либерализације у међународним
политичким и економским односима. Адекватним стратегијама балканске земље
треба да убрзано стварају услове за испуњавање Копенхагеншких критеријума и
да у што краћем периоду успоставе стабилну демократију, поштовање људских
права, правну државу и права мањина, изграде тржишну привреду и прихвате
европско законодавство. На тај начин би се проширила зона мира, стабилности и
просперитета у Европи, уз стално повећање запослења и подизање квалитета
живота и прихватање правила заштите животне средине и заштите од дроге,
криминала и илегалних имиграција.
5.

Макроекономске и структурне политике као полуге
прикључивања Србије европским интеграцијама

Владин макроекономски и структурни програм за период од 2004. до
2007. подржан средствима међународних финансијских организација треба да
обезбеди: (а) дугорочно одрживу стабилност и привредни раст, (б) ниску стопу
инфлације, (в) побољшање животног стандарда и (г) сервисирање обавеза према
иностраним кредиторима. Остваривање таквих макроекономских циљева
подразумева имплементацију одговарајућих макроекономских и структурних
мера у области монетарне, девизне, спољнотрговинске, царинске и фискалне
политике, као и приватног и јавног сектора.
Монетарна политика треба да обезбеди смањење инфлације, економски
опоравак и враћање поверења у динар. Раст примарног новца треба да се заснива
на повећању нето девизне активе по основу девизног прилива и портфељске
преоријентације резидената на домаћу валуту, уз ограничени пораст нето домаће
активе. Од посебног значаја је реформа инструмената монетарне политике,
развој финансијског тржишта и реформа платног система.
Девизна политика треба да обезбеди повољна кретања на девизном
тржишту и одговарајући ниво девизног курса, односно да доприноси
уравнотежености понуде и тражње на међубанкарском тржишту и повећању
нето девизне активе НБС. Политика девизног курса треба да доприноси заштити
међународне конкурентности и ценовној стабилности, као и да води рачуна о
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условима на међубанкарском тржишту и о кретању извоза, увоза и зарада.
Законом о девизном пословању треба либералозовати девизно тржиште,
укидањем
свих
ограничења
текућим
транскацијама
и
значајном
либерализацијом капиталних трансакција, сем одобравања зајмова и
инвестирања у иностраству, што омогућује да се прихвате услови из члана VIII
Статута ММФ и призна екстерна конвертибилност домаће валуте у текућим
трансакцијама. У том погледу треба идентификовати и елиминисати све девизне
рестрикције и смањити обавезе везане за документацију за дозвољене
трансакције.
Спољнотрговинска политика треба да обезбеди либерализацију спољне
трговине укидањем свих ограничења на увоз и извоз утврђеном динамиком, сем
ограничења која се примењују ради заштите здравља и животне средине и
безбедности. Систем спољне трговине је у значајној мери поједностављен
укидањем већине квантитативних рестрикција или ограничења у погледу
издавања дозвола и реформе система царина. Либерални режим треба
успоставити и одржавати у области трговине, услуга и страних инвестиција. У
новом систему спољне трговине очекује се повећање извоза и смањење
дефицита текућих трансакција у односу на бруто домаћи производ и повећање
девизних резерви по том основу, чиме би се обезбедило финансирање увоза за
више од четири месеца. При томе финансирање дефицита текућих трансакција у
већој мери треба да се заснива на билатералним донацијама уз финансијску
подршку СБ, ЕБРД и ЕИБ, као и на страним директним инвестицијама чија
улога расте са спровођењем програма приватизације и економских реформи.
Фискална политика треба да подржава економски опоравак и да
доприноси смањивању стопе инфлације. Фискалном реформом треба да се
побољша пореска администрација, управљање јавним расходима, посебно
социјалним расходима и да се уведе порез на додату вредност. Адекватном
пореском политиком треба да се одржава утврђени ниво фискалних прихода и
способност сервисирања иностраних обавеза земље и обезбеде инвестициона
улагања у инфраструктуру и преструктурирање привреде (предузећа и банака).
Носиоци фискалне политике треба да обезбеђују усклађивање расхода и прихода
јавног сектора и стално смањење фискалног дефицита, уз истовремену реформу
управљања расходима која подразумева реорганизацију државне управе, јавних
служби и јавних предузећа која води повећању њихове ефикасности. Дефицит
јавног сектора треба да се финансира средствима иностране помоћи и
приходима од приватизације, уз ограничено задуживање у земљи. При томе,
висина фискалног дефицита условљена је инвестицијама у инфраструктурне
пројекте, обавезама сервисирања иностраног дуга и финансијском подршком
структурним реформама, уз обезбеђење адекватног програма социјалне заштите.
Државна управа треба да смање текуће расходе кроз реорганизацију система
субвенција, реформу државне управе, здравства, пензијског система и система
других социјалних давања. Надлежни порески органи треба да побољшају
пореску администрацију да би се проширила пореска основица и према
могућностима смањивала пореска стопа. У новом пореском систему заснованом
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на фискалној децентрализацији порески органи треба да ефикасно управљају
јавним расходима, посебно социјалним расходима, тако да се ефикасно управља
социјалним услугама и трансферима и средствима пензионог фонда, уз
сагледавање импликација пореске децентрализације и решавање новонасталих
проблема.
Политиком зарада треба да се ограничава пораст зарада у јавном сектору
са циљем да се сузбију притисци на повећање зарада у привреди, смањи
инфлација и подстакне ослобађање од вишкова запослених. Политика зарада у
јавном сектору (државна управа и јавна предузећа) представља номинално сидро
и средство подстицања усклађивања запошљавања с повећањем ефикасности
рада. Реалне просечне зараде у јавном сектору могу се повећавати на бази
реорганизације и повећања ефикасности државне управе, образовања,
здравствене заштите и комуналних служби. Предузећа у приватној и мешовитој
својини политику зарада заснивају на чврстом буdžетском ограничењу, уз
флексибиност тржишта рада коју омогућују закони о радним односима који
либерализују уговоре о запошљавању и формирање зарада.
Политика цена треба да води снижавању инфлације ка нивоу инфлације
у земљама ЕУ, уз корекције административних цена, посебно цене електричне
енергије. Политиком цена треба да се усклађују административне цене
одређених производа и услуга у правцу отклањања диспаритета цена, посебно у
сектору енергетике. Ниво административних цена треба да се постепено
коригује до нивоа пуне покривености трошкова, уз смањење производних
трошкова и повећање наплате.
Структурне политике треба да обезбеде прилагођавање реалног и
финансијског сектора прикључењу ЕУ. Полазећи од овог циља политика
структурних реформи треба да обезбеди, након либерализације режима цена и
девизног и спољнотрговинског режима, примену новог институционалног
оквира за приватизацију и преструктурирање предузећа и банака. Спровођење
приватизације и других структурних реформи, уз прилив директних страних
инвестиција и пораст нивоа и ефикасности домаћих инвестиција, обезбедило би
услове за постизање значајније стопе привредног раста.
Програм структурних реформи треба спровести уз максималну подршку
СБ и других међународних организација. Програм би обухватио јачање
финансијске позиције пословних банака и успешно преструктурисање сектора и
предузећа 4 која су остала без капитала и имају вишкове запослених, уз стварање
пословног амбијента за подршку развоју приватног сектора. Реформе треба да
обухвате поред економског система и политички систем који треба ускладити са
системом ЕУ.
Преструктурисање банака као битан сегмент програма структурних
реформи треба да се усмери, након ликвидирања четири несолвентне велике
државне банке, на стварање повољнијих услова за рад преосталих банака, јачање
4

О томе види Матејић Властимир (ед): Стратегија привредног развоја Србије за
2010. Књига I и Књига II, Београд, 2003.
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контроле над радом банака, спровођење прописа о бонитету банака и на
приватизацију банака. У том смислу значајан је нови Закон о НБС и Закон о
банкама и другим финансијским организацијама, као и предузимање мера за
решавање статуса домаћих банака које се налазе под надзором Агенције за
осигурање депозита и санацију, стечај и ликвидацију банака и под надзором
администрације НБС. Поред тога, треба, да се донесе план убрзане
приватизације банака и на тим основама обезбеди адекватно управљање банкама
и побољшање бонитета банкарског система као целине.
Структурне реформе реалног сектора као суштински сегмент програма
реформи треба да се усмере на убрзање процеса приватизације и
преструктурисање државних и друштвених предузећа на утврђеним
институционалним основама, укључујући измењени Закон о предузећима и нови
Закон о стечају. Предвиђено је да Агенција за приватизацију до 2007. заврши
продају великих друштвених предузећа путем међународних тендера. Упоредо
треба да се предузимају мере за јачање ефикасности државних и друштвених
предузећа кроз приватизацију целих фирми, реорганизацију одређених фирми
пре њихове приватизације, ликвидацију са продајом имовине и кроз програме
санације здравих делова фирме који могу успешно да послују. Мала и средња
друштвена предузећа у кратком року треба у целини приватизовати путем
аукција под надзором Агенције за приватизацију. За предузећа која не спроведу
приватизацију треба да се примени ново стечајно законодавство ради
олакшавања процеса преструктурисања. Предвиђено је да се око 40 холдинга
преструктурише пре приватизације. Неопходно је да се унапреди пословни
амбијент кроз укидање баријера за оснивање и раст нових приватних предузећа,
изградњу пратећих институција и слободан приступ капиталу. Напредак је
остварен кроз доношење Закона о радним односима којим се либерализују
уговори о запошљавању и формирање зарада и кроз поједностављивање
пореског система и смањивање стопе опорезивања зарада ради подстицања
регуларног запошљавања. Пословни амбијент је побољшан и кроз подстицаје
банкама да финансирају приватни сектор, поједностављивање поступка
регистрације предузећа либерализацију тржишта радне снаге и ефикаснији
стечајни поступак на бази примене новог Закона о стечају.
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ВОЂСТВО ЗА КОМПЕТИТИВНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ И
КООПЕРАЦИЈУ
Апстракт: Драматичне промене у окружењу, пре свега глобализација
светске привреде и технолошки прогрес, афирмишу компетитивност као
предуслов опстанка и развоја привредних компанија, институција и друштава у
целини. Те исте промене стварају услове и потребу да се извори конкуретнске
предности, који су све мање засновани на ресурсима, а све више на знању и
талентима, траже и изван сопствених система. Сарадња и конкуренција виде
се као узајамно условљене и међусобно допуњујуће. Обе се заснивају на сличним
способностима, као и предностима које проистичу из разноврсности и
инклузивности. Задаци вођства усмерени су на активирање интелектуалног
потенцијала, подстицање разноликости, стваралаштва и иновација. Питање
културе постаје суштинско, посебно на плану стварања и јачања поверења. У
сопственој разноврсности и култури Европа види шансу за побољшање своје
компетитивности. То је истовремено и шанса за нашу привреду и друштво да
се, дајући свој допринос, прикључе новој Европи.
Кључне речи: компетитивност, сарадња, инклузивност, разноврсност,
култура, вођство

LEADERSHIP FOR COMPETITIVENESS, COMPETENCE AND
COOPERATION
Abstract: Dramatic changes in the environment, above all globalization and
technological progress, affirm competitiveness as a precondition for the survival and
development of companies, institutions and societies at large. The same changes
provide conditions and the need for the competitive advantage, increasingly less
resource-based and increasingly more knowledge and talent-based, to be sought
externally from one's own systems. Competition and cooperation are seen as mutually
conditioned and complementary. They both are based on similar capabilities as well
as on the advantages stemming from the diversity and inclusiveness. The task of
leadership is focused on the activation of the intellectual potential, through the
enhancement of the diversity, creativity and innovation. The issue of culture is
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becoming essential, particularly with regard to the establishment and strengthening of
trust. Europe recognizes its diversity and culture as the opportunities for the
enhancement of its competitiveness. In this context, it is also an opportunity for our
economy and society to get along the process by providing their own contribution.
Key words: competitiveness, cooperation, inclusiveness, diversity, culture,
leadership
1.

Увод

Полазећи од једног новог приступа конкуренцији и сарадњи, које се овде
третирају као узајамно условљене и комплементарне, рад наглашава њихов
контекстуални и динамички карактер, разматрајући их у склопу најзначајнијих
промена у свету. При томе се наглашавају сличност, ако не и истоветност,
фактора који доприносе нивоу конкурентске предности и кооперативне
способности, а посебно се истиче значај разноврсности, инклузивности, културе
и поверења.
С тим у вези, рад сугерише нове задатке и улогу трансформационог
вођства у креирању и саопштавању визије развоја, мобилизацији интелектуалног
потенцијала и подстицању стваралаштва и иновационих процеса. На тако
сагледаним задацима и улози даје се скица профила савременог вођства и
указује се на значај тимског рада и сарадње, како унутар појединих система,
тако и екстерно.
Сумирајући европски контектс претходних разматрања, рад сугерише да
тек развојем сопствених, наша привреда и друштво у целини могу да се
делотворно уклопе у дуго грађено и стално унапређивано европско
кооперативно ткиво, структуру и механизме.
2.

Један нови приступ компетитивности и сарадњи

2.1.

Разноврсност као наша судбина и нада

Компетитивност као предуслов за опстанак организација и система, било
да је реч о корпорацијама, или другим организацијама, институцијама и
друштвима у целини, најчешће се посматра кроз њихову способност да у
непосредном надметању покажу надмоћ, којом ће не само надвисити, већ и
поразити, а у крајњем случају и потпуно уклонити, своје конкуренте. Отуда не
изненађује да се у разматрању проблематике компетитивности најчешће користе
аналогије или метафоре везане за битке и ратове, нешто ређе за спортско
надметање или, још ређе, за надметање умова над шаховском таблом. Све ове
аналогије имају у својој основи категорију сукоба и доказивање сопствене
креације кроз деструкцију конкурената, односно супарника.
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Понудићемо овде један други, чини нам се много адекватнији, приступ.
Тај приступ се заснива на истраживањима чије је резултате Г.Ф. Гаус, професор
Московског универзитета, познат као “отац математичке биологије”, објавио
1934. године. Он је спровео низ огледа у којима је по два примитивна облика
живота, две праживотиње – протозое - истог генетског састава стављао у боцу са
довољним снабдевањем храњивих материја. Огледи су показали да уколико су
оба организма била различите врсте, могла су да опстану и коегзистирају један
са другим. Уколико су, пак, била од исте врсте, дакле истих особина, само један
организам би опстао, док би други нужно угинуо.
Ови налази довели су до формулисања такозваног Гаусовог принципа
компетитивне искључивости (Gauss’s Principle of Competitive Exclusion) /1/, по
коме није могућа коегзистенција две јединке уколико оне своје преживљавање
обезбеђују на потпуно идентичан начин. Свака јединка мора бити довољно
различита да би имала неопходно потребну компетитивну предност. Следствено
томе следи и закључак да непрестано постојање огромног броја такмичара
представља доказ да су компетитивне предности једних над другима међусобно
искључиве.
Овом полазишту придодајемо и једно друго, формулисано у облику
питања: нисмо ли сви ми, као појединци, групе, организације и институције,
помало налик на јединке које, ритмом који одређује глобализација светске
привреде, не живе више у међусобно различитим, независним и неповезаним
хабитатима, већ у једној великој заједничкој боци? У свету који постаје све
комплекснији, све компетитивнији, али и све кооперативнији - управо због своје
растуће међуповезаности и међузависности.
На основама ових полазишта, нудимо овде и један претходни закључак.
За изградњу компетитивности потребно је вођство засновано на способности да
гради системе (у најширем смислу те речи) који ће бити истовремено и
ексклузивни и инклузивни.
Системи (појединци, групе, организације, институције, друштва) јесу и
треба да буду ексклузивно различити. Тиме обезбеђују компетитивне предности
ексклузивне у односу на друге системе. С дуге стране, да би системи могли да
стално изнова изграђују и дограђују своју ексклузивност, они морају бит
отворени за прихватање носилаца разноликости и способни да изврше њихову
интеграцију. Морају, такође, бити спремни и способни за своје сопствено
унутрашње прекомпоновање које би дало упоредне предности над
конкурентима. Другим речима, они морају бити инклузивни.
У том смислу, и ексклузивност и инклузивност система заснивају се на
разноврсности. Отуда на разноврсност гледамо као на нашу судбину, али
истовремено и као на нашу наду. На исти начин гледамо и на компетитивност и
сарадњу.
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2.2.

Међусобна укључивост компетитивности и сарадње (“coopetition”)

Компетитивност и кооперативност многи су доживљавали, а неки то
чине још увек, као међусобно искључиве моделе привредне, па и друштвене,
организације и развоја. Искуство, међутим, говори да то није тако. Штавише,
конкурентност и кооперативност су категорије које се међусобно допуњују и
условљавају. Данас се често користи кованица “co-opetition”, која енглеских
речи за сарадњу и конкуренцију (co-operation i competition), обједињује у један
јединствени појам.
Савремену привредну организацију и развој опредељују нови пословни
модели у виду ланаца додате вредности. Ти ланци се све чешће простиру не
само изван појединачне организације, већ обухватају и субјекте ван секторских
и територијалних граница. У таквим условима готово је немогуће достићи
потребан ниво компетитивности без одговарајућег нивоа кооперативности.
Штавише, може се рећи да оствареном нивоу компетитивности, одговара такав
исти ниво опсега сарадње.
Наравно важи и обрнуто. Кооперативност је такође условљена
компетитивношћу. При томе се мисли, како на подобност, тако и на способност
за сарадњу. Системи заинтересовани да путем сарадње подигну ниво своје
компетитивности, нужно траже партнере међу системима који су компетитивни
у односу на њихове конкуренте. А компетитивност ових, као што је претходно
речено, зависи и од њихове способности за сарадњу, доказане са другим
партнерима, и/или у неком другом ланцу додате вредности.
Из ове међусобне условљености компетитивности и кооперативности
могуће је извести закључак да слични, ако не исти, фактори представљају
њихове изворе и одређују њихов ниво. То потврђују и истраживања фактора
успеха у најбољим светским корпорацијама. То исто показују и анализе развоја
успешних нација, друштава и региона.
3.

Изградња
конкурентске
способности

предности

3.1.

Промене као контекст, принуда и шанса

и

кооперативне

Свет данашњице карактерише феномен општих промена. Са становишта
предмета овог рада посебно су важне промене које се дешавају у окружењу
привредних субјеката, укључиво и оне које иницирају конкуренти. И једне и
друге, свака за себе, или у заједничком дејству, могу довести до промене
правила игре у којој привредни субјекти учествују.
У мноштву фактора који обликују свет данашњице, издвајају се два са
најизраженијим утицајем. То су глобализација светске привреде и друштва и
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технолошки прогрес. Они су међусобно условљени и добијају у појединачној и
заједничкој снази у сталном међусобном дејству и прожимању. Њима треба
придодати и промене које се одвијају у привредној структури, појединим
секторима, као и бројне институционалне, демографске, социолошке, па и
психолошке промене на индивидуалном плану. Међусобно дејство ових фактора
резултовало је низом мегатрендова који су достигли “тачку без повратка”.
Истовремено формирају се и нови парадокси развоја и нове развојне дилеме
које траже одговарајућа разрешења, нову парадигму развоја /2/.
При томе све више јача утицај културе, али и свести о њеном значају за
развој. На површину излази једно веома важно питање: да ли ће култура
заменити идеологију и постати онај одлучујући фактор који ће одређивати
судбину корпорација и друштава?
Паралелно, односно у садејству, са променама у окружењу јављају се и
промене код привредних конкурената. Конкуренција је све разноврснија, јављају
се нови конкуренти, често изван традиционално схваћених сектора. Све
израженији су процеси интеграције и/или формирања разних облика
партнерства и савезништва. Процес јачања сарадње не одвија се само унутар
приватног сектора, већ исто тако унутар јавног сектора, и – што је посебно
важно – између ова два сектора.
У таквим околностима мењају се и главна борилишта на којима се води
конкурентска борба, али и подручја на којима се граде нова савезништва и нови
облици сарадње. Поред такмичења или сарадње које привредне корпорације
остварују унутар појединих сектора или региона, ништа мање значајни нису ни
одговарајући односи који се формирају између појединих региона (на пример
САД, или НАФТА, према Европској унији). Растућа улога знања и талената
такође поставља у први план проблематику конкуренције и/или сарадње између
појединаца и група унутар, или изван, својих корпорација и других организација
и институција.
Наравно, са становишта делотворног и ефикасног укључивања у
конкурентску борбу и/или разне облике сарадње, није неважно ни питање
тренутка када се то чини. Укључивање у раној фази, када је број конкурената и
потенцијалних партнера за сарадњу велики, захтева приступе који се разликују
од оних карактеристичних за фазу већ започете консолидације, или фазу у којој
је већ остварен “крај игре”, са јасно формираним олигополима, а у неким
случајевима готово монополима.
С тим у вези, мењају се и правила игре. Јасно се испољавају два процеса
са међусобно супростављеним дејством. С једне стране јачају процеси
дерегулације, либерализације и приватизације, дакле стварање амбијента за
неспутано одвијање приватне иницијативе у свим привредним и друштвеним
активностима. С друге стране, све присутнији је процес успостављања и све
јачег деловања регулативе на наднационалном нивоу, било да је реч о
регионалном или глобалном (ЕУ, НАФТА, односно WTO).
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3.2.

Извори и темељи конкурентске предности и кооперативне
способности

У напорима да изграде конкурентске предности и/или кооператине
способности компаније се ослањају на интерне, али и на екстерне изворе. У овом
другом случају, конкурентска и кооперативна способност неког система
ослањају се на такозвани “outsourcing”, односно уступање одређених активности
спољним партнерима у оквиру постојећег пословног модела. Могуће, је
међутим, да се ослонац тражи и код партнера који су потпуно егзогени у односу
на тај модел. У том случају, стварају се нови пословни модели, нова “правила
игре”, односно остварује се конкурентска предност која је још израженија и
дугорочнија. Независно од извора, компетитивност, односно кооперативна
способност, све мање су засноване не ресурсима, а све више на знању.
Постоји неколико општих темеља на којима почивају савремене
конкурентске/кооперативне способности. То су у првом реду: оперативна
изврсност, оријентација на потрошача, креативност и иновативност, и ослонац
на људски фактор. Оперативну изврсност могуће је постићи и одговарајућом
технологијом. Све остало зависи превасходно од људског фактора, при чему
његов квалитет и домет деловања на зависе само од знања, вештина и талената,
већ исто тако и од ставова и вредности. Посебно је важно истаћи да су
конкурентска и кооперативна способност засноване на оперативној изврсности
нешто што представља тренутно стање, па су отуда квалитети краткорочног
карактера. Ако ни због чега другога, онда због чињенице да их је најлакше
копирати. Оријентација на потрошача је више став него стање. Још више се то
односи на креативност и иновативност. Пошто ставови и вредности нису
једноставни за копирање, предности засноване на њима су дугорочнијег
карактера и значајнијих ефеката.
Конкурентске предности и кооперативне способности изграђене на
сопственим иновацијама и развоју су изузетно значајне. Но, ништа мање
делотворни нису ни приступи засновани на интеграцијама иновација и развоја
реализованог у другим системима и срединама, па чак ни они који су утемељени
на имитацијама. У свима њима постоји један заједнички елемент, а то је
креативност. Дакле, креативност, воља за побољшањем и проактиван однос
према сопственом развоју чине кључ за изградњу конкурентског положаја и
кооперативне способности.
На бази полазишта изнетих на почетку овога рада, можемо закључити да
актери могу да изграде компетитиван положај и потребан ниво кооперативне
способности ако су или бољи од других, или различити од других. Као што је
раније речено, то подразумева да буду истовремено и инклузивни (у смислу
отворености и пријемчивости за разноликости на свим подручјима од утицаја на
конкурентску и/или кооперативну способност) и ексклузивни (у смислу
способности да све то укомпонују на начин који им обезбеђује конкурентске
предности и кооперативне способности).
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За очување конкурентске предности (тиме и кооператвне способности на
дужи рок) није, међутим, довољно да се буде само бољи од других, различит од
осталих. Потребно је нешто много теже. Потребно је бити и стално бољи од
самога себе, бити стално различит од самога себе. Ово подразумева стални
развој и континуирана побољшања, односно сталне промене и иновације.
4.

Задаци и улога вођства

С тим у вези су и нови задаци и нове улоге вођства, било да говоримо о
менаdžерима и лидерима у привредним компанијама, или о вођама у јавном
сектору. За разлику од традиционално схваћеног управљања фокусираног на
контроли и одржавању стања и реализацију унапред постављених и
усаглашених циљева, нови задаци подразумевају фокус на промене. У смислу
налажења одговора на промене у окружењу, али и у смислу иницирања
унутрашњих промена које, са своје стране, могу утицати на преобликовање
самог окружења. Наравно, ове две улоге се међусобно не искључују. Потребне
су и једна и друга, али свака у своје време.
Примери успешних компанија и друштава у целини показују да постоји
изражена корелација између великих остварења и великих аспирација. Нема
великих остварења уколико им не претходе велике апсирације. У том смислу,
менаdžери, и вође уопште, имају задатак да изграде визију која укључује и
велике аспирације. Но, сама визија, иако неопходна, није и довољна. За
релизацији таквих визија потребни су и огроман рад и делотворна и ефикасна
сарадња. А тога нема без виског нивоа поверења. Отуда се поверење јавља и као
један од кључних фактора компетитивности, како на нивоу компанија, тако и на
нивоу целих друштава. Одсуство поверења наноси двоструку штету. С једне
стране намеће потребу за повећаном регулативом и нормативним уређивањем
односа, што доводи до повећања трансакционих трошкова, а тиме и до смањења
економије свих актера у привреди и друштву. С друге стране, одсуство поверења
спречава размах креативности, иновација и високих аспирација у најширем
смислу речи.
У остваривању своје улоге вођство све више усмерава своју пажњу и
деловања на људе, било да је реч о појединцима или тимовима унутар
компаније, организације или институције, било да су у питању све интересне
групе које чине окружење посматраног система. У том смислу, једна од
основних способности којом савремено вођство располаже јесте способност
комуникације. Вредност једне визије није сама по себи довољна да би се
остварила неопходна мобилизација и развила потребна мотивација. Вође морају
располагати и одговарајућом способношћу комуникације како би могли да своју
визију успешно предоче другима и придобију их за сарадњу на реализацији
идеја и вредности које ту визију сачињавају.
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5.

Способности вођства

Да би вођство могло успешно да реализује нову улогу у подизању нивоа
компетитивности и/или кооперативне способности, оно мора располагати и све
сложенијим скупом способности. Поред знања, подједнако су важне и вештине,
ставови и вредности.
Неопходна знања никако не смеју бити само специјалистичка, нити пак
смеју да буду само општа. Потребна је једна уравнотежена комбинација, која ће,
поред способности анализе, обухватити и способност за синтезу. У том смислу,
потребна је и способност шире перцепције. У условим промена и неизвесности
које оне доносе, способност интуиције и спремност да се на њу ослони, такође
чине важне компоненте општих способности вођства.
Савремено вођство не сме бити трансакционог карактера. Свет
данашњице тражи трансформационо вођство, односно вође који ће стварати
услове за развој других, али који ће истовремено бити спремни да се и сами
непрестано изграђују и унапређују. Способност управљања самим собом јесте
предуслов за успешно вођење других. Вођење појединаца, група и система
подразумева вештине које спадају у домен емоционалне, па и духовне
интелигенције. Предузетнички ставови и вредносни системи који стимулишу и
награђују иновације, стваралаштво и експеримент, морају истовремено да
обухвате и толеранцију за грешке и неуспехе. Неуспехе и грешке савремено
вођство третира као неизбежне пратиоце стваралачког процеса, односно као
појаве на којима се може и мора учити. У противном, кажњавање за неуспех и
грешке настале у трагању за нечим бољим и савршенијим довело би до опште
инхибиције стваралаштва и петрификације затеченог стања. Трансформационо
вођство подразумева и способност и спремност да се створе услови за израстање
других лидера, у крајњој инстанци и оних који ће преузети вођство у тренуцима
када не воља појединаца, већ услови тренутка то наметну као потребно.
Ако бисмо овај кроки способности савременог вође разрадили до даљих
појединости, јасно је да би нас његов (или њен) “фото робот” довео до Леонарда
да Винчија као најприкладније метафоре за савременог вођу. Јасно је, међутим,
да данас није реално очекивати да у једној личности можемо имати тако широка
и истовремено дубока знања, тако раскошне и разноврсне таленте, тако дубоке
филозофске и моралне ставове и вредности. Но, ако већ не постоји савршен
појединац, могуће је трагати за савршеним тимовима. У том смислу, ослонац на
тимски рад представља једну од суштинских карактеристика савременог
вођства. Сагласно томе, у опису профила савремених вођа све чешће се
примењују метафоре из области спорта и музике: кошаркашки тренер који би
водио неки “тим снова”, или диригент који би предводио најбољу
филхармонију.
Ипак, овде ћемо поменути један други сликовити приказ: “метафору
džез састава”. Бројна истраживања, међу којима и она која су се бавила
изучавањем тајне успеха такозваних “газела”, брзорастућих средњих предузећа
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/3/, показују да је један од кључних фактора успеха способност импровизације.
У том смислу, поучна су правила добре џез импровизације, која овде наводимо
сугеришући читаоцу да их тумачи у контексту било ког корпорацијског или
институционалног система:
Правила добре џез импровизације
1. У сваком тренутку треба знати ко је солиста и шта је улога
других
2. Солиста треба да слуша и дограђује на оно што састав свира
3. Познавати правила да би се знало када их кршити
4. Групни експеримент (напр. мењање или елиминисање
структуре) или појединачни експеримент (напр. форсирање
или варијације на једном инструменту)
5. Бити спреман на грешке, опоравити се и свирати даље
6. Не свирати један те исти соло стално, практиковати нове
стилове и приступе у познатим деловима. Уградња
непознатог и неочекиваног је суштина џеза
7. Редовно позивати гостујуће свираче или саставе да би се
развиле нове технике свирања, нови тонови, нови стилови

О способностима и изградњи вођства и менаdžмента савременог
профила писали смо већ нешто опширније и детаљније /4/. Тада смо истакли да
у том процесу морају да се ангажују како појединци, њихове компаније,
организације и институције, тако и друштво у целини. Овде желимо посебно да
нагласимо да сви ови напори могу бити делотворнији и са синергетским
ефектима уколико се одвијају кроз механизме сарадње свих занитересованих
страна. О самим механизмима, структурама и кооперативном ткиву за изградњу
и оспособљавање вођства, посебно о благотворној улози међународне сарадње,
писаћемо нешто опширније неком другом приликом.
6.

Европски контекст и наше перспективе

У склопу горе наведених промена, Европа, каква је данас, а посебно у
перспективи даљег ширења Европске уније, има читав низ специфичности. За
разлику од других главних актера у свету, Европа тек треба да дефинише саму
себе. Иако ова чињеница може изгледати као хендикеп, она може нудити и
одређене предности. Посебно је важно имати јасну представу о томе шта су
чиниоци на основу којих ће Европа изградити своју дефиницију. Да ли су они
само географски, економски и политички, или ће то бити и они који су социјалне
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и културолошке природе? С тим у вези је и питање шта у ствари чини европско
друштво и европску културу. Ако се томе дода и питање да ли ће будућа Европа
укључити и Русију, или не, онда је јасно да је питање дефинисања Европе
прилично сложено. Но, без одговора на ова питања тешко је прецизирати какву
ће “гравитациону силу” имати будућа Европа, а од тога зависе и њена мисија у
свету и шансе да се та мисија успешно реализује.
Наравно, то отвара и питање шта у ствари подразумевамо под европским
вредностима. Да ли су европске вредности утемељене на “европској култури”?
Коју културу или мултикултуру оне заиста представљају? У којој мери су ове
вредности универзалне, или то могу да буду?
Европска унија види себе као либерално, постиндустријско,
постимперијално, постколонијално, постмодерно и пострелигијско друштво.
Она исказује намеру да буде отворена према свету, кооперативна, компетитивна,
али истовремено друштвено одговорна, у социјалној хармонији и у хармонији са
природном околином. Потребни су нови приступи решавању низа питања и
проблема везаних за подручја у којима Европа заостаје за САД, али и другим
водећим светским играчима (демографска кретања, незапосленост, иновације,
тражиште капитала, тржиште рада, правна регулатива и друшвено управљање,
привредно и друштвено вођство, менаdžмент, образовање, итд.). У напорима да
побољша свој компетитивни положај, пре свега у односу на САД, Европска
унија непрестано подиже ниво интерне и екстерне сарадње. При томе је
трансатлантска сарадња, дакле кооперација са главним конкурентом,
најизраженија и најразвијенија, чак и у моментима озбиљних политичких
размимоилажења и несугласица
Све ово захтева ново и другачије вођство. За разлику од САД, где
категорија вођства сама по себи представља део националне културе и
традиције, то у Европи није случај. То, међутим, данас и не мора да буде
превелики хендикеп. Данас је кључно питање да ли, и у којој мери, елементи
културе могу да се искористе за унапређење квалитета и способности вођства. У
том смислу Европа има своју јединствену шансу.
Културно богатство Европе, њена разноликост и позитивна искуства
стечена у вишедеценијским процесима економске и политичке интерграције
Европске уније, пре свега она везана за изградњу и континуирано јачање
поверења представљају факторе охрабрења и наде.
Отвореност Европске уније према њеном даљем ширењу ка просторима
југоистока Европе треба прихватити и као охрабрење за нашу привреду и
друштво у целини. Свако, па и најмање, подизање стандарда и перформанси
везаних за компетитивност и кооперативност наше привреде и друштва
приближиће нас и постепено све више интегрисати у европско кооперативно
ткиво, структуре и механизме, што ће аутоматски деловати и у супротном смеру
– доприносиће подизању наше компетитивности и кооперативне способности и
изградњи нашег сопственог, толико недостајућег, кооперативног ткива и развоју
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сличних структура и механизама. Све то не може да чека коначну политичку
интеграцију, већ, напротив, мора да јој претходи.
Можда можемо бити скептични у односу на тежњу Европске уније да
буде налик на један велики džез ансамбл, у коме ће се солисти, изабрани не по
величини свог инструмента, већ наментнути величином свог талента, смењивати
један за другим, надограђујући на оно што европски састав у целини свира,
експериментисати, прихватати неизбежне грешке, опорављати се и настављати
даље, практиковати нове приступе и стилове у жељи да уграде нешто ново и
неочекивано, откривајући непознато у познатом.
Без икакве резерве морамо, међутим, да видимо и прихватимо чињеницу
да врата привреде Европске уније остају отворена за компетентне, конкурентне
и кооперативне појединце, групе и организације, које она као džез солисте или
саставе редовно позива да гостују и са њима развија нове технике, тонове и
стилове. Међу таквима има и доста наших људи, нешто мање организација и
институција. Да ли ћемо само гостовати, махом као појединци, или ћемо се и
сами, као привреда и друштво у целини, потпуно интегрисати зависи од нас
самих. Понајвише од наше компететности, компетитивности и кооперативности,
односно од вођства које ће умети да нас ка томе усмери и поведе.
3.
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[4]
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НОВИ КОНЦЕПТИ КООПЕРАЦИЈЕ
У ПРИВРЕДИ
Апстракт: Тежиште овог рада је на новим основним концептима,
односно облицима кооперације привредних субјеката, насталим под утицајем
светских глобалних привредних кретања и интернационалне конкуренције.
Приказани су токови који илуструју трендове у индустријским трансферима,
специјализованости компанија за одређене групе делатности, као и основни
облици стратегија набавке. За привреде земаља у развоју свакако је
најпожељније стратешко партнерство због своје развојне оријентације,
јачања интегративних веза и стварања услова за инвестиције. У фази
транзиције, приоритетно партнерство представља прихватљив облик
кооперације, док тржишне трансакције у условима оштре конкуренције више
одговарају развијеним привредама. Приказан је и један нови пословни концепт, у
овом раду назван: "концепт додате вредности".
Кључне речи: кооперација, привреда, компанија, тренд, тржиште

NEW CONCEPTS OF COOPERATION IN ECONOMY
Abstract: The centрal point of this paper refers to new basic concepts to forms
of cooperation among economic subjects occurred under the influence of global
economic flows and international competition. In this paper, we presented the flows
indicating the current trends in industrial transfers, the specialization of companies
for certain groups of activities, as well as the basic forms of purchasing strategic. For
the economy of the developing countries, it is certainly the most desirable method to
have the strategic partnership for its orientation towards development, strengthening
of integral relationships and creation of conditions investments. In the phase of
transition, the partnership with high priority is an acceptable way of cooperation,
whereas the market transactions under the conditions of severe competition are more
suitable to more developed economies. This paper also shows a new business concept
named "the concept of added value".
Key words: cooperation, economy, company, trend, market
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1.

Увод

Облици пословне сарадње између субјеката у било којој области рада
креирају се и успостављају под утицајем многобројних различитих фактора.
Предмет истраживања приказаних у овом раду су нови концепти кооперације
организација у привредном окружењу, који су настали као последица светских
глобалних привредних кретања, нарочито индустријских трансфера и
интеграционих процеса.
Ограничени простором, настојали смо да идентификујемо основне, данас
присутне облике сарадње између привредних субјеката и да извршимо њихову
евалуацију по основу сложености, нивоа и степена зависности. Разматрали смо,
такође, утицаје индустријских трансфера, трендова специјализованости
компанија и стратегија набавки на облике кооперације. Резултате истраживања
илустровали смо и конкретним примерима, анализирајући случајеве једног
среднњег и једног малог домаћег предузећа.
2.

Неки трендови
трансферима

у

светским

глобалним

индустријским

Светски глобални привредни токови су под непрекидним различитим
утицајима. Један од најважнијих, барем када су у питању привредне мегафузије
и индустријски трансфери, јесте интернационална конкуренција, односно стална
борба за опстанак на постојећем и освајање нових тржишта.
Лекција из привредног развоја латиноамеричких земаља је добро
изучена, нарочито када су у питању велике земље у развоју, као што су Кина и
Индија [1]. Ове земље су поставиле своје јасне циљеве и усвојиле стратегије
привредног развоја. Другим речима, дефинисале су услове за улазак великих
мултинационалних компанија, па и мањих страних предузећа на њихово
тржиште, што је практично могуће кроз директне инвестиције у развој домаће
привреде. Механизми за постизање циљева у наведене две земље се разликују
али су стратегије блиске. Свесна својих потенцијала и суочена са баријерама
других земаља када је у питању извоз, индијска влада је увела ригорозну
царинску заштиту. На пример, царинска стопа на увоз нових аутомобила износи
100%, а на увоз коришћених возила (старих највише три године), чак 160%! У
таквом амбијенту, велике стране компаније оснивају своја предузећа за
производњу финалних производа у Индији, што је праћено експанзијом улагања
и успостављања кооперације са домаћим произвођачима компоненти. Резултат је
сасвим видљив, у 2003. години Индија има раст бруто националног производа од
8% [2,3].
Сведоци смо веома израженог индустријског трансфера у коме велики
број компанија из развијених земаља измешта своје радно интезивне производне
процесе у друге индустријске регионе, првенствено у земље у развоју. Набавка
већег дела материјала и значајних количина компоненти оријентисана је управо
на те нове производне просторе. Разлог томе је што су у земљама у развоју
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трошкови људског рада вишеструко нижи од истих трошкова у развијеним
земљама, при чему се захваљујући брзом технолошком развоју обезбеђује исти
ниво квалитета. Даље, приступ тржиштима бројних земаља значајно је олакшан
уколико је производња организована на њиховим територијама.
Позиција европских земаља у развоју у светским глобалним кретањима
разликује се од положаја земаља са изразито великом популацијом, као што су
Кина и Индија. Међутим, и ове земље, у које аутори убрајају и Србију и Црну
Гору, имају своје компаративне предности у новим светским привредним
односима. Пре свега то су: јефтина а стручна радна снага у свим областима рада,
индустријска традиција и култура и постојећа привредна инфраструктура, која
се у домаћој научној јавности, односно у јавности – уопште, често без довољно
аргумената игнорише. Земље у развоју, а Србијa и Црна Гора нарочито, имају
изразиту потребу за извoзом својих роба и услуга, односно за успостављањем
равнотеже у спољнотрговинским билансима.
3.

Основни концепти кооперације у привреди

Под утицајем глобалних привредних кретања и интернационалне
конкуренције, данас се могу уочити три главна концепта или три основна нивоа
кооперације у привреди (приказ на слици 1.) [4]. На основу карактера пословне
сарадње ови концепти су дефинисани следећим терминима:
Тржишне трансакције;
Приоритетни партнер;
Стратешко партнерство.

Висок
Ниво сарадње

Стратешко
партнерство

Висок

Приоритетно
партнерство

Низак

Тржишне
трансакције

Низак
Висока

Ниска
Сложеност сарадње

Слика 1. Основни облици кооперације у привреди
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•
•
•
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Концепт Тржишне трансакције је најнижи степен сарадње између
привредних субјеката, односно привредних субјеката и организација у
окружењу. Практично, то су чисто купо-продајни односи засновани на
тржишним условима који владају у моменту успостављања сарадње. Овај облик
кооперације најчешће је заступљен у "ad-hok" пословима, мада се истим
термином могу дефинисати и послови уговорени на релативно дужи рок,
уколико се врши перманентно ажурирање и усклађивање са актуелним
тржишним кретањима. То је врло једноставан облик сарадње, са потпуном
аутономијом учесника.
Кооперација названа Приоритетно партнерство је већ виши и
комплекснији начин сарадње у односу на претходно описани. Он настаје када
стране имају традицију и добра искуства у међусобним односима, током којих
су испољавале разумевање и солидарност у кризним ситуацијама и када њихова
сарадња има приоритет у односу на друге субјекте из исте области, уз услов
приближно истих параметара конкурентности. Партнери се договарају о начину
превазилажења непредвиђених ситуација, пружају једни другима техничку и
логистичку помоћ, свесни да је испуњење договорених циљева у заједничком
интересу, тако да овај вид кооперације делимично доприноси развоју партнера.
Ослањајући се на успостављени однос приоритетног споразумевања, компаније
свесно улазе у међусобну зависност.
Највиши степен и најсложенији облик кооперације представља
Стратешко партнерство. Овај вид сарадње најчешће подразумева и власничко
партнерство и/или веома чврсте уговоре којима је сарадња дефинисана, што
доприноси јачању међусобних односа и потенцира интерес за успех заједничких
пројеката. Партнери су укључени у све процесе, почев од концепције и дизајна
производа, преко инжењеринга процеса до производње и продаје. Стратешко
партнерство кроз координиране активности смањује ризике, доприноси јачању
тржишне позиције и развоју компанија. Степен међусобне зависности у овом
облику кооперације је највиши, поређено са претходна два. Из наведених
разлога, облик Стратешког партнерства највише одговара земљама у развоју, јер
обезбеђује директне стране инвестиције и развој домаћих привредних
потенцијала.
3.1

Утицаји индустријских трансфера
компанија на облике кооперације

и

специјализованости

Како је већ речено у тачки 2. овог рада, у свету је присутан интезивни
индустријски трансфер у коме велики број компанија из развијених земаља
измешта своје радно интезивне производне процесе у друге индустријске
регионе, првенствено у земље у развоју. Истовремено, опет под утицајем
интернационалне конкуренције, присутан је тренд све веће специјализованости
компанија за поједине делатности. Разлози су у смањењу трошкова кроз
унификацију послова и опреме за њихово обављање, као и у интезивирању раста
нивоа знања које омогућава смањење хетерогености послова. Светске компаније
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се све више оријентишу на набавку из земаља где се налазе њихови купци, што
је такође, резултат напора за смањење трошкова и освајање нових тржишних
простора.
3.1.1 Индустријски трансфери и специјализованости компанија
Да би се јасније приказала оба процеса урађена је шема њихових токова
(слика 2). Tрендови указују да су дислоцирањем и специјализованошћу
обухваћене многобројне области рада, а у овом истраживању анализирана су три
концепта:
•
•
•

Измештање производње производа на територију земље у развоју и
поверавање развоја производа и процеса специјализованој компанији;
Измештање производње и послова истраживања и развоја у земљу у
развоју;
Измештање производње у земљу у развоју и измештање дела послова
развоја у исту земљу од стране Специјализоване компаније за развој.

Према првом концепту (на слици 2. токови су означени бројем 1.), овде
названа матична компанија, пошто има велики број радно интезивних процеса,
организује своју производну компанију на територији земње у развоју.
Измештањем производње постижу се ефекти у смањењу трошкова пословања,
пре свега трошкова радне снаге. Истовремено, територија на којој је
организована производња постаје значајније тржиште због уобичајено великих
преференцијала за производе домаћег порекла. Производи из новоформиране
компаније дистрибуирају се на тржишта развијених земаља укључујући и
државу матичног предузећа (на слици 2 означено са: AРЗ, БРЗ, ЦРЗ), као и на
тржишта земаља у развоју (AЗР, БЗР, ЦЗР). Са друге стране, матична компанија
која је произвођач одређеног производа поверава послове развоја производа и
технологија (или већи део тих послова) специјализованој компанији.
Успостављањем ове кооперације произвођач више нема потребу за сталним
радним ангажовањем високообразованог особља у процесима развоја. Осим
тога, произвођач је "ослобођен" обавезе улагања у набавку и осавремењавање
скупе истраживачко-развојне опреме. Да би опстала на тржишту, компанија
специјализована за истраживања и развој мора максимално користити своје
ресурсе, што подразумева реализацију више пројеката истовремено. На тај
начин компанија непрекидно подиже ниво знања и искуства. Корист од овако
успоставњене кооперације очигледно је обострана.
Други концепт се разликује од првог по томе што матична компанија
формира своју специјализовану развојну компанију на територији на којој
организује производњу. Нова фирма ће радити за производну фабрику у својој
земљи, делом за матичног произвођача, а делом за друге произвођаче на тој
територији.
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Развијен

По трећем сценарију који је приказан на слици 2, специјализована
компанија за развој оснива своју филијалу на територији на којој је матично
предузеће организовало производњу. Због близине произвођачу, биће олакшана
комуникација, а ангажовањем домаћих стручњака смањиће се трошкови
пројеката. Ова фирма ће, такође, радити и за друге клијенте. Као пример једне од
специјализованих развојних компанија наводи се немачка фирма за инжењеринг
и дизајн "EDAG", која је на основу сарадње са готово свим великим
произвођачима аутомобила, а пратећи њихову експанзију на различитим
тржиштима, основала велики број центара широм света користећи напред
објашњене погодности [5].
Пажљивијом анализом сва три концепта може се закључити да је
присутан тренд увећања сложености међукомпанијских односа и да они теже
стратешком партнерству.

1
Производ

Земље у развоју

Специјализована
развојна
компанија

Матична
компанија

Производна
компанија

3

2

Производ

Производ

Производ

Специјализована
Развојна
компанија

Производ
Управљање

Производ

Токови информација

Токови производа

Слика 2. Шема токова између матичне компаније и дислоцираних предузећа
3.1.2 Стратегије набавке и нови облици кооперације
Прилагођавајући се глобалним кретањима и условима међународне
конкуренције, компаније дефинишу своје стратегије пословања и у oквиру тога,
као важан сегмент, стратегије набавке од испоручилаца. Стратегије набавке су
усклађене са новоуспостављеним облицима кооперације, тако да обухватају
следеће видове набавке:
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•
•
•

Набавка из трговине;
Пренос набавке на другу компанију;
Стратешко партнерство у набавци.

Набавка из трговине је нови пословни простор креиран под утицајем све
веће унификације и стандардизације производа. Као испоручиоци појављују се
велетрговинске компаније које различитим купцима испоручују стандардне
производе различитих произвођача. Ради се о производима који се могу
употребити за уградњу у друге сложеније производе, без измена (на пример:
вентилатори, елементи клима-уређаја, алати, електрични производи и др.). Овде
велетрговинска компанија има улогу интегратора између произвођача и купаца,
што значи да мора водити рачуна о плановима и залихама и једних и других
коопераната. Овај вид набавке припада облику пословне сарадње који је у
поглављу 3. назван тржишне трансакције.
Пренос набавке на другу компанију, односно њено измештање изван
произвођача, мотивисано је предностима које доноси специјализованост
компаније. На тај начин се ефикасније врши избор приоритетних испоручилаца
и смањује њихов број за исте компоненте, чиме се увећавају количине а
последично смањују цене. Пример овог начина набавке може се видети код
француске групе за производњу аутомобила – "PSA", која је основала компанију
"SOGEDAC" и поверила јој целокупну набавку. Овај пример илуструје однос
приоритетног партнерства између "SOGEDAC"-а и произвођача компоненти.
Стратешко партнерство у набавци подразумева учешће испоручиоца у
у свим фазама стварања производа, односно компоненти које су предмет
испорука (концепција, дизајн, конструкција, избор материјала, израда планова
производње и др.), што захтева непрекидну ("оn-line") комуникацију.
Компаније врше избор начина набавке у складу са својим дугорочним
стратегијама и оперативним плановима. Глобална кретања све више усмеравају
на стратешко партнерство у набавци. На пример, северноамерички Уговор о
слободној трговини потписан између Мексика, САД и Канаде гарантује да ће
производи произведени у овим земљама бити слободно продавани у све три
земље. Иста је ситуација и у Европској унији. У условима отвореног тржишта
облик стратешког партнерства је најповољнији за учеснике у сарадњи, јер
омогућава решавање комплексних тржишних проблема удруживањем
потенцијала.
3. 2 Нека искуства домаћих компанија
У поглављу 2. указано је да се многе компаније развијених земаља
одричу дела процеса у стварању производа, а тиме и дела вредности тог
производа, на домицилној територији. Такав тренд, поред трансакционог
поспешио је развој концепта додате вредности, који је садржан у облицима
стратешког и приоритетног партнерства. Суштина овог концепта је
једноставна и заснива се на следећем приступу: предузеће увезе производ у
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незавршеном облику, затим - ангажујући своје потенцијале доведе производ до
његовог коначног облика, а потом га извезе (слика 3). У зависности од
тржишних услова, одређена количина производа биће продата и на домаћем
тржишту. Индијска банка ("Еxport-Import Bank оf India") подржава индијске
компаније у пословима са иностранством. У разговорима вођеним са првим
аутором овог рада, председник банке je изложио њихову пословну стратегију у
којој посебан значај има подршка сарадњи по концепту додате вредности, као
значајној могућности укључивања у светске пословне токове[6].

Ino okruženje
Domaće okruženje

P:

+

Uvoz
Izvoz
Domaća prodaja
Vrednost uvoza

=

Dodata vrednost
Vrednost izvoza

Слика 3: Шема Концепта додате вредности
3.2.1 Пример предузећа "Застава РД", Крагујевац
Према броју запослених (око 170) предузеће припада групи средњих
предузећа. Основна делатност је производња и продаја резервних делова за
возила. У последњих шест година освојена је производња и продаја више од 150
различитих производа. Један од познатих производа предузећа је течност за
хлађење мотора возила ("антифриз"). Предузеће увози базну сировину од
великог светског концерна ("BASF", Немачка), затим у својим процесима додаје
остале материјале, врши лабораторијску контролу, паковање и продају у земљи
и иностранству. У структури додате вредности из домаћих ресурса су вредност:
домаћег материјала, рада, енергије, амбалаже, транспорта, трошкова пословања
и вредност добити [7].
Предузеће увози полупроизводе, а продаје готове производе на домаћем
и страном тржишту, па осим што покрива своје трошкове и остварује добит,
доприноси равнотежи спољнотрговинског биланса земље.

73

Нови концепти кооперације у привреди
Кооперативни односи у овом примеру налазе се на нивоу приоритетног
партнерства. Највиши степен сарадње до сада није достигнут превасходно из
некомерцијалних, односно нетржишних разлога који су настали и одржавали се
под утицајем домаћег окружења. Међутим, чињеница да је предузеће са нивоа
тржишних трансакција дошло на садашњи ниво односа са партнером потврђује
да су релације између "Застава РД" и "BASF" квалитетно грађене и у условима
познатих тешкоћа у којима се налазила и још увек се налази привреда СЦГ.
3.2.2 Пример предузећа ”ПБС”д.о.о, Београд
Предузеће спада у категорију малих предузећа, чија је основна делатност
развој апликативног софтвера, развојни инжињеринг, индустријска
аутоматизација, консалтинг. Поред наведених послова, предузеће пројектује и
имплементира информационе системе, углавном за потребе индустријских
компанија. Набавка хардверске опреме врши се од приоритетних испоручилаца,
након чега се делимично прилагођава инфраструктури купаца.
Од свог оснивања (1999. године) предузеће је било у експанзији све до
пре две године, када је услед битних промена како у окружењу тако и у самом
пословњу фирме, одлучено да се изврши детаљна анализа процеса и параметара
предузећа. Извршено је снимање стања предузећа и на основу утврђених
показатеља урађен је пројекат реинжењеринга свих пословних процеса, са
циљем да се детерминишу интервентне активности које ће омогућити
реализацију циљева утврђених визијом предузећа. Снимак стања је указао на
изостанак стратешких парнерских односа, што утиче на инвестициони и
развојни потенцијал предузећа. Такав налаз потврђен је и бенчмaркинг
анализом. У оквиру пројекта реинжењеринга урађена је SWOT анализа, којом је
утврђено да садашња недовољна економска моћ за инвестирање и развој
представља претњу. Закључак пројекта реинжењеринга је да се актуелни
проблеми могу превазићи успостављањем стратешких партнерских односа са
страном или домаћом компанијом [8].
4.
•

Закључци

Глобална светска привредна кретања која се манифестују индустријским
трансферима радно-интезивних процеса, а све више и висококреативних
послова из развијених земаља у земље у развоју, креирали су нове
облике међукомпанијске кооперације. Јасно су се издвојила три основна
концепта релација: тржишне трансакције – као најнижи и
најнезависнији облик; приоритетно партнерство, које је виши и
сложенији модалитет и стратешко партнерство – највиши облик
сарадње. За привреде земаља у развоју свакако је најпожељније
стратешко партнерство због своје развојне оријентације, јачања
интегративних веза и стварања услова за инвестиције. У фази
транзиције, приоритетно партнерство представља прихватљив облик
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•

кооперације, док тржишне трансакције у условима оштре конкуренције
више одговарају развијеним привредама. Концепт додате вредности, као
облик пословања који је настао као последица индустријских трансфера,
такође представља солидну потенцијалну могућност за земље у развоју,
поготову што пружа могућност еволуције кооперације, до стратешког
партнерства.
Новоуспостављени концепти кооперације утицали су и на стратегије
набавке, које су формиране на сличан начин: тржишна набавка, у којој
улогу интегратора преузимају велетрговине; пренета набавка –
стратегија која омогућава избор приоритетних испоручилаца и
стратешка набавка, која омогућава заједнички развој и реализацију
производа.
5.
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ЕКОНОМСКА ДЕМОКРАТИЈА – ПИТАЊЕ КООПЕРАТИВНОСТИ
РАДНИШТВА И МЕНАЏМЕНТА
Апстракт: У Србији је доста постигнуто на реализацији политичке
демократије. У области социјалних односа, готово да није ништа учињено на
побољшавању квалитета сарадње, и уопште, кооперативних могућности на
релацији радништво – менаdžмент односно рад - капитал. Основни циљ овог
рада је да објасни појам економске демократије, значај његовог проучавања и
укључивања у друштвену праксу и, да укаже на основне облике њеног
остваривања.
Кључне речи: економска демократија, синдикат, кооперативност

ECONOMIC DEMOCRACY – THE ISSUE OF COOPERATION
BETWEEN WORKERS AND MANAGEMENT
Abstract: There are many results in realisation of political democracy since
democratic changes has introduced in Serbia. In area of social affairs it has done a
little in improvement quality of cooperation and cooperation possibilities in relation
workers – management and work - capital. The basic goal of this work is to explain
the term of economic democracy, importance of its study and inclusion in social
practice and to show in basic forms of its realisation.
Key words: economic democracy, trade union, cooperation
1. Увод
Политичка демократија не може испунити очекивања и аспирације људи
да обезбеде основу за изградњу стабилног и здравог друштва. Зато им као
алтернатива остаје да утемеље економску демократију. Економска демократија
је широк појам и у најкраћем се може одредити као збирни назив за све облике
управљања предузећима у којима радници на различите начине и у различитом
8
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степену партиципирају. Дакле ради се о партиципација радника и њихових
организација у стварању и примењивану одлука од економског значаја. Овде
појам партиципације има смисла ако се посматра у контексту друштвене моћи и
он нужно имплицира строго утврђене односе моћи али, у дугорочном контексту
може представљати акт нарушавања ауторитарног устројства и чврсте пирамиде
моћи. Потенцијално, овај појам подразумева повезивање горњих и доњих делова
хијерархије у предузећу ради налажења оптималног и функционалног решења
неког проблема. Економска демократија има смисла само ако су нижи делови
хијерархије укључени у органе који доносе одлуке као и у процес контроле и
спровођења тих одлука. У одсуству партиципативних механизама доношење и
спровођење одлука је монопол послодаваца и менаdžмента. Присуство
патриципативних механизама отвара могућност ограничавања права и моћи
управљачких структура [1].
Економска демократија се јавља као тачка на којој је могуће ублажити
оштрицу социјално-класног сукоба и успоставити обрасце кооперативног
понашања радништва и менаdžмента. Тим пре што постоји читав сегмент одлука
које нису од приоритетног интереса управе предузећа а јесу од виталног
интереса за запослене (нпр. висина зарада појединих категорија запослених,
улагање у друштвени стандард, квалитет односа на радном месту, социјална
питања и сигурност на раду, коришћење одмора, запошљавање и отпуштање и
сл.). Одавно је познато [2] да је квалитет међуорганизационих односа већи а то
значи да је мање сукоба, више координације, боља комуникација и боље
разрешавање сукоба тамо где постоји већа партиципација (хијерархијски) нижег
особља, да задовољство у раду расте са порастом моћи радника да одлучују на
радном месту те да се отуђење индустријског рада може ублажити
демократизацијом односа на радно месту. Стога и није чудно што појам
економске демократије (радничке партиципације) често има идеолошки нагласак
[3] који је замаглио њену важност за теорију и праксу организације.
Алтернатива економској демократији је индустријски конфликт, стога се
на механизме економске демократије може гледати као на превентивне мере које
спречавају социјалне конфликте супротстављених страна у радном процесу послодаваца, менаdžмента и радништва. Конфликт и кооперативност су две
стране истог друштвеног процеса и оне су међусобно повезане и условљене. У
том контексту, економска демократија је један од најједноставнијих начина да се
постигне равноправност у сфери економских односа,
2.

Приступи економској демократији

На теоријском плану се може правити разлика између политичке и
социотехничке партиципације где прва подразумева учешће у одлучивању и
дугорочном планирању а друга учешће у организацији производње. Такође се
може економска демократије посматрати из функционалног и структуралног
угла. Концепт функционалне демократизације подразумева партиципацију на
нивоу радних јединица којом се постижу неке ситне промене које битно не
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задиру у структуру моћи. Овде се партиципација подразумева само као средство
да један апарат адекватније функционише. С друге стране структурална
концепција демократизације инсистира на изједначавању разлика у моћи, које се
осећају између различитих категорија чланова организације [4]. Термин
демократизација се овде користи да би њиме означио процес у коме чланови
удружени у целину, који су првобитно имали мање моћи, стичу већу моћ над
руководећим кадром те целине [4]. Овде се користи израз моћ а не утицај јер
моћ у свој појам укључује и утицај који једна група врши на другу у складу са
својим циљевима. Овим се не обухватају несвесни и ненамеравани видови
испољавања утицаја од стране оних који траже више утицаја.
Поставља се и питање односа између функционалне и структуралне
демократизације. Узимајући у обзир општу дефиницију демократизације
структурална демократизација се одређује као демократизација која тежи
уједначавању моћи, а функционална као демократизација која тежи развијању
ефикасности целине о којој је реч.
Данас је евидентно да се све више социолога бави проучавањем ове
проблематике. Најчешћи је функционалистички приступ при ком се посебна
пажња обраћа хуманизацији односа у индустрији. Теоријска основа овог приступа
је класни компромис и успостављање социјалне равнотеже. Немарксистичка
социологија приступа овом феномену са циљем јачања мотивације радника за
повећањем продуктивности и њихове интеграције у владајући поредак. При том се
не уважавају захтеви, које поставља марксистичка социологија, за укидањем
приватно-својинских односа и успостављањем разних облика јавне својине над
средствима за производњу. Практично исходиште ових схватања је социјална
реформа.
Марксистички приступ социолошком проучавању партиципације узима у
обзир и то колико поједини облици партиципације треба или могу да допринесу
битним променама у друштвеној структури, а посебно какве су и колике промене у
својинским односима над средствима за производњу. Циљ друштвеног развоја из,
овог угла, угла није реформа у границама постојећих односа већ њихово
револуционарно негирање. За марксисте делимично укључивање радника у процес
управљања и одлучивања није циљ класне борбе радничке класе већ је циљ
преузимање потпуне контроле над свим друштвеним процесима.
Марксистички правац у социологији је био идеолошки оптерећен и под
великим утицајем идеја и нарочито политичких опредељења левичарских и
посебно комунистичких политичких парија као и друштвене праксе појединих
социјалистичких земаља међу којима се посебно може истаћи идеолошки утицај
друштвене теорије и праксе социјалистичког самоуправљања која се развијала у
социјалистичкој Југославији.
Може се констатовати да се две основне идеје провлаче кроз мноштво
погледа и концепција економске демократије те да постоје две јасно одвојене групе
људи у једном предузећу и то “менаdžери” (управљачи) и “радници” те да се врше
две основне групе функција: “управљачка” и “оперативна” (извршна), а основна
разлика између оних који заузимају управљачке позиције и радника је у томе што
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су управљачи одговорни за рад својих подређених док су радници одговорни само
за свој текући посао.
Евидентна је идеја да су функције менаdžмента повезане са планирањем,
организацијом, мотивацијом и контролом у процесу производње те да су такве
активности супротстављене извршном раду. Из овога логички следи тенденција да
се управљачке функције вежу за менаdžерски слој а да се радник сведе на
извршног радника [5]. Економска демократија настоји да премости јаз између
управљача и радника (у идеалном случају чак и да га отклони) повећавајући на тај
начин моћ радника и њихово учешће у стварању сопствене радне ситуације. То се
може постићи само ако се радницима омогући да остваре утицај у хијерархији
предузећа на месту где се претпоставља да су смештени ауторитет и управљачке
функције. Овде је реч је о партиципацији у врху хијерархије. Друга варијанта је да
им се омогући да остварују неке управљачке функције везане за остваривање
свакодневног посла, чиме радници постижу остваривање већег ауторитета и нешто
више контроле него у уобичајеној радној ситуацији. Овде је реч о партиципацији
на нижем нивоу у хијерархији предузећа [6].
На основу досадашњег искуства може се претпоставити да су сви изгледи
да ће се економска демократија надаље ширити кроз следећe обликe[7]:
а. Колективно преговарање,
б. Интегрисани партиципативни инструменти (раднички савет, раднички
представници у управном одбору) и
в. Партиципација на нижим нивоима одлучивања и управљања кроз све
значајније пословно планирање и прилагођену (измењену) организацију
рада.
Гледано из данашњих позиција највећи значај има колективно преговарање
које се у последње време, све више шири. Оно се све више шири и у управљачке
функције а видна је и тенденција ка све већој активној партиципацији чланства
синдиката. Уобичејено, план наступа овог типа партиципације гради синдикално
руководство и тенденција је да врх синдикалног покрета буде укључен у
планирање националне економије и политике. Притисак ка измени организационе
структуре модерног индустријског предузећа ће, вероватно, наставити да се
повећава са циљем да се друштвена одговорност и људски проблеми повежу са
функцијама предузећа тј. да предузеће буде тако преобликовано да повезује
представнике различитих интереса који имају ослонац у функцијама (делатности)
предузећа [1].
3.

Карактеристике и системи савремене економске демократије

Различите форме економске демократије данас живе у великој већини
земаља света независно од достигнутог степена њиховог друштвено-економског
развоја. Економска демократија се остварује преко разних форми радничких
савета, радничке контроле и њима сличних институционализованих и
неинституционализованих облика учешћа, затим преко различитих (политичких)
организација, међу којима истакнуто место имају синдикати. Партиципација се не
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мора завршавати само у предузећу. У неким земљама се она, преко разних
посредника, и са мањом или већом ефикасношћу, остварује на нивоу гранских
удружења па чак стиже и до управљања државом, чиме превазилази оквире
радничке партиципације и улазу у домен политичке демократије. Смисао свега
овог је у томе да радништво, без обзира о ком је нивоу реч, преко својих
представника учествују у управљању као један од чланова у овом процесу, заједно
са представницима управе предузећа (менаџерима) и власницима капитала, а
понекад се као трећи члан јавља и држава.
Треба напоменути да међу многобројним облицима остваривања
економске демократије постоје знатне разлике које су резултат разлика конкретних
друштвено-економских и политичких услова који владају у појединим земљама.
Све ове разлике нису сметња да ове институције посматрамо као јединствену
друштвену појаву [8], јер имају неке заједничке карактеристике:
Прво, ове институције носе изразито обележје социјално-класног
компромиса. С обзиром на то да се путем ових институција остварује притисак и
на раднике и на послодавце. Овде долази до изражаја и социјална функција
савремене државе с обзиром да она има важну улогу у усмеравању улога и
функција разних органа економске демократије које је успевала да укључи у
глобални механизам државно-капиталистичке социјалне и економске политике.
Друго, ове институције представљају саставни део социјално-економске и
политичке структуре одговарајућих друштава. Циљ им није мењање (конфликт)
друштвених односа, већ допуна и побољшање (кооперативност) основне
структуре.
Треће, у већини случајева постоје две основне функције органа
партиципације: економске и социјалне. Економске функције се углавном односе на
питања у вези са пословањем и организацијом рада, док се социјалне функције
односе на услове рада. Ови органи у пракси имају шира овлашћења у односу на
другу групу функција (социјалне функције).
Четврто, у постојећим системима економске демократије се углавном не
предвиђа могућност непосредног учешћа свих запослених у управљању. Запослене
најчешће заступају синдикати или изабрани представници.
Дакле, савремена друштвена теорија и пракса, данас, у скоро свим земљама
света ставља на дневни ред и питање демократизације односа на радном месту. У
многим земљама радничке партије и синдикати доста непосредно утичу на
одлучивање о важним друштвеним питањима. Савремено (индустријско и
постиндустријско) друштво је принуђено да се прилагођава насталим променама
доводећи у равнотежу наглашене противречности савременог друштва као што су
противречности управљачког и извршног рада и, уопште, противречности света
рада и света капитала.
На европском простору су после другог светског рата били евидентни
различити облици, права могућности и одговорности органа партиципације што је,
углавном, последица већег броја фактора, од којих би смо посебно могли истаћи
правно политичку традицију и односе снага између две основне класе у време
увођења ових институција. Из табеле се може видети ширина спектра у ком се
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развијају различите форме економске демократије у савременом свету.
Табела 1: Облици економске демократије у свету [9].
Облици економске демократије
Локација
Синдикати учествују у стварању
ИЛО (Међународна организација
глобалних стандарда рада
рада)
Синдикати су, на националном нивоу, Холандија –трипартитна тела
укључени у креирање и управљање
Ирска – модел партнерства
економском и социјалном политиком
Синдикати управљају осигуравајућим Данска, Финска, Шведска
фондом за случај незапослености
Синдикати су обухваћени
Француска – агенције за социјалну
трипартитним управљањем
политику
економском/социјалном политиком
Аустрија
Синдикати учествују у раду
Немачка, Шведска
директорских колегија предузећа
Предузећа имају радничке савете за
Немачка, Француска, Италија
извесном моћи одлучивања
Грчка, Чиле.
Синдикати учествују у стварању
трипартитног националног
колективног уговора о платама
Кооперативе произвођача
Италија, Француска (подржане од
власника/управљача
синдиката), Шпанија – Мондрагон
Pacific North West USA -Plywood
4.

Проблеми и корени економске демократије у нас

Наравно, расправа о суштини и формама економске демократије губи
смисао ако се не осврнемо и на актуелну ситуацију код нас. Данас се у Србији
односи радништва и менаdžмента најједноставније могу исказати речју конфликт.
Менаdžмент настоји да успостави контролу над целином економских односа и
често је повезан (у спрези) са политичком елитом која настоји да успостави
контролу над тоталитетом друштвених односа. Наравно, поставља се питање које
место и какву улогу имају остали актери друштвеног живота. У сфери политичких
односа би се за обичног грађанина место још и нашло. Већи проблем представља
чињеница да је у економском процесу носилац извршног рада стављен на маргине
економских дешавања без готово икакве могућности утицања на сопствену
судбину.
Другим речима, на пољу политичке демократизације друштва Србије је, у
последњих пар година, учињен видан помак, на чему смо добили и признање
кључних актера светске политике. С друге стране добијамо замерке да нисмо
учинили ништа или готово ништа на пољу економске демократизације или,
прецизније речено, демократизације односа на радном месту.
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Због неуспеха идеолошко утопијског пројекта социјалистичког
самоуправљања развијена је опште друштвена клима нетрпељивости према било
каквој форми партиципативне демократизације односа у сфери рада. Ово стање
нарочито подстичу они који располажу политичком и економском моћи. Суштина
проблема је у томе да они економску демократизацију виде као атак на сопствену
друштвену моћ те је идеолошки оспоравају доводећи је у везу са социјализмом и
самоуправљањем, не увиђајући стварну разлику у суштини ових феномена.
Данас се на нашем простору осећа јака потреба да се успостави
(демократски) дијалог носилаца извршног и управљачког рада. Општа социјалноструктурална слика нашег друштва је обележена сиромаштвом, незапосленошћу,
привредом која у већини случајева не функционише, социјалном деградацијом
средњих слојева и низом сличних појава [10]. Већина проблема са којима се
суочавају обични људи а који произлазе из друштвених односа у сфери рада се
могу свести под категорију социјалних проблема. Практично, потреба за дијалогом
носилаца извршног и управљачког рада (радништва и менаdžмента) се своди на
потребу за социјалним дијалогом.
Но, што с обзиром на досадашњу праксу синдикалног деловања, што с
обзиром на неадекватну организованост радништва и интересну повезаност
њихових организација (синдиката) код нас до иницијативе за покретање социјалног
дијалога не долази одоздо, из радничке базе, већ, најчешће, до ње долази одозго и
са стране. Многи то правдају неразвијеношћу цивилног друштва [11]. Међутим,
много значајнији разлог се налази у неадекватној расподели друштвене моћи тј. у
неједнакој преговарачкој моћи социјалних партнера (синдикати су до недавно били
трансмисиона полуга владајућег режима и сада је у току процес њиховог
обликовања по узору на синдикате који делују у условима тржишне привреде).
Овоме треба додати и чињеницу да због спорог развоја приватног сектора још увек
није, на ваљан начин, извршено конституисање и организовање послодаваца као
посебне преговарачке стране. Из овога следи да је држава била и остала најмоћнији
актер овог процеса те да је успостављање социјалног дијалога, углавном, зависило
искључиво од њене добре воље. Последица овога је да се синдикати још увек
налазе у позицији другоразредног партнера с којим се преговара по принципу
«узми или остави».
По распаду СФРЈ прва иницијатива за покретање неке форме економске
демократије (првенствено кроз покретање социјалног дијалога и колективног
преговарања) датира још из 1992. године. Њу је покренуо, тада већ
маргинализовани, Савез синдиката Југославије с намером да се формира стално
трипартитно тело које би чинили представници Владе, Синдиката и Привредне
коморе (која је све донедавно представљала послодавачку страну у колективном
преговарању). Но, због слабог интереса државних органа, први корак на
реализацији идеје је учињен тек две године касније (1994) оснивањем Социјалног
савета који је почео да ради тек половином 1995. године.
Савет је био без значајнијих овлашћења, и искључиво саветодавног и
консултативног карактера и функционисао је као орган савезне владе и имао је две
категорије чланова: сталне чланове и чланове по позиву. Чланови Савета су бирани
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из реда стручних и научних радника, чланова Савезне Владе и Скупштине те од
стране представника синдиката и асоцијације послодаваца. Једини синдикат којем
је призната репрезентативност био је „званични“, а Привредна комора Југославије
је и у овом случају представљала послодавце. Но, на крају, резултати су изостали.
Један од кључних разлога томе је и чињеница да је стварни друштвени утицај тела
за усаглашавање социјалних интереса сразмеран степену легитимности актера
заступљених у тим телима, као и да ангажовање тзв. независних или угледних
експерата не може бити замена за незаступљеност у трипартитним телима неких
кључних актера индустријских односа, као што су независни синдикати и права
удружења послодаваца [11].
Овде треба додати да се смисао социјалног дијалога губи ако га
посматрамо искључиво на макро нивоу, сведеног на трипартизам. Квалитетан
социјални дијалог, у принципу, израста одоздо, из непосредних потреба локалне
заједнице, предузећа, привредне гране или делатности и у њега се, у складу са
својим интересима укључују и сви заинтересовани и релевантни субјекти.
Постоји велики број разлога овог неуспеха. У социолошком смислу
најрелевантнији су они који су детеминисани социо-структуралним и културним
миљеом друштва Србије. Једна од логичних последица културног наслеђа у ком
доминира ауторитарни систем друштвених вредности је да код нас шира јавност не
увиђа значајност и потенцијалну корист од социјалног дијалога. Ово је разумљиво
и с обзиром да је реч о друштву у којем је на делу неравномерна расподела
друштвене моћи различитих социјалних група, те да су синдикати још увек
релативно слаби а удружења послодаваца још слабија. У оваквом социјалноструктуралном оквиру држава је и даље у позицији да дефинише и обликује своје
социјалне партнере и структуру социјалног дијалога. Негативна последица овог
стања је латентна тежња да се као легитимни партнери признају само они који су
спремни да унапред покажу довољно разумевања за политику и ставове Владе.
5.

Перспективе и питања даљег развоја економске демократије
у нас

Може се издвојити низ ометајућих фактора који ће, гледано у дугорочној
перспективи, отежавати успешност економске демократизације нашег друштва али
и вођење социјалног дијалога као једне од, у нашим условима, најзначајнијих
компонената економске демократије. Као значајнији могу се издвојити следећи:
У Србији живи велики број незапослених или фиктивно запослених лица
која вршећи огроман притисак на радна места снижавају, и онако ниске, наднице и,
наравно представљају значајан фактор ризика за сваку владу која би кренула у
корените и брзе реформе (могућност социјалних протеста, лоша квалификациона
структура незапослених, итд).
Синдикати су, у принципу, производ настојања странака које улазе у власт
да овладају тоталитетом друштвених односа и као такви неадекватно заступају
интересе радништва. Уз то веома је мало запослених који су чланови синдиката
што оспорава легитимност синдиката као потенцијалног преговарача.
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Због лошег пословања великог броја јавних предузећа постоји стална
претња, отпуштања великог броја радника. Менаџмент државних предузећа налази
свој интерес у подстицању синдиката против приватизације као једне од
најзначајнијих алтернатива државном предузетништву и управљању. На тај начин
се ствара спрега државног менаџмента, с једне стране, коме је циљ одлагање брзе
приватизације ради очувања сопствених привилегија и намере да се, разним
каналима преточи у новог приватног власника и синдиката и запослених, с друге
стране, који им у страху од губитка посла пружају подршку.
Приватни послодавци, због неизграђености привредног и радног
законодавства, функционишу по принципима периода првобитне акумулација (не
испуњавају обавезе према запосленим - не уплаћују прописане доприносе, често
им не исплаћују зарађене наднице или их плаћају минимално, не обезбеђују
неопходну заштиту на раду, итд.). Такође не показују нарочит интерес за стварање
удружења запослених, те запослени у приватном сектору остају без икакве заштите
(било од стране синдиката, било од стране државе).
У овом процесу држава ће морати да редукује своју улогу гаранта
социјалне сигурности запослених (у погледу наметања обавезе послодавцима у
погледу дажбина и давања отпремнине у случају да запослени изгубе посао), али
јој, зато, с друге стране, остаје обавеза да обезбеди ефикасну контролу и драстичне
санкције за послодавце који не испуњавају закључене колективне уговоре.
Наравно, под условом да се пре тога обави ваљана приватизација.
Да би код нас уопште била могућа демократизација економских односа
потребно је решити одређене проблеме. Овде се, пре свега мора истаћи, као горући
проблем, питање још увек доминантне јавне и друштвене својине. У Србији је у
јавном и друштвеном сектору ангажовано око две трећине запослених. Ова
чињенице делује неповољно на дефинисање интереса и циљева како радника и
синдиката тако и послодаваца услед чега се даља приватизација поставља као
развојни императив. Развој приватног сектора би, такође, требало подстицајно да
делује на растуће трендове у запошљавању те је реално очекивати да ће се
економском стабилизацијом радништва развијати и синдикати који ће се
оспособљавати за своју најзначајнију функцију – преговарање са послодавцима о
виталним интересима радника.
Један од кључних проблема је и питање легитимитета кључних актера
социјалног дијалога с обзиром да је политичка и синдикална сцена до те мере
издељена да ниједан од актера социјалног дијалога нема иза себе већину нити
радника (велики број синдиката који углавном немају потврђену
репрезентативност), нити послодаваца (не постоји удружење послодаваца које
заступа послодавце који запошљавају већину радника), нити је то влада (која већ
дужи период функционише обезбеђујући непоуздану скупштинску већину). Ово
представља проблем како на националном тако и на локалном нивоу. Да би се овај
проблем решио на задовољавајући начин потребно је прво стабилизовати
партијско-политичку сцену и обезбедити политичку стабилност на највишем
нивоу. Затим је неопходно јасно дефинисати критеријуме репрезентативности
удружења послодаваца и довести до краја процес утврђивања репрезентативности
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синдиката на националном и нижим нивоима.
Овоме треба додати и питање правила понашања и узајамног поверења
међу актерима социјалног дијалога. Овај проблем се може решити усаглашавањем
предмета преговарања и успостављањем социјалног дијалога тј. отпочињањем
процеса кооперативности радништва и менаџмента. Кооперативност је могуће
постићи ако се представници владе и послодаваца одрекну минималистичког
приступа а синдикати, за почетак, редукују број питања која би требало да буду
приоритетни предмет преговора. Да би се створила дугорочна стабилност на
социјалном плану неопходно је покренути шири круг тема из домена социјалних
питања и радних и индустријских односа и, колико је то могуће, успоставити
сагласност око редоследа реформских потеза и расподели трошкова и користи
током транзиције без чега тешко да је могуће водити било какав дијалог.
6.
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КООПЕРАТИВНОСТ КАО УСЛОВ ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНТНЕ
ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА
Апстракт: У раду је разматрана могућност заокрета у стратегији
развоја привреде и друштва ка већој кооперативности као важном услову за
придруживање ЕУ. Неопходно је да се земља мења изнутра да би се достигли
вишеслојни циљеви ЕУ. Комплетно окружење, природно, треба да се мења у
складу са новим националним и светским изазовима и потребама. То, на неки
начин, гарантује успех реформи, а могуће је надати се да ће, у оваквом
контексту, интеграција у ЕУ постати приоритет.
Кључне речи: кооперативност, привреда, друштво, интеграција,
стратегија, развој

CO-OPERATIVENESS AS CONDITION FOR DEVELOPMENT OF
THE QUALIFIED ECONOMY AND SOCIETY
Abstract: The possibility of turn of the development strategy of the economy
and society to the higher co-operativenes as the important condition for joining to EC
has been considered in this work. It is neccessary to have the country changed inside
in order to achive multileveled aims of the EC. Naturally, all circumstances should be
changed in accordance with the new national and global challenges and demands. In
a way, it guarantees success of the reforms and there might be hope that integration
into EC shall become priority within such context.
Key words: co-operativeness, economy, society, integration, strategy,
development
Увод
За сваку земљу која спроводи реформе и понаша се у складу са својим
одговорностима, кооперативност ради интеграције је од суштинског значаја.
Она је врста сидра тога реформског процеса. Треба улагати огромне напоре за
достизање стандарда и хармонизовање са ЕУ која је скројена за развијене
тржишне привреде, а захтева и сложену институционалну структуру да се
примене закони и правила. Стратешка кооперација је, тада, једини културно
прихватљив и развојно ефективан механизам у ситуацијама када су
9
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неприхватљиви и/или недовољни тржишни механизми и механизми
административне хијерархије. То се, зато, испољава као кооперација изнутра.
Нарочито је важно да се покаже како се кроз савремену друштвену панораму
пробијају тежње за променом, те да је нужно мењати многе претпоставке у
интерпретацији налаза ако је циљ да се исправно разуме проучавање
друштвених структура карактериситчних за кооперацију информационог доба.
У ту сарадњу уплетена су компликована техничка решења, која могу да варирају
широко од средине до средине и подразумевају обезбеђивање неопходних
кадрова, а и превазилажење културних разлика. Важно је какав је однос
успостављен између доминантног култуног обрасца и нужних друштвених
промена, односно да ли је стечена култура способна да одговори на изазове тих
промена. 10
Кључна област модерног живота у којој култура непосредно утиче на
благостање на унутрашњем плану и на међународни поредак јесте економија.
Једва да постоји неки облик економске активности који не захтева кооперацију.
А, једна од најважнијих лекција које се могу научити из истраживања
економског живота (развоја) јесте та да су благостање нације и њена
конкурентна способност условљени јединственом, свепрожимајућом културом,
(па и кооперативношћу). Кооперација је развојно оријентисана допуна
конкуренцији, која продужава временски хоризонт одлучивања и хуманизује
односе између појединаца, народа и држава. (Кооперација = сарадња,
суделовање, допринос). У основи функционисања компетентне привреде стоји
сигурност коју гарантују априорно утемељена друштвена правила. Пошто развој
кооперације суштински зависи од степена оспособљености привреде да
прихвати информационе и комуникационе технологије базиране на стандардима
размене информација, неопходно је (у истраживање те припремљености) увести
факторе који се односе на спремност да се учествује, сарађује и напредује.
У чему је разумевање кооперативности?
«Да бисмо могли живети заједно, правила морају бити фер и праведна,
морају поклонити дужну пажњу сиромашнима, морају одражавати осећање
социјалне правде», 11 како би кооперација била делотворнија. Поред свих
предности (већа могућност координације, шири приступ знању и писмености,
стабилности и смањење унутрашњих и спољних конфликата), кооперација треба
да осигура допринос економском развоју. Овај процес је прави изазов за свакога
ко га отпочне, јер подразумева и неке непопуларне мере. Једна између осталих је
либерализација тржишта. Тржиште се не сме пребрзо отварати за
конкуренцију. Не пре него што су успостављене одговарајуће финасијске
10

Детаљније, Др Загорка Голубовић, Културни предуслови демократске транзиције,
«Култура и развој», Институт друштвених наука, Београд, 2004, стр. 104.
11
Joseph E. Stiglitz, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2004, стр. 15.
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институције. Постојећа запосленост се брже уништава него што се нова ствара.
Брза либерализација тржишта, на пример, у Русији је довела до катастрофе. У
Кини је, опет, примењена постепена либерализација, која је довела до
просперитета и највећег смањења сиромаштва, захваљујући стварању потребне
инфрастуруктуре. Зато се треба залагати за постепену либерализацију тржишне
економије. 12 То само показује да не постоји само један тржишни модел,
усмерен само на економију, већ да хуманији процес може постати снажна сила
која води ка добру, већ самим тим што је капитализам на раскрсници. Зато
друштва имају право на сопствени избор, а «економија је наука избора». 13
Кооперација је, у односу на оно што је раније била, нови облик у коме се креира
нова (глобална) економија, у којој развој и раст није само одржив и мање
непостојан, него плодови тога развоја морали би се праведније делити. Треба
поћи од тога што је оптимално, на пример, за нашу (нову) државну заједницу,
јер интеграција у ЕУ није сама себи циљ, већ средство и оквир да се боље живи.
Оригиналност је појам који највише покрива живот, личност и мисао. 14 Не
поричући улогу коју је кооперација играла у развоју до сада невиђених
могућности за пуније откривање свих људских капацитета, циљ је сада да се
укаже да су те могућности условљене (ограничене). «Ако желите да будете
слободни, морате да радите» (Pericle). 15 У том смислу могло би се претпоставити
да кооперација која ступа на светску сцену, може значајније допринети промени
односа не само друштава у транзицији која морају тражити нове одговоре на
претеће изазове, већ све видљивије и друштава са демократском традицијом, 16
јер је демократија начин живота. У таквом (демократском) друштву
егзистенцијална сигурност је неопходна, да би се људи ослободили страха и
склоности ка потчињавању. То се постиже правом на живот и рад, поштовањем
људског достојанства и укидањем свих видова дискриминације (како у
материјалном тако у културном, техолошком, па и полиитчком смислу). Само
под тим условима кооперација може да буде делотворна.
Основни циљ промене квалитета живота није унапређење материајлног
благостања становништва, већ напредак у културном и психолошком смислу.
Зато се кооперација најбоље очитује када се сагледава у смислу ефеката на
индивидуе, њиховог утицаја на институције и ефеката на целину друштва. Појам
квалитета живота односи се, дакле, на субјективно осећање људи о властитој
доброти, али није синоним за материајлни стандард живота, јер је здравље бољи
показатељ квалитета живота него приход и GNP. 17 А, слобода је активност која
сама себи поставља границе пошто су индивидуалне и институционалне
12

Joseph E. Stiglitz, оп. цит., стр. 150.
Joseph E. Stiglitz, Globalizaation and Its Discontents, Allen Lane an imprint Peninguin Books, 2002, p. 164.
14
Др Љубица М. Зјалић, Културно-технолошке детерминанте развоја и квалитет живота и рада,
Међународни проблеми, бр. 3-4/2003, стр. 388.
15
Цитирано према: Др Зага Голубовић, Изазови демократије у савременом свету, Едиција Браничево,
Пожаревац, 2003, стр.13..
16
Др Загорка Голубовић, Изазови демократије у савременом свету, Едиција Браничево, Пожаревац, 2003, стр.
155.
17
Wilkinson, 1996, p. 215, цит. према: Др Загорка Голубовић, оп. цит, стр. 22.
13
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промене међузависне. 18 Обично се сматра да кооперација представља мост
између различитих светова (држава), који су повезани извесним универзалним
вредностима, превазилазећи различите културе. То значи ставарање шире
заједнице и културне интеракције на глобалном нивоу. Кооперација мења
природу људских веза у том смислу да расте међузависност народа и да се
појачава свест о заједништву људског живота, као и о заједничким ризицима.
Квалитет живота у потпуности мења своју природу у односу на традиционално и
индустријско друштво. Проблем идентитета се, такође, мења. То не значи да
такозвани отворени идентитет спречава унапређење живота; у ствари идентитет
није нешто статично и заувек дато будући да индивидуе, друштва и културе
имају особину да се развијају и мењају, али нека упоришна тачка припадања и
оквир оријентације морају бити јасно одређени, да се смисао људског живота не
би изгубио у апстракцији. Нови квалитет живота је, истовремено, претпоставка
и тест степена развијености друштва. То претпоставља не само радикалну
промену друштвених инситуција, него и значајно мењање ставова индивидуа
према инситуцијама и јавним пословима, за што је предуслов једнакост. 19
Кооперацију треба посматрати као вишеслојни појам (са више
неусклађених тенденција), јер то има вишедимензионални карактер. То је као
проширивање, продубљавање и убрзавање светских међуодноса у смислу
трансформисања друштва. Кооперација се схвата као интеграција и стварање
већих заједница, тј. као успостављање односа између раније изолованих култура,
као потреба да се схвати формирање одређене целине (као културна интеракција
на глобалном ниову). Али се треба запитати да ли се кооперација руководи
универзалним вредностима: како утиче на креативност различитих култура, како
на конституисање (обликовање) слободних личности, доводи ли до новаг
квалитета живота, представља ли нове везе које могу да интегришу различите
народе помоћу низа егзистенцијалних вредности, које не извиру само из
заједничког тржишта? 20 Можда ће се тада моћи узвикнути: «Открили смо тајне
живота». 21 Зато се треба запитати да ли је Европа спремна да се отвори према
другим културама и како треба тражити решење за тај проблем, односно како
успоставити однос различитих култура у оквиру мултикултуралне концепције
(средине) као израза хармонизовања разлика у оквиру глобалне културе? Да ли
кооперација подстиче културну разноликост или је ограничава? Да ли се може
схватити као прогресивни проспект, јер је диференцијација индивидуалних и
18
19

20

21

S. Chilton, Defining Political Development, Rienner Publishers, Лондон, 1988, стр. 6 и 9.
Др Загорка Голубовић, Изазови демократије у савременом свету, Едиција Браничево, Пожаревац, 2003,
стр.29.
Треба се подсетити на становиште Alan-a Scott-a који форсира неолиберални пројект глобализације
такозвано слободно тржиште (слободно од социјалне и политичке контроле и ограничавања) чиме се
обим живота редукује на прилагођавање управљању институцијама тржишта. A. Scott, Globalization,
Social Process or Political Rhetoric?, u A. Scott (ed) London, 1997, p. 1.
Тако је узвикнуо Frensis Krik (23. 02.1952) британски физичар (студирао је физику и биологију), као и
амерички биолог Džejms Votson када су одгонетнули устројство дезоксирибонуклеинске киселине (ДНК)
«наследног записа» свега живог на нашој планети. (У то време су се многи други значајни догађј збили, па
је ДНК мање истицан, као што се ни кооперација не исиче, а истицаће се.) Политика од 31.07.2004, стр.
5.
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културних потенцијала једно од фундаменталних људских својстава?
Произлази, дакле, да се мора размотрити сва сложеност кооперације и да се
морају установити одговоарајући критеријуми, јер се она припрема дуготрајним
процесима, посебно културним трендом ка универзализацији комуникација и
трансфера културних вредности. Ако кооперација доприноси смањењу
противречности и сукоба између различитих земаља, уколико поштује
међународне законе у смислу једнаког третмана (у сарадњи), она може да
постане значајна сила и да отвори нове перспективе за боље узајамно
разумевање, поготово уз употребу модерних културних средстава и модерних
технологија, а нарочито информативних. Али, «људи још доживљавају свет као
претњу и постају анксиозни јер губе резервоар поверења». 22
Приступ културној,
кооперацији

технолошкој

(научној)

и

привредној

Поред безброј дефиниција културе, још увек се намеће питање «шта је то
култура»? «Култура је добро васпитање, манири и моралност» (А. Клосовска),
али то није прилагођавање средини и променама, него су то узајамни односи
између организама и њихове средине, али је интеграција коначан циљ тих
односа. 23 Има и другачијих ставова. Културу треба схватити као неизбежни
контекст људског живота, тј. не као природно дату већ као људски остварену и
интерпретирану стварност помоћу које се индивидуе формирају као људска бића
и развијају своје персоналне и социјалне способности. 24 Стога се култура и
дефинише као «граматика друштвеног живота». Али, то није једна обична
конструкција, него одговор на захтев времена, који највише шансе за успех у
свету савремене технологије даје онима који с лакоћом успевају да премосте све
могуће границе и отворе путеве кооперацији. Тако технологија обезбеђује
униформни хоризонт производних могућности на датом нивоу научног сазнања
и приморава сва друштва која примењују технологију да се организују на дати
начин. Треба истаћи чињеницу да технологија нужно захтева ка тржишту
оријентисане начине привредног одлучивања, али нашим животима и нашим
облицима друштвене организације управља унутрашња логика научног развоја и
не може се знати са извесношћу које ће друштвене аранжмане диктирати ниво
Ако развој може бити посматран као
научног знања у будућности. 25
побољшање животног стандарда, онда напори усмерени ка развоју тешко могу
игнорисати свет културе, јер људски развој захтева много више него што је (су):
здравље, образовање, доличан животни стандард и политичке слободе.
Слобода културе је витални део људског развоја зато што је могуће изабрати
један (једини ) идентитет а да се не изгуби респект од других или могућност
22

Molwana, 238, цитирано према: Др Загорка Голубовић, оп. цит., стр. 58.
Цитирано према: Julian H. Steward, Theory of Cultural Change – The Theory of multiliner evolution, БИГЗ,
Београд, 1981, стр. 54 (превод)
24
Др Загорка Голубовић, Изазови демократије у савременом свету, Едиција Браничево, Пожаревац, 2003, стр.
66
25
Види: F. Fukuyama, Рефлексије о крају историје – пет година касније, Економика, бр. 10/1996, стр. 480.
23
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других избора. У ствари: слобода културе су људска права, један значајан
аспект људског развоја – и према томе достојан државне акције и пажње. Људи
су различити и тако су различите и њихове културе. Слобода културе и људски
развој захтевају да индивидуе буду слободне задржвајући свој идентитет, као и
да га могу мењати. 26 «Развој одвојен од људског или културног контекста је
раст без душе. Економски развој у свом пуном току је део људске културе».
Може се аргументовати да је развој повећање слобода у врло широком смислу.
Ако је ово више или мање тачно, онда је култура слобода међу онима од којих се
састоји развој. 27 Културна слобода (cultural liberty) и људски развој захтевају да
индивидуе слободно чувају (одржавају) или мењају свој идентитет. Зато је
потребно да мултикултурална политика буде интегрисана у стратегију људског
развоја. 28 А, развој се (доста дуго) изражавао кроз опште прихваћен агрегатни
економски показатељ достигнутог степена раста и развоја – BDP per capita
(бруто друштвени производ по глави становника). Стопа раста BDP per capita
представља промену степена и брзине економског развоја. Развој се посматра
као последица освајања, тј. имплементације економских слобода.
Култура као делатност се узима као (онај) скуп људских активности који
производи и репродукује знања, уметничке вредности и веровања (укључујући и
религијска) и вредносна опредељења. Помаже да се идентификују (своји)
унутрашњи ресурси и да се окрене новим могућностима коришћења властите
културне баштине у сврху побољшања својих развојних могућности, као и
интегрисања (заједничког европског) тржишта радне снаге и информација. 29
Активности се усмеравају на јачање кооперације између земаља чланица и на
пружању подршке чланицама - у ширењу знања о култури, чувању културног
наслеђа, јер имиграција становништва већ повећава културне различитости, што
је сасвим прихватљиво, пошто не постоји европска култура – постоји само
култура Европе. 30 У најширем смислу, култура је и социјални капитал као њен
продукт. Социјални капитал се дефинише као »споосбност која настаје из
преовлађивања односа поверења у друштву или у одређеним његовим
деловима». 31 Ови односи могу бити присутни у базичној друштвеној групи,
породици, као и највећој од свих група, нацији. Поверење је очекивање једних
чланова заједнице, да ће се други чланови те заједнице понашати регуларно,
поштено и кооперативно, захваљујући томе што заједнички поштују
26

UNDP, Human Development Report 2004, «Cultural Liberty in Today s Diverse World», UNDP, New York, 2004,
pp. 1, 6, 23, 35. 94
27
Amartya SEN, Culture and Development, World Bank Tokyo Meeting (2001)
28
Види: UNDP, Human Development Report 2004, Cultural Liberty in Today s Diverse World, New York, 2004, p. 37
29
У преамбули Уговора из Маастрицхта 1992. године стоји као циљ креирање Europe of the people, тј.
Европе народа, помоћу културе. Могућност да се EU на националном нивоу бави питањима и проблемима
културе омогућио је члан 235 Римских уговора из 1957. године, који је битан и за увођње неких нових
области везаних за нове технологије. Кооперација на културном нивоу са земљама ван Европске зајенице
утврђује се 1988. године. Програм «Култура 2000» који креира заједнички културни простор за све грађане
Европе, донесен је 2000. године. Драгана Илић, Културна политика и Европска унија, ИДН, Култура и
развој, Београд, 2004, стр. 298 и 299.
30
«Европски идентитет није култура, већ он почива на мноштву различитих култура, као што не постоји
европска култура, већ само европски културни простор». Žan-Mari Domenak, ЕВРОПА-културни изазов,
Библиотека XX век, Београд, 1991, стр. 74 и 75 (превод), цит. према Драгана Илић, оп. цит., стр. 301.
31
Fukuyama, Судар култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997, стр. 35 и 36.
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одговарајуће норме. Социјални капитал се разликује од осталих облика људског
капитала утолико што се обично ствара и преноси помоћу културних
механизама какви су религија, традиција или историјски настали обичаји. Тако
све више постаје јасно да у борби за опстанак у свету данашње конкуренције –
кооперација са целим светом, а суседска и региоанлна кооперација, посебно,
може само да олакша продор у свет. Културни развој, бар онај који је заснован
на начелима «европског духа», обележен је технолошким успоном. Тако је моћ
културе, у склопу других повољних услова, већа него што се може закључити на
основу схватања транзиције (глобализације), где се пренаглашава значај
економских и технолошких димензија. Тежња за духовним вредностима
пробија се кроз алтернативне културе и покрете за хуманије односе. Постоји
свест да то и није могуће без адекватне културне димензије. 32 Култура,
тенденцијски, постаје прворазредна производна снага, под условом да не дође до
глобализације варварства. 33 Култура омогућује виши квалитет модернизације и
не допушта свођење на технолошки раст, усложњавање и диференцијацију
друштва и света као целине, а да при том не постави питање садржаја и смисла
тог усложњавања и диференцијације. Постоје искуства успешног споја
модернизације и традиције (Јапан) при чему је национална култура - способна да
чува властите корене - одиграла улогу «моста» између традиционалног и
модерног, локалног и глобалног. Подразумева се, при том, да култура у то уноси
сферу вредности. Култура је иманентна хуманизованој економији, не само као
нормативном идеалу, него и циљу који би морао бити на «дневном реду» блиске
будућности. Према F. Fukuyami«.. кључна област модерног живота у којој
култура има непосредни утицај на благостање на унутрашњем плану и на
међународни поредак јесте, вероватно, економија». 34 Он сматра да је поверење
у пословним односима битан елеменат културе, али и успешног развоја привреде.
Питање је само како је могуће успоставити то поверење у условима безобзирне
конкуренције на тржишту и трке за профитом по сваку цену.
Усмеравање кооперације у функцији компетентне привреде и
друштва
Економија која напредује више је интегрисана и ту се значај
међународне кооперације не мора преко истицати. 35 А, процес развоја не
ангажује само потенцијале и економске акције неке заједнице него и друштвену
32

Карактеристично је да је Европски парламент лоциран у Страсбуру (Strasbourg) на реци Рајни, на граници
између Француске и Немачке. »Када сам први пут посетио Strasbourg прешао сам преко моста из
Strasbourg-a у Француској до Kehl-a у Немачкој који баца светло на десет милиона људи који су убијени у
бројним ратовима (с неким) контролишући територију»-Јохн Хуме, МП МЕП, добитник Нобелове награде
за мир 1998. Европска унија надоместила је те конфликте кооперацијом (сарадњом) између тих људи. То
је трансформисало њихов традиционални јак бес од извора конфликта у извор уједињене моћи
(снаге).Види: UNDP, op. cit., p. 82.
33
Види: Др Зоран Видојевић, Култура и глобализација, ИДН, КУЛТУРА И РАЗВОЈ, Београд, 2004, стр.324.
34
F. Fukuyama, Конфликт култура, Трећи програм РТВ Београд, III-IV, 1996, стр. 376.
35
United Nations, World Economic and Social Survey 2003, Trends and Policies in the World Economy, United
Nations, 2003, p. IV.

92

Кооперативност као услов за развој компетентне привреде и друштва
кохезију вредности. Па, «прогресивна држава је у стварности раздрагана и
здрава држава у сваком друштвеном поретку. Стационарна (у застоју) је
ослабљена: нестаје потиштено». 36 Зато, у оквиру економије једне земље, треба
увек имати у виду економски развој. То из разлога што глобализација – тј.
уклањање баријера слободној трговини и чвршћој интеграцији националних
економија - има различите ефекте на земље у развоју, посебно на
најсиромашније земље, па и на земље у транзицији, којима је чувени
«вашингтонски консензус» (пример једноставног и универзалног рецепта, који
су наметнуле светске финансијске институције), за кратко време показао своју
ограниченост.
Начин на који се глобализацијом управљало - укључујући међународне
трговинске уговоре који су имали велику улогу у уклањању тих баријера, као и
политике које су биле наметнуте земљама у развоју у процесу глобализације,
сада се мора, радикално другачије поновно промислити. 37 То, управо, због тога
да би се чињеницама могло веровати и да би се оне уклопиле у идеје оних који
одлучују, да не дође до екстремних стратегија (реформи) као што је, на пример
шок терапија. «Ако пропустимо овај талас плиме, цео живот ће нам бити осуђен
на плићак и беду»- Schakespeare. 38 Ако се, дакле, стално имају у виду развојна
питања, суочавање са изазовима који захтевају добру усмереност економске
политике, могуће је обезбедити економски раст и равномернију расподелу тога
раста. Овде, нарочито, треба обратити пажњу на питање, зашто тржиште не
функционише савршено, како то представљају упрошћени модели који узимају у
обзир, наводно, постојање саваршене конкурентности и савршене
информисаности. Та савршена информисаност не постоји, на што указује
асиметрија информација - разлика у нивоу информисаности, рецимо, између
зајмодавца и зајмопримца, радника и његовог послодавца, осигуравајуће
компаније и осигураника. 39
Те асиметрије прожимају све националне економије. То је обезбедило
темеље за реалистичније теорије рада и финансијских тржишта, објашњавајући
зашто постоји незапосленост и зашто они којима су најпотребнији кредити,
често не могу да их добију. Сматрало се да је једини разлог за незапосленост
што су наднице биле високе, па је једини лек био снижење надница. Међутим,
економија информација бољом анализом рада, капитала и тржишта производа
омогућила је конструисање макроекономских модела, који су обезбедили дубље
36

Adam Smith, Богатство народа, цит. према: УН, оп. цит. п. 117
Види: Joseph E. Stiglitz, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2004, стр. 9.
38
Цитирано према: “Стратегија прикључења СЦГ европским интеграционим процесима, Зборник Центра за
проучавање информационих технологија (ЦЕПИТ) – БОШ, Београд, јануар, 2004., стр. 169.
39
За асиметричне информације су: J.E. Stiglitz, Columbia University New York, George Akerof Barkly University
California, i Michael Spens, Harvard University добили Нобелову награду из економије за 2001. годину. Ови
научници су још седамдесетих година поставили основе нове информационе технологије. Развили су идеје,
а затим и доказали како несавршеност информација и асиметрија информација дубоко погађају аспект
тржишне економије, која је добила на револуционарности виртуалним прилазу тржишту. (J. E. Stiglitz,
оп. цит стр. 11); (James A. Mirrles, проф. из Кембриџа и William Vickrey, проф. са Универзитета Колумбија
у New York-у, добили су Нобелову награду 1996. године за допринос економској теорији подстицаја у
условима асиметричних информација, Економика, бр. 10/1996, стр. 491).
37
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увиде у незапосленост. Моделе, који су објаснили флуктуације, рецесије и
депресије - појаве које су обележавале капитализам од његовог почетка. Скоро
свакоме ко је у додиру са стварним светом постаје јасно да ако се подигне
каматна стопа до прекомерног нивоа, фирме које су високо задужене могу бити
принуђене на банкрот, што би било лоше за привреду. Али, овакво
размишљање није свуда заступљено (поготово не у MMF-у), јер се сматра да
тржишта сама по себи воде ка ефикасним исходима. Не преузимају се мере које
могу водити економском расту и довести привреду у бољи положај (не
дозвољава се пожељна државна интервенција на тржишту). 40 Ипак је потребно
успоставити везу између владе (одређене земље) и тржишта, прихаватајући став
да док су тржишта у центру привреде, постоји једна значајна, иако ограничена
улога коју влада треба да одигра.
Неједнакост, незапосленост, загађење животне средине - то су питања у
којима влада мора да одигра значајну улогу. У дискусији о реформама треба
нагласити потребу за повећаном информисаношћу (и транспарентошћу), а влада
треба да буде добро позиционирана и организована. Влада, у суштини, треба
правно да уреди државу. При доношењу одлука треба сагледати колико су њене
идеје присутне или су то само стандардна решења, без сагледавања ефеката на
људе у појединим земљама, јер не постоји само један рецепт, пошто се ни у
личним животима не следи идеја без тражења алтернативног савета. Али, није
све ни у структурном прилагођавању. Морају се преиспитати алтернативе да се
не би пристајањем на губитак финансијске подршке и подршке из других
извора осетио (неопходни) део бола, који погађа те земље на путу ка (успешној)
тржишној економији. Па, баш због тога што се свет глобализује, морају
постојати одређена правила (до којих се долази демократским процесима),
којима се морају успоставити одређени критеријуми. Земље у транзицијицији ка
тржишној економији, треба у
реформисању међународне економске
архитектуре (система управљања међународним економским и финаснијским
институцијама на чије животе ће утицати одлуке о глобализацији) да имају више
инфорамција које ће водити бољим резултатима, како би се глобалзација
учинила хуманијом. Те земље имају право да знају како се доносе одлуке,
посебно оне које омогућавају слободно кретање добара, услуга и инвестиција
између појединих земаља и зашто је глобализација сила која је донела толико
добра, а постала толико контраверзна. 41 Можда баш због тога што се земље у
развоју, па и земље у транзицији приморавају да отворе своја тржишта за робу
из развијених индустријских земаља, а да истовремено штите своја сопствена
тржишта. Отварање према међународној трговини помогло је многим земљама
да остваре много бржи раст, него што би оне, иначе, постигле. Међународна

40

У области развоја, управљање кризним ситуацијама и у транзицији треба да се своди на реформисање
међународних институција, које воде послове економског развоја да би се олакшала транзиција због
последица недостатка информација.
41
J. E. Stiglitz, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2004, стр. 18.
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трговина помаже економски развој, када извоз земље предводи њен економски
раст. 42
Раст предвођен извозом био је кључни инструмент индустријске
политике која је обогатила велики део Азије. Земље у развоју зато и прихватају
бројне уговоре јер желе да се развијају и боре против сиромаштва, да не западају
дубље у беду, будући да се животни стандард смањује и сиромаштво постаје
убица. Тржишна економија се показала лошијом него што се предвиђало. Темпо
развоја није дао земљама у транзицији времена за тзв. културну адаптацију. То
је носило са собом масовну незапосленост. Либерализација тржишта капитала
била је форсирана упркос чињеници да не постоје докази да то подстиче
економски раст. Највећи број напредних индустријских земаља (укључујући
САД и Јапан) изградили су своју привреду мудром и селективном заштитом
неких од својих индустрија, док нису постале довољно јаке да се саме такмиче
са страним компанијама. Јер, ако се тржишта пребрзо отварају за конкуренцију,
пре него што се успоставе снажне финансијске институције, постојећа
запосленост ће бити брже уништавана, него што ће нова бити стварана. То су те
грешке у поступности и брзини предузиманих мера, које воде расту
незапослености и повећању сиромаштва.
У основи, овде проблем лежи у управљању, у дисфункционалности, у
томе ко одлучује што треба да се ради. Обично се земља оставља без
алтернативе, без начина да се изрази забринутост и да се тако присили на
промене (уз услове које је тешко испунити). А, те промене, по свему судећи,
постају једини и стварни пут раста и развоја. Када је већ тако, онда треба
прихватити транзиицју под сопственим условима (као што је прихваћена
глобализација у Источној Азији) и по сопственој динамици, односно влада
треба да одигра почетну улогу у обликовању развоја привреде (док се привреда
не опорави), а не да (одмах) привреда буде потпуно препуштена тржишту.
Треба издејствовати ширину деловања у сфери економије - да се унапреди раст
привреде. Тако процес транзиције не би био аналоган ранијем процесу у којем
су стваране националне економије (могао би бити преобликован), него би се
усмеравао на оно што функционише. Кључно је да се постиже успешан развој, да
раст буде одржив и да се његови плодови равномерније расподеле. 43 Не треба
постављати услове које је тешко испунити, јер то спутава инвеститоре да улажу
у такве земље, односно са капиталом се улази врло опрезно. Зато и треба
промислити какве би стратегије могле бити најефективније за унапређење
привредног раста; увести те стратегије у праксу; отварати тржишта за земље у
развоју и у транзицији или обезбеђивати њихове ефективне помоћи, 44да би
42

J.E. Stiglitz, оп. цит., стр. 18.
Треба подсетити да је Амартyа K. Sen, добитник Нобелове награде за економију 1998. године, у
прерасподели дохотка открио узроке и суштину сиромаштва. Помогао је у разумевању механизама
који изазивају глад и сиромаштво, на потпуно нов начин дефинисао нову теорију (развоја) економије и
тако вратио етичку димензију расправи о виталним економским проблемима. A.K. Sen, Развој као слобода,
Филип Вишњић, Београд, 2002, стр.
44
J.E. Stiglitz, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2004, стр. 39.
43
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дошло до економске трансформације. Али се често замењују средства
циљевима па земље не задовољавају одређене минималне стандарде, односно
немају добре макроекономске оквире, па им се ускраћује помоћ. Оне, иначе,
лоше управљају и (том) помоћи коју добијају, као што лоше управљају и својом
укупном економијом. Али, питања развоја су веома комплексна и земље у
развоју, па и у транзицији, представљају много већи проблем него развијене
земље. То је зато што у тим земљама тржиште често не постоји, а и ако
постоји ради несавршено – проблеми око информација су бројни, а култура и
обичаји могу значајно да утичу на економско понашање. Ако економија
стагнира дужи период долази до тешкоћа да се одржи прогрес. Тај проблем се
препознаје већ доста дуго, самим тим, што се развој (од 90-их година) мери HDIом (Human Development Index). 45 Установљени су и (миленијумски) циљеви
развоја, који дају развоју регулисану и предвидиву перспективу на националном
и глобалном нивоу, њих 8 са 18 погодака (мета) и 48 индикатора, успостављају
конкретни временски одређени оквир за унапређење развоја и смањивање
сиромаштва до 2015. године и раније. 46 Овај угао посматрања потврђује да се
циљеви односе на целокупни начин живота, у коме се сама конфигурација
односа мења и развија. Они постају обавезујући за све учеснике у развоју. Ако је
ово мишљење доминантно, онда «земља мора да буде постављена на возачево
седиште», 47 а у креирању своје стратегије и регулисњу својих програма да буде
веома маштовита. 48 Ефикасна тржишна економија, дакле, захтева да све
претпоставке буду задовољене и да ефикасне реформе у једној области не могу
без пратећих реформи у другим областима, јер се стање може учинити горим.
То је питање редоследа, који се не може игнорисати, јер процес развоја и брзих
промена намеће друштву огроман терет. Углавном се разори социјално ткиво;
дохоци и наднице падају, а незапосленост нагло расте.
Треба, зато, усвајати регулаторске структуре прилагођене сопственој
ситуацији, јер се реформише глобална економска архитектура. Изблиза се то
посматра и доживљава као преобликовање једног система са његовим гашењем,
али идеје дуго сазревају. Огледају се, ипак, у двоструком прилазу стабилизацији и придруживању наше земље ЕУ, тј. на два колосека. Један
прилаз је политички, а други економски, и неће се више инсистирати на
45

Постоје три базичне димензије људског развоја: прво, дуг и здрав живот мерен очекиваним животом
рођених (средње трајње живота); друго, знање мерено стопом писмености одраслих и спајањем опште
стопе уписа у основну школу, средњу школу и терцијарну школу; треће, доличан животни стандард,
мерен друштвеним производом по становнику (per capita) у purchasing power parity (PPP) u US-а доларима.
UNDP, Human Development Report 2004, «Cultural Liberty in Today s Diverse World», New York, 2004, p. 137.
46
Свих 191 држава чланица UN обавезале су се да до 2015. године испуне миленијумске циљеве рзавоја: 1.
искорене сиромаштво и глад; 2.постигну опште основно образовање; 3. промовишу једнакост међу
половима и дају већа права женама; 4. смање смртност деце; 5. побољшају здравље мајки; 6. изборе се са
HIV/AIDS-ом, маларијом и осталим болестима; 7. осигурају одрживост природне средине; 8. развију
глобално партнерсто за развој. UNDP, Human Development Report 2004, New York, 2004, p.p. 127-128, 135136 и Путоказ за примену Миленијумске декларације, www.un.org/millenniumgoals
47
То су речи председника Светске банке Dž.Volfenson-a. J. E. Stiglitz, оп. цит. стр. 62.
48
«Машта је важнија од знања» Albert Ajnštajn (1879-1955), цитирано према: Kamil Idris, Интелектуална
својина моћно средство економског раста, Завод за интелектуалну својину, Балканкулт, Београд, 2003
стр.9
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монетарној заједници ни на царинском повезивању две републике. Остаје једна
од специфичности да се то види и у Студији изводљивости за државну
заједницу. 49 Својим новим привредним законима наша земља треба да прихвати
тај пут који не може бити само европски али, ни само транзицијски, већ и
европски и транзицијски. 50 Овде се, свакако, све те идеје међусобно прожимају
и отварају одређене могућности. Кооперација ће, тако, подстицати промене
изнутра, а у очекивању је да ће се одвијати и споља, док то бескрајно
придруживање траје.
Закључна разматрања
Промене друштва треба усмерити ка тржишнијим решењима, јер
транзиција, мењањем институција, обликује другачији друштвени систем, тј.
обликује другачије друштво. Ако је проблем био (до овог тренутка) у спором
развоју, бржи развој је могућ ако се побољша пословно окружење, тј.
коооперација унутар и кооперација изван земље. Циљ је повећање привредног
раста, извоза, запослености и смањење (обарање) инфлације. Исто тако,
потребна је контрола пореских прихода, што је битно не само за стране, већ и за
домаће инвеститоре, којима је потребна боља регулатива, бољи порески систем
и боље процедуре. Примера ради, оснивање нових фирми најважнији је вид
приватизације, али и очување квалитета постојећих, јер се постојеће фирме
слабо укључују у међународну поделу рада и оскудевају у новим технологијама.
Пословно окружење зато и јесте тај потребни импулс и највећа капитална
инвестиција треба да буде изградња установа које ће подстицати развој тржишне
привреде. «Ја верујем да смо због тога на овој земљи, да размишљамо, да
тражимо и ослушкујемо далеко изгубљене звуке из којих се налази наш прави
завичај (развој)». 51 То, управо, да се покаже колико и како се кроз савремену
друштвену панораму пробијају импулси за променама и како је исправно
разумевати феномен проучавања друштвених структура карактеристичних за
кооперацију (информационог доба). 52 Ту су уплетена компликована техничка
решења, која могу да варирају широко од средине до средине, обезбеђивањем
неопходних кадрова, превазилажењем културних разлика 53 и друго. Кооперација
је укорењена у друштвеном животу и не може се разумети независно од ширег
контекста, који се тиче организовања модерних друштава: како кооперација

49

Ово су одлуке које су, у темељној расправи донесене у Mastrihtu/Holandija (3 – 4. 09. 2004) уз потписивање
(једног) споразума о стабилизацији и придруживању са СЦГ, али уз «уграђивање» одређених «техничких»
посебности у економском-трговинском и царинском систему чланица заједнице, због изостанка
хармонизације привреда. Постоји више начина да се изгради модел интеграције, али ће бити један
споразум у процесу придруживања европским интеграцијама. Види и: Политика од 5.09.2004. стр. 1и2 и
Политика од 6.09.2004, стр. 1.
50
Др Мирко Васиљевић: Привреда и приватизација, XIII годишњи конгрес правника у привреди, Право и
привреда, 5-8/2004, стр. 27.
51
H. Hese, Срећан је ко уме да воли, Народна књига, Београд, 2004, стр. 137.
52
Види: БОШ, Глобални грађани, уредници Ненад Голчевси и Горан Миловановић, Београд, 2004, стр. 52.
53
БОШ, Аспекти глобализације, БОШ, Београд, 2003, стр. 119
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подстиче, обликује и подупире модеран живот. 54 Раст и значај кооперације у
глобалном друштву је толики да се све више указује да се свет креће ка периоду
у којем примарна легитимација неће бити идеолошка, већ развојна и културна.
А, култура има непосредан утицај на благостање на унутрашњем плану и на
међународни поредак.
Да би дошло до интеграције у важне структуре, посебно, европске,
неопходно је већ сада у кооперацији откривати нове значајне ефекте.
Кооперација постаје глобални феномен. Због тога и треба бити свестан те
промене као нужности, иако се термин кооперација користи без довољне
прецизности. Све више се схвата да се не може функционисати по истрошеним
моделима, који су на старом континенту одавно превазиђени. Грешке остају
неоткривене дуго, нарочито у земљама са мањком аналитичких приступа, а
долазе као директне последице корупције, екстремне неједнакости и потпуне
неодговорности за економију земље, за отклањање неразвијености. Треба
побољшати ефикасност што, опет, води повећању продуктивности рада. Зато
приступ на два колосека, тј да се примени двоструки прилаз, један у политичкој,
а други у економској сфери (без хармонизације монете, пореза и тржишта царинског система Србије са Црном Гором), обезбеђује помак напред. Остаје да
се то види и на студији изводљивости, која треба да означи напредак процеса у
придруживању наше земље ЕУ. Оно што је потребно је одржив раст, који води
рачуна о једнакости, а то је смисао развоја. Зато кооперација као комплексан
процес не може да не буде многострана и вишедимензионална. Њена способност
преусмеравања садржана је у слободи уговарања и, свакако, у флексибилности.
Све су, тако, димензије развоја условљене кооперацијом.
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КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА КАО МОГУЋИ ИЗВОР
КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ
«Људи и новац су кључне активности о којима се мора водити рачуна.»
Peter Drucker
Апстракт: Према новијим схватањима, корпоративна култура
предузећа је значајан извор конкурентске предности организације, не само због
обиља расположивих ресурса, већ и због чињенице да нешто «уме» боље од
конкуренције. Последњих тридесетак година овај концепт је постао признат и
као начин за разумевање хуманог система. Неопходно је установити
конструктивну културу која омогућава запосленима да се са културом
идентификују и да је мењају. Промена културе значи и промену комплетног
социјалног идентитета кроз моделовање пожељног облика понашања што
често може наићи на отпоре. Ова «личност организације», уколико је
позитивно профилисана може бити значајан извор конкурентске предности.
Кључне речи: Корпоративна култура, организационо понашање,
конкурентска предност

CORPORATIVE CULTURE AS A POSSIBLE SOURCE OF
COMPETITIVE ADVANTAGE
Summary:According to the latest concepts, corporative culture of a company
is a significant source of competitive advantage of an organization, not only because
of abundance of disposable resources, but also because of the fact that they «can» do
something better than competition. During the last thirty years this concept became
accepted also as a way of understanding humane system. It is imperative to establish
constructive culture which will enable employees to identify with culture and to
change it. The change of culture embraces the change of complete social identity
through modeling of required form of behavior which often meets resistance. This
«personality of an organization», if it is positively clear-cut can be significant source
of competitive advantage.
Key words: corporative culture, organizational behavior, competitive
advantage
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1. Увод
Конкуренција је изузетно жестока. У данашњој суровој економској клими,
организације које не желе тек да преживе, већ и да производе или нуде, морају
имати извесну конкурентску предност у односу на своје такмаце. Јесте ли икада
озбиљно поставили себи питање шта је то што нашу организацију треба да
разликује и чини другачијом од осталих сличних организација у окружењу? Шта је
то што чини истинску бит конкурентске предности? Производ? Услуга? Или пак,
можда најважнији, најмање предвидљив, често недовољно видљив и наедекватно
плаћен ресурс – људски ресурс?
Да ли су кључно обележје културе организације њени симболички
елементи, или пак они који су на нивоу когнитивног, не увек јасни за препознати и
дефинисати, али, чини нам се, суштински?
Интересовање за корпоративну културу је присутно последњих тридесетак
година. Од становишта да у организацији постоји само једна униформна,
јединствена и тешко променљива култура, размишљања су еволуирала у правцу
дефинисања културе организације као елемента који осим што је вишеслојан
(евидентира се присуство више различитих култура унутар организације,
субкултура), има централну улогу у корпоративној стратегији организације.
Ефективна култура мора да кореспондира са вредностима запослених и да буде у
складу са окружењем у коме организација битише. Култура организације није
више само мерило успеха или неуспеха организације, већ позитивна култура сама
по себи може бити значајна конкурентска предност.
2. Корпоративна култура – исходишта, категоризација и димензије
феномена
Бавећи се корпоративном културом, разни аутори дају своје дефиниције
феномена под утицајем различитих услова у привредном окружењу
организације, у зависности од географске локације, економске климе и слично.
У суштини, у зависности од тога да ли се култура схвата као варијабла
организационе стварности или пак као целовит систем, све дефиниције можемо
поделити на две групе:
симболичке и
когнитивне.
У дефиницијама у којима преовладавају симболички садржаји, култура
се схвата као метод или систем видљивих елемената у које се убрајају симболи,
симболичке радње и материјалне чињенице, као и различити канали преко којих
се интерпретира култура организације.
У овом раду нас занима управо овај когнитивни оквир копроративне
културе и његова улога у креирању конструктивне културе која представља
добру основу за конкурентску предност. Когнитивне елементе често називамо
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невидљивим елементима који се очитују у нормама понашања, ставовима и
вредностима. У [1] се наводе још и осећања, а у [2] аутори наводе још и
очекивања и колективно мишљење. Оно што ваља нагласити је да се у бити
сваке од наведених група дефиниција налази управо хумани капитал, људи са
својим системом вредности који кореспондира са организационим вредностима,
као и подршка запослених која је суштинска карика у креирању или промени
културе организације.
Топ менаџмент компаније треба да има у виду да јака култура
подразумева да сви радници буду упознати са темељним вредностима
(премисама), да им оне свакодневно буду не само предочаване, него и
практиковане. Но, процес промене система вредности је прилично дуготрајан.
Сматра се да је за промену вредности потребно неких шездесет година, тачније
три генерације људи!
Нека истраживања радних вредности код нас [3] указују на чињеницу да
је, и поред присутних стереотипа да у материјално сиромашним друштвима или
у друштвима у периоду транзиције врхунску вредност представља материјално
благостање, и даље присутна самоактуализирајућа оријентација.
Категоризације корпоративне културе
Иако су, широј научној јавности познате, категоризације културе радили
врсни теоретичари корпоративне културе (Handy, Deal and Kennedy) за ову
прилику смо одабрали мање рабљену, али веома илустративну категоризацију
Зоненфелда (Sonnenfeld) која кореспондира са, такође недовољно познатом,
категоризацијом аутора Гофија и Џонса (Gofee and Jones).
Аутор наводи да постоје четири типа организационе културе:
академија – омогућава запосленима да раде на различитим
радним местима и тако стичу увид у комплетан радни процес у
организацији;
клуб – води се рачуна о процесу регрутовања и селекције нових
упосленика, како би се на прави начин уклопили у постојећу културу
организације;
бејзбол тим – чине га талентовани појединци који се сматрају
«звездама» и који су изузетно добро плаћени за свој ангажман, али који исто
тако могу да оду на боље плаћено радно место у некој другој организацији.
тврђава – организације које негују ову културу користе сва
могућа средства како би очували постојеће позиције у економском систему и
онемогућили процес старења организације.
Гофи и Џонс у [4] као основне факторе за своју категоризацију наводе
ниво социјабилности (који дефинишу као степен пријатељства међу члановима
организација) и солидарности (спремност да се прихвате прокламоване
вредности брзо и ефикасно) као неку врсту оријентира да би се разумело где се
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организација налази. Ниједна од ових категорија, становиште је аутора, није
боља од осталих.
Типови културе организације по Гофију и Џонсу су:
мрежна култура – одликује је висок ниво социјабилности и низак
ниво солидарности, појединци унутар ње се осећају као у породици и често
се друже. Унапређења су честа и послови се реализују путем неформалних
структура или субкултура унутар организације. Овај тип одговара
Зоненфелдовом клубу.
култура милосрђа – низак ниво социјабилности и висок ниво
солидарности; нема дружења, али се послови реализују кроз уважавање
стратешких пословних циљева. Не исказује се висок степен лојалности и на
послу се остаје управо онолико колико је неопходно. Одговара
Зоненфелдовом бејзбол тиму.
фрагментарна култура – низак ниво и социјабилности и
солидарности. Људи веома мало и нерадо сарађују, раде «иза затворених
врата» и све остале колеге у окружењу доживљавају као потенцијалну
претњу. Одговара типу Зоненфелдове тврђаве.
заједничка култура – висок ниво и социјабилности и
солидарности. Запослени су веома блиски, друже се и тесно сарађују кроз
различите врсте радних тимова, а лојалност компанији је на високом нивоу.
Одговара типу академије у Зоненфелдовој типологији.
Димензије корпоративне културе, онако како су их Гофи и Џонс
дефинисали, дати су у следећем приказу:
Социјабилност
Висока

Ниска

Висок ниво

Заједничка култура

Култура милосрђа

Низак ниво

Мрежна култура

Фрагментарна култура

Солидарност

Слика 1: Димензије корпоративне културе (Према: Гофи и Џонс, 1996)
3. Промена корпоративне културе – предуслов за стицање
конкурентске предности
Уколико се сложимо са чињеницом да топ менаџмент компаније има
могућност и одговорност да иницира промену културе и буде лидер те промене,
онда схватамо да категоризација култура може на неколико различитих начина
да буде од користи менаџерима:
омогућава боље разумевање свих позитивних и негативних
аспеката корпоративне културе;
омогућава регрутовање «правих» људи за организацију;
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идентификовање позиција на којима се организација налази и
одлучивање о будућим променама у култури организације.
Када се менаџмент, али и сви запослени унутар организације
идентификују са доминантним организационим вредностима и интериоризују
их, позитивна култура може да пружи многе бенефиције. Радно окружење у том
случају постаје далеко пријатније за рад што позитивно утиче на радни морал;
тимски рад на свим нивоима чини да култура функционише као оперативни
систем организације, а дељење знања и информација и отвореност ка новом,
чине да организација минимализује различите степене неизвесности у
конкурентном окружењу.
Да би се инцирала било каква промена култура организације, топ
менаџмент мора прво да разуме постојећу културу. То може бити учињено на
више начина, али је сасвим извесно да је детерминанта за било коју будућу
акцију анкетирање запослених о важним елементима културе што подразумева
њихово виђење културе организације и идентификовање са корпоративним
вредностима (сегмент организационе климе), мисијом и визијом организације.
Тако менаџмент организације добија увид у постојећи доминантан културни и
организациони миље и утврђује шта треба мењати (know what).
Када је постојећа култура на прави начин спозната, менаџмент
организације треба да осмисли како ће се промена спровести а да би се
резултати побољшали. Промена треба да се огледа пре свега у промени
доминантног обрасца понашања који се директно очитује у модификовању
система вредности. То подразумева промену, превасходно симболичких
елемената, посебно ритуала (развој визије, увођење нових слогана, промена
начина одевања унутар компаније, редизајн знака, промоције успешних и сл.)
као и ојачавање тимске архитектуре регрутовањем нових људи који кроз
сегмент кооперације могу проширити постојеће хоризонте анализе пословања.
Но, као што је раније поменуто ради се о процесу који изискује ангажовање свих
креативних потенцијала у организацији, анимирање и повезивање расположивих
ресурса, која могу бити адекватан одговор на стално растућу конкуренцију, али
и омогућити јачање тржишне позиције предузећа.
У [5] се као полазна основа наводе следеће фазе:
развијање свести о неопходности промене чиме се подразумева
испитивање тржишне и конкурентске реалности и идентификовање и
испитивање потенцијалних криза и значајних могућности;
стварање водеће коалиције која је довољно моћна да води
промену и усмерава рад у правцу тимског деловања;
обликовање визије и стратегије која помаже остварењу визије и
усмеравању промене;
комуницирање
визије
промене,
коришћењем
свих
комуникационих образаца ради ширења нових визија и установљавање
очекиваног понашања запослених;
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осамостаљивање запослених за широку акцију одстрањивања
препрека при реализацији промене кроз подстицање ризика нових акција, и
идеја;
остваривање краткорочних успеха уз адекватно награђивање
људи који су успеху допринели;
консолидовање остварених предности и иницирање даљих
промена уз ангажовање и развијање људи који својим идејама освежавају
процес новим;
остваривање нових приступа у култури, остваривањем бољих
перформанси кроз понашање оријентисано на потрошаче и продуктивност,
и јасније повезивање нових принципа понашања и успеха организације.
Неговање културе кооперативности представља иницирање климе
погодне за стварање оптималних радних резултата, али неки аутори [6] наводе
да осим тога менаџери треба да буду овлашћени да развијају такву културу и да
се придржавају следећег:
Неопходно је постојање свести о личним и практичним потребама свих
запослених;
Комуникацију треба перципирати као једну од најважнијих вештина
успешног менаџера;
Суочавање са креативношћу може да буде корисна «ињекција» чак и за
оне најзанимљивије послове;
Уљудност не треба неговати само у комуникацији са другим људима,
већ је треба доживљавати и као однос према послу;
Доследност треба да одликује врсне менаџере не само у понашању и
ставовима, већ и у процесу доношења одлука, реакцијама и свакодневним
интеракцијама;
Менаџери који желе да буду истакнути лидери треба да се залажу и дају
све од себе радећи ствари које су неопходне да би се компанија унапредила,
чак и када им није до тога.
4. Корпоративна култура – неки резултати истраживања
У [7] се наводе резултати истраживања, рађених у Великој Британији
које полази од хипотезе да је култура организације концепт који је менаџерима
тежак за управљање. То се дешава пре свега из два разлога, сматрају аутори, а
то су недостатак аналитичких способности које ће омогућити разумевање
различитих културних концепата и могући друштвени табуи који се појављују
када треба разматрати основне проблеме организационе културе.
Инструмент истраживања је био кратак упитник дистрибуиран
полазницима последипломских студија менаџмента (њих 84, просечне старосне
доби 29 година, на различитим менаџерским позицијама). Задатак је био да
демонстрирају своје познавање модела корпоративне културе и њихову
употребу. На основу писаног материјала, било је потребно идентификовати
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прокламоване вредности једне непостојеће (измишљене) организације.
Резултати су анализирани истраживачком методологијом Шајна 56, Дила и
Кенедија (Schein, Deal and Kennedy). Иако је требало идентификовати
прокламоване организационе вредности, чак две трећине испитаника је у својим
одговорима реферирало на елементе структуре организације, што указује на
чињеницу да анкетирани менаџери имају проблема приликом разликовања
организационих вредности од елемената структуре организације. Најчешће
навођени одговор је био процес регрутовања, организациона структура, имиџ
компаније. Као вредности, нешто касније су исти испитаници идентификовали
конзервативизам, традиционализам, расизам и елитизам у највећем броју
одговора.
Широк дијапазон одговора је утврђен код питања везаног за
идентификовање квалитета корпоративне културе. Чак две трећине испитаника
је поменуло конформизам, а следе лојалност, коректност и успех.
Чини се да је ово истраживање 57 је успело да укаже на чињеницу да сама
комплексност и мултидимезионалност парадигме корпоративне културе није
била кључна отежавајућа околност у идентификовању вредности у
организацији. Истраживањем је чак потврђена хипотеза да недостатак
обухватнијег и ширег социолошког и антрополошког образовања (науке
фундаменталне за разумевање феномена културе) значи непоседовање основних
алата неопходних у истраживању и промени концепта корпоративне културе.
Када су друштвене науке у питању, највећи број испитаника је проучавао
историју, економију и књижевност, а социологија и антропологија се налазе на
дну листе. Такође, најчешће помињане вредности указују нам на доминанатне
друштвене вредности које се у поменутом делу света глорификују. Наиме, да
подсетимо, немогуће је да организација у свом раду и односу са екстерним
окружењем буде у вредносном систему који негује, битно другачија од
друштвеног контекста. Такође, одговори нам указују на перцепцију вредности
од стране испитаника и начин њиховог промишљања истих.
Дакле, да би се иницирала и спровела било која промена корпоративне
културе која је основ за конкурентску предност, треба поћи од оног што је
основно. Менаџери пре свега да би у ту активност могли на прави начин да се
укључе, морају поседовати основна знања базирана и на хуманистичким
наукама (социологија и антропологија) као и знања која ће омогућити да
организационе феномене ваљано артикулишу и усмеравају (менаџмент,
економија). Стога, да подвучемо, централну улогу у креирању конкурентске
предности има социјално ткиво организације, тачније човек.
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Ваља подсетити да се Шајн (Schein) сматра најпроминентнијим
теоретичарем концепта корпоративне културе који у својим истраживањима
инсистира на постојању три нивоа културе:артефакти и креације, заједничке
вредности и основне претпоставке. [8]
57
Детаљнији резултати истраживања су доступни у[7].
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Истраживања корпоративне културе су код нас још увек веома ретка и у
домену су ограниченог научног потенцијала, но, сматрамо да нека од њих треба
навести у овом раду.
Марушић у [9] даје резултате истраживања спроведеног у Хрватској у
коме се између осталог анализирају елементи унутрашње организације:
појединац, култура, организација, информатика и комуникације и њихових
међусобних односа. Резултати су показали да су, без обзира на тип промена у
организацији, појединци, најважнији елеменат организације у променама. Аутор
такође истиче да су најзначајнији иницијатори промена руководиоци, а
инхибирајући фактори могу бити појединци, структура организације и култура
организације.
Истраживања новијег датума 58 [10] само потврђују напред речено; у
нашим организацијама је доминанатно заступљена култура моћи (по
Зоненфелду би то био клуб) унутар које неједнака дистрибуција моћи омогућава
појединцима и групама са већим степеном легитимне моћи да доносе одлуке у
име осталих запослених. Спремност за промене је директно повезана са
особинама личности, као што су мотив постигнућа, спремност за прихватање
одговорности за сопствени живот и емоционална стабилност.
Дакле, као што се из сегмената наведених истраживања може се
закључити, стварање културе организације спремне за промене представља
процес који омогућава развој и појединца и организације. Један од основних
предуслова за промену организационе културе је промена система претпоставки,
веровања и вредности не само у окружењу у коме се организација налази, него
превасходно, унутар саме организације. Перцепција реалности припадника једне
културе, утиче директно и на ниво свесности и понашање запослених.
5. Закључак
Данашње конкурентско глобално окружење намеће размишљање да
корпоративна култура представља критичну тачку успеха или неуспеха једне
организације. Корпоративна култура није више само компаративна предност,
већ је и предуслов за успех једне организације у смислу ангажовања врхунских
људи из окружења који својим идејама, спремношћу на ризик и иницијативом
преточеном у иновацију могу директно да утичу на продуктивност запослених и
радни морал. Тамо где се процени да је потребно, менаџмент организације треба
да предузме конкретне кораке у смислу промене корпоративне културе:
установљавање нове визије и демонстрирање новог обрасца понашања у складу
са новом визијом. Појединачне иницијативе и понашања запослених утицаће и
на понашање осталих, што се дугорочно рефлектује на понашање и перформансе
58

Резултати истраживања доступни су у докторској дисертацији Лепосаве
Грубић-Нешић, «Прилог развоју система спремности за промене у нестабилним
условима»
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унутар организације. [11] Неговање, промена и развој корпоративне културе
треба да потпомогне да културни идентитет организације буде усмераван у
правцу изградње позитивне културе са елементима кооперативности, климе
поверења кроз дељење знања и тимски рад, а да сама организација кроз
економски респектабилну позицију у конкурентском окружењу повећа
сопствени профит.
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КООРДИНАЦИЈА И КООПЕРАЦИЈА КАО УСЛОВ
УСПЕШНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА

Апстракт: Ланац снабдевања обухвата све економске субјекте који
учествују у задовољавању тражње крајњег корисника, од снабдевача
сировинама до малопродавца. Успешност ланца снабдевања мери се укупном
додатом вредношћу која настаје у ланцу, односно профитом ланца. Профит
зависи од цене коју плаћа крајњи потрошач и трошкова функционисања ланца.
Познато је да услед одсуства кооперације и координације у ланцу сви актери
настоје да повећају појединачне профите. То као последицу има повећање
укупних трошкова ланца и на тај начин смањење његове ефикасности. У овом
раду биће детаљније описан овај феномен и приказани трендови у светској
економији у области управљања ланцима снабдевања. Укратко ће се
коментарисати и стање код нас.
Кључне речи: ланац снабдевања, координација, ефекат бича

COORDINATION AND COOPERATION AS CONDITION
FOR SUPPLY CHAIN EFFICIENCY
Аbstract: The supply chain includes all processes and participants from the
supplier to consumer. There are a lot of participants and most of them are focused on
the local impact of their actions, so their decisions do not maximize total supply chain
profits. In this paper the consequences of the absence of cooperation and coordination
in the supply chain are considered. The so-called bullwhip effect in the chain is
explained and the beer game is described as an illustration of this phenomenon. This
results in the remarkable increasing the costs of the whole supply chain. Some
methods that have in common the insisting on higher cooperation of participants are
suggested in the paper.
Key words: Supply chain, management, Coordination, Cooperation
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1.

Увод

Класични трансформациони модел посматра фирму са становишта улаза
и излаза, слика 1, и основа је за рачунање перформанси фирме и решавање
њених управљачких (менаџмент) проблема. У фирми се доносе одлуке у вези са
обезбеђењем ресурса за производњу, набавком сировина, производњом,
продајом, испоруком и другим процесима битним за функционисање фирме.
Одлуке се доносе са намером повећања сопствене ефикасности.
Поједностављено се фирма може посматрати и као трговац који настоји да купи
што јефтиније (смањи улазе) и прода што скупље (повећа излазе). Она има своје
снабдеваче (добављаче), од којих набавља потребне ресурсе, и своје потрошаче,
(купце) којима продаје своје производе. Успешна фирма има добре односе са
својим снабдевачима и са својим потрошачима. Овакав приступ је, у одређеном
смислу, полазна тачка у проучавању фирми и начина њиховог ефикасног
управљања.
Улази

Процес

Kуповина

Излази
Продаја

Слика 1. Трансформациони модел фирме
Савремени процеси глобализације тржишта узроковали су извесну
модификацију овог приступа указивањем на већу међузависност свих субјеката
који учествују у задовољењу потреба крајњег потрошача. Данас је, више него
икада раније, јасно да на успешност конкретне фирме, поред управљања
унутрашњим процесима и односима са непосредним снабдевачима и купцима,
утичу сви субјекти ланца којем она припада. Зато се фокус интересовања за
управљање фирмом шири са функција фирме на разматрање свих учесника који
непосредно или посредно утичу на њену ефикасност.
У следећем поглављу биће описан ланац снабдевања и проблеми његовог
управљања. Затим ће бити објашњен ефекат бича и приказана игра са пивом
чији резултати недвосмислено указују на неопходност кооординације и
кооперације у ланцима снабдевања.
2.

Ланац снабдевања

Ланац снабдевања (Supply Chain) представља скуп пословних процеса
који повезују снабдеваче, произвођаче, продавце на велико, продавце на мало и
све оне који су укључени у процесе стварања, продаје и испоруке производа
крајњим корисницима [1,2,3]. На тај начин, ланац снабдевања обухвата токове
производа, информација и финансијских средстава између пословних партнера,

110

Кооперација и координација као услов успешности ланца снабдевања
односно између предузећа учесника у ланцу снабдевања, слика 2. У стварности
се ретко може пронаћи јединствени ланац снабдевања већ се ради о мрежама
снабдевања с обзиром да свака фирма, по правилу, има више снабдевача и више
потрошача. Ми ћемо се ипак задржати на посматрању поједностављеног модела,
једног ланца, да бисмо објаснили разматране феномене који се у мрежама
снабдевања могу да појаве у још израженијој форми.
Добављач

Произвођа

Дистрибут

Малопрода

Купац

Добављач

Произвођа

Дистрибут

Малопрода

Купац

Добављач

Произвођа

Дистрибут

Малопрода

Купац

Слика 2. Ланац снабдевања
Циљ сваког ланца снабдевања је да максимизира свеукупну створену
вредност. Вредност коју ствара ланац снабдевања је разлика између вредности коју
представља финални производ за купца и напора који ланац снабдевања улаже за
испуњење тражње купаца. За већину комерцијалних ланаца снабдевања вредност
ће бити снажно повезана са профитабилношћу ланца снабдевања тј. разлике
између оствореног прихода од продаје и укупних трошкова садржаних у целом
ланцу снабдевања. Профитабилност ланца снабдевања је укупни профит који деле
сви нивои ланца снабдевања. Што је већа профитабилност ланца снабдевања, то је
већа успешност самог тог ланца. Савремено пословање указује на чињеницу да
успех треба мерити терминима као што је профитабилност ланца снабдевања а не
терминима као што је профит неког посебног нивоа.
Уместо перформанси појединачних субјеката треба разматрати
перформансе укупног ланца:
• Профитабилност ланца: однос профита и ангажованог капитала
• Tрошкови ланца: транспорт, залихе, паковање, испоруке, информације...
• Функционалност ланца: степен реализације наруџби, време одзива
система, степен дуплирања функција,...
• Ниво услуге: време, поузданост, адекватност и флексибилност испоруке.
Следећи логичан корак је да се потраже извори прихода и трошкова. За
било који ланац снабдевања постоји само један извор прихода и то је купац.
Купац је једина реална тачка позитивног протока новца у ланцу снабдевања. Сви
остали протоци новца су једноставно размене фондова који се обављају између
различитих нивоа у оквиру ланца снабдевања. Сви протоци информација,
производа или новца стварају трошкове у оквиру ланца снабдевања.
У условима жестоке конкуренције коју доноси глобализација и
либерализација, потрошач је у прилици да бира између сличних производа из
различитих ланаца и он ће одабрати онај који њему највише одговара по
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квалитету и цени. За потрошаче су важне само интегралне перформансе ланца
јер он вреднује само укупни резултат и не води рачуна о томе како се ко у ланцу
понашао. Поједине карике ланца могу бити јако ефикасне, али то не мора да
значи да је и ланац коме припадају ефикасан. Због тога, свака карика у ланцу
треба да прошири опсег и хоризонт разматрања и да се брине и о снабдевачима
својих снабдевача и о потрошачима својих потрошача.
Управљање ланцима снабдевања обухвата управљање токовима
материјала, информација и новца између и у самим нивоима ланца снабдевања,
са намером да максимизира укупна профитабилност. Управљање ЛС је низ
приступа који се користе у циљу ефикасног интегрисања снабдевача,
произвођача, складишта и малопродајних објеката, тако да се роба производи и
диструбуира у оптималним количинама, на жељене локације и у жељено време,
и да се притом минимизирају трошкови и обезбеди захтевани ниво услуга. У
управљању ЛС се доносе одлуке о локацији (складишта и/или производних
погона), о производњи, залихама (шта, када и колико наручити), дистрибуцији и
испоруци. У складу са развојем и утицајем информационо-комуникационих
технологија на савремено пословање, управљање ланцима снабдевања се и у
оквиру њих разматра као посебан део [4].
Управљање ЛС се у највећој мери своди на координацију и колаборацију
с обзиром да су карике у ланцу по правилу самостални економски субјекти
различитих власника. Сложеност управљања, поред тога, произлази из следећих
чињеница:
• ЛС је мрежа организација, са различитим интересима који су, најчешће,
конфликтни.
• Усклађивање тражње и залиха је само по себи сложен задатак.
• Неопходно је праћење и предвиђање динамике тражње, чак и у случају
када је захтев потпуно познат (нпр. из уговора).
• Многи проблеми и феномени су нови и нису дефинисани (животни век
производа постаје све краћи и краћи; нема историјских података за нове
производе; нуде се производи нових особина и перформанси; смањује се
вредност производа током његовог животног века итд).
Да би се ЛС управљало ефикасно, неопходно је добро познавати
феномене који се у њему дешавају. Један од најважнијих и за лаике
неочекиваних феномена је тзв. ефекат бича.
3.

Ефекат бича у ЛС

Настојање сваког учесника у ланцу да максимизира своју ефикасност,
водећи рачуна само о својим улазима и излазима, закономерно води до смањења
ефикасности целог ланца. У ланцу се јавља ефекат који је добио назив по
аналогној појави из природе када врх бича изазове прасак јер достигне брзину
већу од звука иако је брзина кочијашевог покрета знатно мања. Он описује
појаву повећавања флуктуација у наруџбинама када се наруџбе простиру уз
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ланац снабдевања, од малопродаје преко великопродаје и произвођача до
снабдевача сировинама. Овај ефекат је најпре запажен и пракси код фирме
Proctor&Gamble која је уочила да се десила значајна промена величине
поруџбина од стране дистрибутера, док се тражња од стране потрошача није
битније мењала. Слика 3. је илустрација ефекта бича у ЛС који има три нивоа.
На слици се јасно види како се повећавају варијације у наручивању како се иде
уз ЛС.
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Слика 3. Илустрација ефекта бича
Ефекат бича настаје услед деформисања информација о тражњи у ланцу
снабдевања јер различити нивои ланца различито процењују каква ће бити
тражња. Трговац на мало може да протумачи малу промену у тражњи купаца као
тренд раста и на основу тога да повећа своје поруџбине, односно да купи више
него што му је објективно потребно. Повећање поруџбина у великопродаји ће
бити још веће него у малопродаји, јер великопродаја не може да протумачи
исправно пораст тражње код малопродаје. Што се иде више уз ланац, пораст
величине поруџбина је све већи. Малопродаја може да повећа поруџбину и ради
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планиране промоције. Ако произвођач овај пораст тражње протумачи као сталан
пораст и у складу с тим поручује од снабдевача, по завршетку промотивног
периода ће се суочити са проблемом вишка залиха [5].
Варирање тражње доводи до повећања трошкова производње и трошкова
целокупног ланца снабдевања, због настојања да се обезбеди тражена количина
у право време. Да би обезбедио одговарујући ниво расположивости производа,
произвођач може проширити капацитете, или повећати количину залиха, што, у
оба случаја, доводи до пораста трошкова. Када произвођач оствари капацитет
потребан за тако претпостављену тражњу, наруџбине се враћају на првобитни
ниво. Произвођач онда остаје са вишком залиха и капацитета.
Укратко, описан ефекат бича има следеће неповољне последице [1]:
•

повећава се ниво залиха у ланцу, тиме и заузетост простора у
складишту, што, заједно, доводи до раста цена складиштења
•
продужује се време испоруке – време које протекне од наручивања
до пристизања поруџбине
•
јавља се потреба за бржим транспортом како би се задовољио пораст
тражње, што доводи до пораста трошкова транспорта
•
повећавају се трошкови радне снаге
•
смањује се ниво расположивости производа, што може довести до
тога да малопродаја остане без залиха
•
долази до проблема у извођењу сваке фазе и тиме се ремете односи у
оквиру ланца, јер учесници дају све од себе, без резултата, па због тога
може доћи до губитка поверења међу учесницима.
Ефекат бича је последица недостатка координације у ланцима
снабдевања и његове негативне последице је тешко избећи без координације и
колаборације учесника ланца. Зато основни изазов за ланце снабдевања данас
представља управо постизање координације упркос вишеструком власништву и
порасту броја различитих производа. Координација у ланцу снабдевања се
побољшава ако сви нивои ланца предузимају акције које заједно доприносе
укупном профиту ланца снабдевања.
4.

Пивска игра

За илустровање ефекта бича у оквиру ланца снабдевања, често се
користи пивска игра (beer game), која је креирана у оквиру Sloan School of
Management на Мassachusets Institute of Technology (МIТ)-у да би се симулирале
перформансе ланца снабдевања са по једним учесником у свакој фази
снабдевања. Игра је креирана почетком шездесетих година као део истраживања
индустријске динамике Џеја Форестера. Данас, ову игру играју људи широм
света - од студената до топ менаџмента, у циљу бољег разумевања феномена
који се појављују у функционисању ланаца снабдевања.
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Правила игре. Игра се одвија тако што се формирају тимови који
представљају ланце снабдевања који се међусобно такмиче. Тимови се деле на
четири сектора - фазе: малопродаја (Retailer), великопродаја (Wholesaler),
дистрибуција (Distributor) и фабрика (Factory). По једна или две особе
управљају сваким од сектора. Игром руководи медијатор који има улогу крајњег
корисника и који генерише тражњу за гајбама пива у току недеље дана, која је
изабрана као временска јединица, а игра се одвија 25 до 50 недеља. Сектор се
снабдева од свог непосредног снабдевача и испоручује пиво по наруџби свог
непосредног потрошача. Сви тимови и сви сектори раде под истим условима:
имају исте трошкове држања залиха (који се рачунају за непродате гајбе у
претходној седмици), исте трошкове услед недостатка залиха (који се рачунају
за гајбе које су од сектора наручене али још нису испоручене), исто време
попуњавања (испоруке) и потпуне информације само о својим залихама,
наруџбама непосредних потрошача и нарученим количинама код својих
непосредних снабдевача. Комуникација међу учесницима није дозвољена.
Победник ће бити онај тим који направи најмање трошкове у периоду
симулације. У илустративном примеру игре чији опис следи, трошкови
складиштења износили су 0.50$ по гајби недељно, а трошкови који настају услед
незадовољења тражње су 1$ по гајби недељно. Време испоруке је било две
временске јединице, односно две недеље.
Игра почиње равнотежним стањем у коме сваки учесник има на
залихама 12 гајби пива, а почетна тражња сваке фазе је 4 гајбе. У току првих
неколико недеља играчи уче о механизмима попуњавања залиха, стварању
поруџбина итд, и у току тог периода тражња је константна и износи 4 гајбе
недељно. Играчи у току прве три недеље могу поручивати искључиво 4 гајбе
недељно, што је и логично јер је тражња такође 4 гајбе. Почетком четврте
недеље играч може да поручује количину коју жели, при чему му је наглашено
да тражња потрошача може да варира. Један од његових задатака је да предвиди
тражњу, па да на основу тога поручује, али треба да има у виду да је време
испоруке две недеље. Значи, играч би требало да предвиди колика ће бити
тражња за две недеље, па да толико поручује.
Због ограничења у комуникацији и недостатка информација немогућа је
адекватна координација ланца снабдевања.
Игра траје 50 симулираних недеља, али тражени ефекти су очигледни
много раније.
На основу великог броја извршених пословних игара према датим
правилима дошло се до запањујућих резултата да су просечни трошкови око
2000$ док би оптимални трошкови израчунати на основу размене свих
информација и координације у ланцу били око 200$. Дешавало се да трошкови
достигну и висину од 10000$, али се није десило да су испод 1000$ [1].
У свакој појединачној игри уочава се карактеристични модел понашања.
Поруџбине и залихе показују велике осцилације у току посматраног периода.
Идући од малопродаје ка фабрици, величина поруџбине се увећава, тако да су
поруџбине фабрике више него двоструко веће од тражње код малопродаје.
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Постоји кашњење у испуњавању поруџбина. У једном тренутку потрошач
наручује већу количину од уобичајене од малопродаје, што доводи до кашњења
у испоруци, до пражњења залиха свих учесника и до нагомилавања
незадовољених поруџбина из претходних периода. Тада, углавном наступа
драматично повећање поруџбина код свих чланова, јер се закључује да је
тражња трајно повећана. Поред тога, поручена количина не може одмах да
стигне до малопродаје, тако да неиспуњене поруџбине постоје у дужем периоду.
Малопродаја не добија тражену поруџбину одмах, што је наводи на поновно
наручивање. На исти начин се понашају и остали чланови у ланцу. Међутим,
тражња је уравнотежена и убрзо пристижу мање поруџбине. Међутим, већ су
створене велике залихе у свим фазама ланца, играчи смањују поруџбине, али
прекасно јер су залихе већ направљене. На тај начин су направљени велики
трошкови, прво услед кашњења у испоруци, а затим због превеликих залиха.
Многи играчи су изјавили да су се у току игре осећали исфрустрирано и
беспомоћно [1]. Већина је за свој неуспех кривила људе који су креирали игру,
или друге играче. Кад је од играча затражено да процене колика је била стварна
просечна тражња, њихове процене су биле од 4 до 20 гајби недељно. Стварне
поруџбине крајњих потрошача биле су у почетку 4 гајбе недељно, затим је
тражња порасла на 8 гајби у петој недељи и после тога је остајала константна.
Ово сазнање увек изазива неверицу играча. Већина играча не увиђа утицај
сопствених активности и одлука на систем у целини. Велики проблем
представљају процена времена померања поруџбине кроз ланац и нелинеарност
система.
Суочени са насталим притиском и конфузијом, многи играчи
заборављају да су део система и фокусирају се на свој део покушавајући да
смање своје сопствене трошкове. Кад се поменути ефекти појаве, играчи криве
потрошаче због неуравнотежене тражње и снабдеваче због неблаговремене
испоруке. Стварањем погрешних модела који би требало да му помогну у бољем
разумевању реалности, а у ствари га варају, и окривљивањем спољашњих
фактора, играч онемугућује себе да учи. Понављањем игре повећавају се шансе
да он препозна законитости које постоје у ЛС. Описану пословну игру могуће је
данас одиграти и електронски, чак и преко интернета на адреси
www.beergame.mit.edu, при чему играч бира улогу једног учесника, а остале
улоге играју други учесници на инернету или сам рачунар [6].
5.

Колаборција у ланцима снабдевања

Колаборација је процес за постизање циљева који се не могу достићи
делујући самостално (или се не могу постићи ефикасно). Колаборација садржи:
заједнички развој и постављање основних циљева и праваца, дељење
одговорности за постизање тих циљева и заједнички рад да би се постигли ти
циљеви.
Колаборација ланца снабдевања се класификује у три категорије и то:
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1.

Размена информација – о тражњи, нивоима залиха и
промоцијама;
2.
Координациони планови – слагање у стратегијама предвиђања и
попуњавања залиха партнера. На овом нивоу се користи стратегија
Колаборативно планирање, предвиђање и попуна залиха;
3.
Стварање заједнице ланца снабдевања – чланови деле заједничке
циљеве предузећа у ланцу.
Данашњи информациони системи који су оспособљени за рад преко
интернета (вебом подржани) омогућавају сарадњу у области предвиђања тражње
(заједничко предвиђање), набавке (заједничко планирање набавке), залиха (у
савременим ланцима се користи систем VMI - Vendor Managed Inventory, у коме
снабдевач, односно продавац – vendor, истовремено контролише своје и залихе
купца), капацитета (размена информација ради предвиђања и планирања
капацитета) и транспорта (планирање транспорта и распоређивање возила).
Велики број произвођача софтвера нуде своје производе за подршку управљању
ланцима снабдевања. Интернет скраћује ланац снабдевања избацивањем
непотребних посредника и убрзава процесе у ланцу.
Колаборација између компанија је већи изазов са аспекта пословања него
са аспекта технологије. Изазов у колаборацији ланаца снабдевања је примена
културних и организацијских промена који би омогућиле партнерима ланца
снабдевања да постигну бољу прилагодљивост тржишту и ефикасност.
6.

Закључна разматрања

У последњих пар година су се појавили радови на домаћим научним
скуповима и у домаћим часописима који се баве ланцима снабдевања. Ови
радови су охрабрујући знак да се код нас и у овој области прате модерна
кретања иако је у већини случајева фокус усмерен на информационе, односно
технолошке аспекте проблема. Колико се стварно у нашој индустрији ради на
побољшању ефикасности појединачних учесника ланца, тешко је прецизно рећи,
али се о постојању систематских и научних приступа ка интеграцији управљања
на нивоу ланца, сем пар покушаја, скоро да не може говорити.
Интересантан је и карактеристичан пример протеста произвођача малина
који се дешавао управо у току писања прве верзије овог рада, крај јула 2004.г.
Произвођачи малина су протествовали због ниске откупне цене, својим
тракторима су прекидали саобраћај и оптуживали откупљиваче и друге учеснике
низ ланац да узимају претерано велики део из продајне цене у малопродаји.
Немоћни да се непосредно договоре са откупљивачима, тражили су заштиту и
посредство државе. Њихови аргументи су изгледали уверљиво, поготово
истицање чињенице да у малопродаји крајњи купац њихових прозвода плаћа
десет до двадесет пута вишу цену од оне која се њима нуди у откупу. После
договора између владе и произвођача малина, при чему је влада обећала вишу
гарантовану откупну цену, огласило се удружење откупљивача или власника
хладњача изјавом да и са постојећом ценом малина коју тренутно плаћају, они
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Кооперација и координација као услов успешности ланца снабдевања
раде са губицима и не могу да издрже конкуренцију која постоји на
међународном тржишту малина. Они су упорно инсистирали да се произвођачи
малина не могу више понашати као пре неколико година јер су се на европском
тржишту појавили нови велики произвођачи који нуде свој производе по нижим
ценама од оних које сада траже наши произвођачи. Разумно понашање је
налагало да се са оптуживања пређе на договарање, кооперацију и међусобно
боље удруживање.
Занимљиво је да су најпре створена удружења по хоризонталном
принципу: произвођачи, откупљивачи, власници хладњача, транспортери итд.
праве своја појединачна удружења која их заступају у преговорима којима
настоје да за себе постигну већи део профита ланца. Вертикално удруживање
свих учесника у ланцу није нимало једноставно али свима постаје јасно да је
неопходна кооперација. У преговорима о кооперацији нормално је да ће сваки
учесник настојати да ланац буде успешан али да при томе његов удео буде што
већи. Преговори зато нису лаки а непристрасно посредство и арбитража су више
него пожељни. Са наслеђеним обичајима да држава уређује односе на тржишту
и више него што би требало, није нимало чудно да су се произвођачи обратили
управо влади.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
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ДУГОРОЧНА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ПРЕДУЗЕЋА
Апстракт: У раду презентујем битна питања међународне дугорочне
пословне кооперације предузећа и данас актуелно наднационално интересно
умрежавање предузећа на овој основи.
Кључне речи: међународна дугорочна пословна кооперација, међународне
интересне мреже предузећа

LONG-TERM COOPERATION AMONG FOREING FIRMS
Apstract:: In this article I present importance questions of long-term
economic cooperation amog foreign firms and today relevant interest networks in this
base.
Key words: international log-term economic cooperation, interantional
interest networks of enterprises
1.

Увод

Домаћа предузећа суочавају се са две групе проблема:
проблемима технолошко-производног и економског развоја и
проблемима квалитетног интегрисања у савремену светску поделу рада
Виши облици међународног пословања предузећа и у оквиру њих,
дугорочна међународна сарадња предузећа су институти који квалитетно могу да
решавају ове проблеме. Доказ за то је интензивирање у свету виших облика
међународног пословања предузећа и у оквиру њих, дугорочне међународне
сарадње предузећа
-

2.

Дугорочна међународна сарадња предузећа

Дугорочна међународна сарадња предузећа обухвата следеће основне
институционалне облике: Заједнички подухват страних предузећа; Дугорочну
међународну пословно-техничку сарадњу и; Дугорочну међународну производну
60
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кооперацију.
Заједнички подухвати
страних предузећа

Дугорочна међународна
пословно-техничка
сарадња

Дугорочна међународна
производна кооперација

Основни облици дугорочне међународне сарадње предузећа
Заједничка улагања /joint venture/ су облик сарадње код кога се
комбинују елементи дугорочних страних улагања и елементи дугорочне
производне кооперације.
Joint venture карактерише следеће:
- Основ joint venture-а је пројект дугорочне међународне производне
кооперације.
- У функцији реализације joint venture-a на локацији једног од партнера
или на трећој локацији формира се заједничко предузеће или заједнички
погон.
Животни век ових предузећа дефинисано је временом трајања
заједничког подухвата.
- У заједничком предузећу или погону сваки партнер задржава право
власништва над унетим средствима /имовином/ и самим тим, право
повлаčења својих средстава по гашењу предузећа..
- Основ производње и пословања у заједничким предузећима или
погонима чини уговор и годишњи план производње и пословања.
- Право управљања у заједничком предузећу /погону/ сразмерно је
учешћу у вредности уложених основних и обртних средстава.
- Уговором о формирању заједничког предузећа или погона утврђује се
методологија обрачуна и плаћања накнада /трошкова/ за сва унета
средства у заједничко предузеће или погон и методологија расподеле
добитка.
Расподела добитка између партнера врши се сразмерно вредности
унетих средстава у заједничко предузеће тј. погон.
Дугорочна међународна
пословно-техничка сарадња обухвата у
уговореном периоду /мин 3 до 5 година/ сарадњу страних предузећа у решавања
развојних и текућих проблема у истраживачко-развојном раду, производњи,
продаји и у другим областима пословања.
Основна разлика између међународне дугорочне пословно-техничке
сарадње и међународне купопродаје технологије је у томе, што у првом случају
партнери дефинишу:
- Заједнички рад или поделу рада у решавању дефинисаних проблема
- или структуру и обим услуга /лабораторијске услуге, консалтниг/ које
један партнер пружа другом партнеру,
а у другом случају, постоји класична купопродаја технолошких знања, решења,

120

Дугорочна међународна сарадња предузећа
_____________________________________________________________________
робних марки, фабричких имена и know-how-a
Дугорочна међународна производна кооперација је уговорена подела
рада између партнера у производњи једног или неколико производа у одређеном
веменском периоду. Пет година је минимални период у закључивању ове врсте
уговора. Врло често, уговори о међународној дугорочној производној кооперацији
садрже или су праћени уговорима о пословно-техничкој сарадњи или уговорима о
купопродаји технологије. Основ међународне дугорочне производне кооперације
је:
- Пројект о међународној дугорочној производној кооперацији,
- Уговор о међународној производној кооперацији,
- Годишњи планови реализације уговора о међународној производној
кооперацији.
Пројект
дугорочне
кооперације

међународне
производне

Уговор о
дугорочној
кооперацији

међународној
производној

Годишњи планови
реализације међународних
уговора о производној
кооперацији

Основна документа у међународној дугорочној кооперацији предузећа

3.

Институционални оквири међународне дугорочне
кооперације предузећа

У развијеним земљама joint ventures, дугорочна међународна пословнотехничка сарадња и дугорочна производна кооперација нису предмет посебне
законске регулативе.
У бившим социјалистичким земљама и данас, у једном броју недовољно
развијених земаља, ови облици сарадње су предмет законске регулисативе. Овом
регулативом најчешће се предвиђа обавеза прибављања сагласности надлежних
државних органа за закључивање оваквих уговора, обавеза достављана извештаја
о реализацији закључених уговора
и одређене повластице у процедури
спољнотрговинског и девизног пословања у оквиру оваквих аранжмана.
Законска регулатива СЦГ хармонизована је са регулативом у развијеним
земљама.
4.

Заједнички циљеви и подела рада у оквиру међународне
кооперације предузећа

Основ дугорочне међународне кооперације, али и кооперације домаћих
предузећа чине:
- Јасно дефинисани заједнички циљеви и задаци производне
кооперације.
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-

и подела рада или специјализација партнера у оквиру заједничког
посла.
Подела рада у оквиру кооперације може да почива на:
- Предметној специјализацији партнера или
на производњи
заједничког производа /Интернационализовани производ под брендом једног или оба партнера/.
- или на асортиманској подели рада или производњи и размени
производа различитих класа /типова/.
Производња заједничког производа

Асортиманска подела рада

Основ дугорочне производне кооперације
У оквиру дугорочне међународне производне кооперације партнери поред
питања везаних за произвођењу најчешће дефинишу и питања пласмана производа
из кооперације опредељујући се за једну од солуција:
- Сваки партнер је задужен за пласман производа на свом тржишту,
- у оквиру заједничког рада или по уговору, један од партнера задужен
је за пласман производа на трећа тржишта.
5.

Формална и суштинска равноправност коопераната

Партнери су формално-правно равноправни у пословима дугорочне
међународне производне кооперације. У односу на формално-правну много
битнија је суштинска равноправност партнера. Суштинска равноправност
коопераната зависи од:
- Значаја компоненти и
рада партнера за тржишну успешност
производа и
- значаја заједничког пројекта /кооперације/ за успешност пословања
предузећа сваког од партнера.
Суштинска равноправност коопераната може да се квалификује као:
- Симетрична међузависност коопераната и
- асиметрична међузависност, која не ретко води ка зависности једног
партнера од другог партнера.
Симетрична међузависност партнера

Асиметрична међузависност партнера

Суштинска равноправност партнера
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6.

Обрачуни и плаћања у дугорочним међународним
производним кооперацијама

Зависно од тога да ли је предмет дугорочне међународне производне
кооперације производња заједничког производа или асортиманска подела рада
партнери, угоровом о дугорочној кооперацији и годишњим плановима кооперације
утврђују:
- Методологију обрачуна и расподеле трошкова, прихода и добитка,
- и методологију обрачуна цена производа које размењују.
Једна од карактеристика дугорочне међународне производне
кооперације је да се дужничко-поверилачки односи између партнера:
- Покривају кроз међусобне испоруке производа /тзв. тwо wаy
трговина/
- и да се крајем сваке године балансирају и своде на нулу.
Дугорочна међународна производна кооперација је сарадња у којој
најчешће нема међусобних новчаних плаћања и неравнотежа у дужничкоповерилачким односима.

Двосмерно кретање роба између
коопераната

Уравнотежена вредност размене

Економске карактеристике међународне производне кооперације
7.

Место међународне дугорочне производне кооперације у
светској привреди

Виши облици међународног пословања предузећа у највећем броју земаља
нису предмет редовних евиденција и ширег публиковања података.
Међутим, у развијеним привредама постоје базе података које се односе на
ову област, али је њихово коришћење везано за испуњавање одређених услова.
На бази процена страних стручњака презентованих у часописима и
документима /извори UNCTAD, FD/TNC/:
 више од 30% светске производње
 и више од 40% међународне трговине
покривено је неким од виших облика међународног пословања предузећа.
Највећи део ове производње и размене односи се на пословање
мултинационалних компанија и пословање у чијој основи је купопродаје
технологије.
По мојој процени, учешће дугорочне међународне производне сарадње
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предузећа креће се на нивоу од 10-15% светске производње и размене.
Развој наднационалних, регионално интегрисаних развојних и пословних
целина и развој наднационалних пословних и развојних интересних мрежа
предузећа указује да је могуће очекивати динамично повећавање учешћа
дугорочне међународне сарадње и кооперација у светској производњи, трговини
и у светском технолошком развоју.
8.

Динамичан развој наднационалних пословних и развојних
интересних мрежа

У последњим годинама евидентан је динамичан развој наднационалних
пословних и развојних интересних мрежа предузећа. Основу њиховог настајања
и функционисања чине уговори о дугорочној пословно-техничкој сарадњи и
уговори о дугорочној производној кооперацији.

Наднационалне пословне и развојне =
мреже

Дугорочна међународна пословнотехничка сарадња и производна кооперација предузећа

У пракси, интересне мреже јављају се под различитим називима. Тако се
говори о стратегијским алијансама /савезима/, ланцима снабдевања, виртуалним
предузећима, међународним трустовима, међународним пословним и развојним
кластерима, европском предузећу. Сваки овај облик има врло јасне имовинскоправне, организационе, технолошке, економске и финансијске одреднице.
Садашњи развој наднационалних интересних мрежа предузећа
карактерише следеће:
Све до скора доминанте су биле мреже у којима је велико предузеће
окупљало велики број малих предузећа /коопераната/ и мреже мултинационалних
компанија /матично предузеће и филијале широм света/.
Данас, све више је наднационалних интересних мрежа које формирају
предузећа подједнаке величине и снаге. Са једне стране, умрежавају се велика
предузећа, а са друге стране, умрежавају се мања предузећа.
Све до скора доминантне су биле кооперације тј. мреже предузећа у оквиру
вертикалних ланаца или репродукционих целина. У последњим годинама
евидентно динамизирање кооперације предузећа у оквиру хоризонталних ланаца
или кооперације предузећа конкурената.
У условима динамичних промена у окружењу и потребе квалитетног
дефинисања и спровођења развојних промена у предузећу, све чешће предузећа уз
пословну сарадњу улазе и у развојну сарадњу
Међународна дугорочна пословно-техничка сарадња и производна
кооперација или интересно умрежавање предузећа слободно може да се посматра
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као облик квалитетног интегрисања предузећа у наданционалну технолошкоразвојну и производну поделу рада.

Предузеће

Пословне и
развојне мреже
предузећа

Светска подела
рада

Пут интегрисања предузећа у светску поделу рада
9.

Циљеви и услови уласка предузећа у дугорочну међународну
кооперацију

Резултати властитих истраживања око 150 уговора о вишим облицима
дугорочне међународне сарадње домаћих предузећа у бившој Југославији
/докторска дисертација, 1985.год./ и ангажовање на закључивању и реализацији
уговора о међународној дугорочној сарадњи и кооперацији /Инекс-Итип-а и
Новкабел-а/ и доступна актуелна страна искуства презентована у литератури и
документима афирмишу следеће.
Основни и најзначајнији циљеви уласка предузећа у дугорочну
међународну сарадњу и кооперацију су:
- Смањивање неизвесности и ризика сложеног и динамичног
окружења.
- Повећавање степена контроле над субјектима окружења и кретањима
у окружењу.
- Решавање проблема суфицита или дефицита у инсталисаним
производним капацитетима.
- Остваривање економије обима и повећавање продуктивности рада у
ужој области међународне специјализације.
- Данас, врло битно, обезбеђивање критичне масе претпоставки за
решавање развојних проблема и задатака у области технолошкопроизводног и тржишног развоја предузећа партнера
- Јачање стратегијских позиција предузећа, партнера.
Улазак и квалитетно функционисање предузећа у оквиру дугорочне
међународне сарадње и кооперације пред предузеће поставља низ захтева. Међу
овим захтевима, свакако најзначјанији су следећи захтеви:
- Предузеће мора да има дугорочну пословну и развојну стратегију или
дугорочнан план пословања и развоја /развојних промена/
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-

-

-

10.

Предузеће мора да има одређену конкурентску предност на светском
тржишту /предност по основу производа или цене тј. трошкова
производње/
Предузеће мора да има одређена производна и пословна искуства
Предузеће мора да буде атрактивно за кооперанта
Пре закључивања уговора о сарадњи и кооперацији, партнери морају
успешно да прођу фазу међусобног упознавања кроз мање конкретне
послове
Предузеће мора да размишља, ради и понаша се по
опште
прихваћеним норамтивима и стандардима рада и понашања у свету
Предузеће мора да има одређена домаћа искуства у области
дугорочније уговорене сарадње и кооперације
Међународна дугорочна сарадња и кооперација је сложен
мултидисциплинарни пројект који има јасан модел израде и
реализације и захтева одговарајућа знања, информације и вештине.
Закључак

Пут решавања бројних и разноврсних проблема у домаћој привреди је у
јачању института дугорочне, уговорне развојне и пословне сарадње домаћих и
домаћих и страних предузећа
Одсуство дугорочне развојне, производне и пословне сарадње у домаћој
привреди није резултат само природе нашег човека /«Онакав сам кавим ме
створише Бог и људи«, С. Матавуљ/, већ резултат данас, код нас доминантног
неолибералистичког концепта капитализма и ситуационог понашања.
Јачање института дугорочне уговорне сарадње и кооперације предузећа
захтева:
- Афирмацију новог, у односу на постојећи, битно различитог система
друштвених и тржишних вредности
- Смањивање и елиминисање фактора који доводе до доминације
ситуационог понашања појединаца и субјеката
- Раздвајање власничке од менаџерске функције у управљању
предузећима
- Смањивање утицаја политичких комесара у нашем привредном
животу
Дугорочна међународна уговорна сарадња и кооперација је јасно
дефинисани мултидисциплинарни пројект чије дефинисање и реализација
захтева одговарајућа знања, информације и вештине.
У нашој стручној литератури, у нашим образовним програмима, на
нашим скуповима нема целовитог и квалитетног бављења институтима и
пројектима виших облика домаће и међународне развојне и пословне сарадње
предузећа. Неопходно је решавање овог проблема, шира афирмација и
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овладавање моделима и техникама дефинисања, уговарања, планирања и
реализације дугорочне развојне и пословне сарадње /кооперације/ предузећа.
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Др Смиљана Ђуровић

УЛОГА ЦЕНТРАЛЕ ИНДУСТРИЈСКИХ КОРПОРАЦИЈА И
ПРИВРЕДНИХ КОМОРА У ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНЕ
КООПЕРАТИВНЕ СТРУКТУРЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ У
ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА
Апстракт: У тексту се разматра развој унутрашње кооперације у
периоду Краљевине Југославије, а тиме и историјских области Србије и Црне
Горе у првој половини 20. века. До 1929. године југословенска држава има назив
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, па ће у тексту овај назив бити коришћен
у историјском времену које му припада. Посебан аспект разматрања је и
кооперација југословенске привреде са окружењем, тј. балканским и европским.
Унутар стварања ове структуре посебан значај имају Централа
индустријских корпорација (ЦИК) и привредне коморе. Ове привредне
институције су у прве две деценије постојања југословенске државе у 20. веку
биле важан фактор и носилац целокупног привредног живота југословенске
државе и њених историјских области, па тиме и Србије и Црне Горе. После
1929. године и административне поделе државе на бановине, оне делују на
бановинском подручју.
Кључне речи: кооперација, Краљевина Југославија, привредне коморе,
индустрија, централа индустријских корпорација

THE ROLE OF THE UNION OF INDUSTRIAL
CORPORATIONS AND CHAMBERS OF COMMERCE IN
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL COOPERATIVE
STRUCTURE IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA DURING
THE FIRST HALF OF TH 20TH CENTURY
Abstract: The paper deals with the development of the internal cooperation
in the Kingdom of Yugoslavia, and therwith of the historical regions of serbia and
Montenegro, during the first half of the 20 th century. The Yusoslav state had been
called the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians (Kraljevina Srba, Hrvata I
Slovenaca) until 1929, and this name will be be used further in the text for the
historical period for which it is appropriate. A special attention has been given to the
cooperation of Yugoslav economy with its Balkan and European environment.
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The Union of Industrial Corporations (Centrala industrijskih korporacija
Kraljevine Jugoslavine) and chambers of commerce have a special importance within
this strcture. Thes economic institutions, during the two first decades of the existence
of the Yugoslav state in the 20 th centry, represented a very important factor, and
were a carrier of entire economic life of the Yugoslav state and its historical regions,
i.e. of Serbia and Montenegro, too. After 1929 and the administrative division of the
state into banovine, these institutions continued with their influence over the territory
of the banovine.
Key words: coopeartion, Kingdom of Yugoslavia, chambers of commerce,
Industry, Union od industrial corporations
Централа индустријских корпорација је пре свега оријентисана на
развојну инфраструктуру и развој продуктивне кооперације као главног циља,
чиме је допринела изградњи кооперативно оријентисаног друштва и привреде
Србије и Црне Горе, као и осталих историјских области унутар југословенске
државе. То је за последицу имало обогаћење националног наслеђа и стварање
основа будуће кооперације. Зборови ЦИК-а били су увек «снажна привредна
манифестација, заједнички састанци врховног форума југословенске
индустрије» оцењивали су привредници, истичући да су имали импресију да
присуствују седницама привредног парламента. 61
Централа индустријских корпорација је настојала да буде онај субјекат
из привреде, који држи и хоризонталну и вертикалну коопрацију између
индустрије као такве (унутар ње хоризонталну) и административних државних
структура (вертикалну), посебно када је био у питању однос према процесима
интеграције и стварања јединственог државног ткива младе привреде нове
југословенске државе, тј. Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (СХС), а од
1929. Краљевине Југославије. ЦИК је иступала против појаве национализма у
привредном животу од самога почетка, уочавајући његову појаву. Тако секретар
ЦИК-а, Ћурчин, у совм реферату на централном збору, одржаном 1926. године,
чија главна тема је било стања око индустријских кредита и социјалног
законодавства даје следећу општу оцену:
«На место економског програма у неким се министарствима још једнако
и сувише наглашава идеја националне, шта више покрајинске политике, иако се
срећом више о њој говорило него што се на њој радило». 62
Централа индустријских корпорација основана је 1922. године. Идеја за
њено оснивање појавила се 30. јула 1921. године на састанку који је одржан на
61

«Последњи збор Централе индустријских корпорација», «Индустријска
одбрана», год.VII, Београд-Загреб, мај-јуни 1939, бр. 9-10, стр. 1.
62
Архив Југославије (АЈ), Београд (сада Архив Србије и Црне Горе- АСЦГ), фонд
Министарства трговине и индустрије (МТИ –65), Индустријско занатско оделење
(ИЗО), ф.35, Ј-92, реферат г. Ћурчића на Централном збору Централе индустријских
корпорација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (ЦИК), одржаном 1926. године.
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Бледу на иницијативу Звезе индустријалцев на словенскем оземљу Краљевства
Сербов, Хроватов и Словенцев у Љубљани. На састанку су учествовали
представници свих индустријских и трговачких комора Краљевине СХС. 63
Идуће, 1922. године Централа је била основана у тежњи да се створи једна
центрлана установа као професионална организација индустријалаца у
Краљевини СХС «с обзиром на застарели облик тадашњих трговачко-занатских
комора, у којимa индустријалци нису могли у пуној мери да заступају своје
интересе». 64
Године 1922. у Централи (савезу) није била заступљена цела индустрија
са подручја коморе, као на пример коморе у Дубровнику и Сплиту, нити
индустрија из Црне Горе. У документу, који је извештавао о овоме, стоји
напомена «у колико је тамо уопште има (млинови и стругаре)» 65, што значи да
се тада у Централи није располагало потпуним информацијама.
Циљ Централе је био да чува целокупне интересе индустрије у држави и
брине се о њеном унапређивању и кооперацији са другим областима привреде,
као на релацији индустрија – држава.
Централа индустријских корпорација Краљевине СХС почела је да ради
1923. године 66. Из «Правилника», који је одобрен 22. марта исте године види се
да су њени чланови били тада: Индустријска комора у Београду, Земаљски савез
индустријалаца у Загребу, Звеза индустријалцев у Љубљани, Трговачка и
обртничка комора у Сарајеву, Трговачко-индустријска комора у Новом Саду и
Трговачка и обртничка комора у Великом Бечкереку. 67
Колика је била кооперативност коју је развила ЦИК унутар струкутре
југословенског друштва за време две деценије постојања у Краљевини СХС,
односно Краљевни Југославији, најбоље илуструје списак присутних учесника
на седници XXIII Збора Централе индустријских корпорација Краљевине
Југославије, која је одржана 24. маја 1939. године у Београду. 68 У дневном реду
је био под тачком два уврштен проблем индустријског и привредног програма,
као и ревизија социјалног осигурања и финансијска питања.
На овом збору присутно је било Председништво Централе
индустријских корпорација, а међу њима: Влада Илић (председник ЦИК, пред.
63

Државни архив СФРЈ (после АЈ, сада АСЦГ), МТИ-65, Унапређење индустрије
1921, В, Но 11440.
64
АЈ, МТИ-65, ИЗО, ф. 11, Ј-25, Индустријска комора бр. 2569 од 25.12.1922.
упућено министру трговине и индустрије.
65
Исто.
66
«Политика», год. XIX, Београд, 11. мај 1923, бр. 5404, «Збор индустријалаца».
67
АЈ, МТИ-65, ИЗО, ф. 11, Ј-25; Правила ЦИК Краљевине СХС одобрена од
министра трговине и индустреије, V, бр. 3996, 22.3.1923. године.
68
Архив Босне и Херцеговине (АБиХ), Сарајево, фонд: Шипад, Централа
индустријских корпорација (ЦИК), 1938, Б/Ј. Бр. 4760/939, Записник јавне седнице
XXIII збора ЦИК Краљевине Југославије, која је одржана 24. маја 1939. године у
Београду
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и делагат Индустријске коморе у Београду и пред. и дел. Савеза текстилних
индустрија Краљевине Југославије у Београду); Август Прапортник (председник
Централе индустријских корпорација, предсеник и делегат Звезе индустријалцев
за Дравско бановино у Љубљани); Ђока Дуњђерски (председник ЦИК,
предсеник и делагат Удружења индустријалаца у Новом Саду), др Милан
Улмански (предсеник ЦИК, председник и делегат Удружења индустријалаца у
Сарајеву) и Тома Максимивић (председник ЦИК и делегат Трговинскоиндустријске коморе у Осијеку).
Од представника државне власти присуствовали су: др Војин Ђуричић,
министар финансија, инг. Никола Бешлић, министар пољопривреде и заступник
Министарства трговине и индустрије, Милоје Рајковић, министар социјалне
политике и народног здравља, и др. инг. Жарко Милетић, помоћник Министра
шума и рудника и изасланик Министарства шума и рудника. Из Министарства
трговине и индустрије: саветник Индустријско-занатског одељења и три
секретара, два испред Индустријско-занатског одељења, Иван Вртачник и Влад.
Радојевић и др. Петар Томић испред Одељења за спољну трговину.
Из Министарства финансија била су присутна четири представника на
челу са помоћником министра др Антуном Сладовићем. Из Министарства
социјалне политке и народног здравља: начелник Одељења за социјално старање
(Душан Јеремић) и председник Централног одбора за посредовање рада (др
Марио Крмпотић). Из Министарства инострних послова: саветник Консуларно –
привредног одељења (Душан Дајчић) и један чиновник тога одељења. Из
Министарства шума и рудника: инг. Михајло Брајљинац, виши саветник и
вршилац дужности шефа отсека и делгат Одељења за управу државних шума,
као и инг. Јакоб Кучан, делегат Одељења за врховни рударски надзор. Из
Министарства пољопривреде: саветник Министарства и делегат Одељења за
биљну производњу инг. Аранђел Стојиљковић, др. Инг. Драгиша Николић,
саветник Министарства и делегат Одељења за сточарство и инг. Тадија
Поповић, секретар Министарства и делегат Одељења за аграрну политику.
Присутан је био и представник Минисарства саобраћаја др Вук Крајач, виши
саветник Управе поморства и речног саобраћаја.
Збору су присуствовали и представници Централног пресбироа
Председништва Министарског савета, затим Завода за унапређење спољне
трговине, Средишњег уреда за осигурање радника у Загребу, Управе града
Београда.
Посебно место заузимају представници, делегати, укључених
корпорација: За Индустријску комору у Београду: потпредседник Коморе
Михајло Шонда, потпредседник Коморе Васа У. Јовановић, три већника
Коморе: Александар Крстић, инг. Јован Петровић, Александар Јаролимек; и два
секретара: др Стеван Поповић и Драган Милићевић.
Звезу индустријалцев за Дравску бановину у Љубљани заступали су члан
Управе др Винко Врхунац и главни секретар и народни посланик др Адолф
Голиан. За Зборницу за трговину, обрт ин индустрију у Љубљани: Иван
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Мохорич, главни секретар. Удружење индустријалаца у Новом Саду имало је
два представника: Христофор Драган, потпредседник и секретар др Мирко
Балабушић. Удружење индустријалаца у Сарајеву представљали су: Данило
Ћоровић, потпредседник, секретар Роко Андричевић и Васа Тодоровић.
Трговачко-индустријску комору у Скопљу заступао је председник Бошко
Жерајић, а Удружење индустријалаца у Скопљу секретар Чедомир Витковић.
Скупу су присуствовали и представници Савеза текстилних индустрија
Краљевине Југославије у Београду (потпредседник Влада Теокаревић), Савеза
пиварске индустрије Краљевине Југославије у Београду (члна Управног одбора
инг. Антон Бајлони), Земаљског савеза југословенске индустрије гвожђа и
метала у Београду (председник инг. Љубомир Гођевац, генерални секретар
Звонимир Мартиновић, правни саветник Дамјан Поповић), Савеза електричних
предузећа Краљевине Југославије у Београду (председник инг. Момчило
Петровић, секретар инг. Милисав Марковић), Савеза индустрије сапуна
Краљевине Југославије у Београду (члан Тодор Влајчић), Савеза југословенске
индустрије цемента у Београду (генерални секретар Перо Блашковић), Савеза
индустријлаца за прераду меса Краљевине Југославије у Београду (директор
Матеја Ђаја), Савеза љуштионица пиринча Краљевине Југославије у Београду
(члан управног одбора Мирко Мезеи).
Секретаријат Централе индустријских корпорација представљали су: два
генерална секретара Ђока Ћурчин и др Цветко Грегорић, и четири секретара:
Константин Зарић, Фран Виндиш, др Вук Живадиновић и Хасан Барјактаревић.
Међу индустријалцима и гостима, који су присуствовали овоме скупу
били су и: инг. Света Станковић (индустријалац и народни посланик из Чачка),
Иван Мервар (директор Југословенске Солвеј Творнице д.д. Лукавац-Београд),
Федор Драгојлов (директор Парне пиваре а.д. Панчево), Ричард Стукарт
(потпредседник Савеза текстилних индустрија и директор Југословенских
текстилних творница Маунтер Загреб), Јосиф Бекерус (директор Парне пиваре
Мих. Ј. Косовљанин а.д. Јагодина), инг. Миодраг Момировић (секретар
испоставе Београдске индустријске коморе у Нишу), и Радослав Витковић
(индустријалац из Мостара).
Међу заступиницима штампе, збору су присуствовали сарадници
«Политике», «Времена», «Правде», «Југословенског курира», «Индустријског
прегледа», «Индустријске одбране».
Унутрашња кооперација ЦИК-а била је усмерена на изградњу сарадње
међу привредним организацијама на изради привредног програма «за дужи низ
година», коме је нужно обезбедити стабилност како би се систематски
спроводио без обзира на политичке прилике у земљи. Залагала се за израду
привредног програма, кога се не би придржавла само актуелна, него и све
будуће владе. ЦИК је имала низ иницијатива у вези савладавања привредних
криза, које су циклично захватале Краљевину Југославију, исто тако и низ
иницијатива у вези са привредним развојем земље.
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Централа индустријских корпорација је посебно инсистирала на
кооперацији између индустрије и пољопривреде. Она је истицала захтеве да се
обрати нарочита пажња на подизање пољопривреде и систематско упућивање
земљорадника интензивном и рационалном раду. У ЦИК-у се сматрало да ће се
само на тај начин смањити продукциони трошкови сељака, што ће онда
омогућити побољшање њиховог материјалног стања, а у даљем развоју довести
до благостања у земљи. Од овога зависи, сматрало се, и развитак других
привредних грана «јер је земљорадник највећи потрошач индустријских и
занатских производа». 69
Године 1938. на 20-ом годишњем збору ЦИК-а, коме је присуствовао и
министар трговине и индустрије др Врбанић, као и министар социјалне
политике и народног здравља, Драгиша Цветковић, председник ЦИК-а Аугуст
Прапротник је подвукао, да се у јавности често појављује мишљење «као да је
интерес индустрије у опреци са интересом пољопривреде». Он је истакао да је
«ово мишљење скроз погрешно. У интересу индустрије је да се куповна снага
пољопривредника, наших најбољих поторошача индустријских израда, ојача. У
интересу наше пољопривреде је пак да се што боље развије наша домаћа
индустрија која ствара нове потрошаче пољопривредних производа.» 70
Индустрија је манифестовала своју добру вољу и спремност да
најактивније сарађује у тешком послу Краљевске владе на решавању привредне
кризе. Одлучно се супротставила појавама да се између индустрије и
пољопривреде «ствара јаз и супротности», јер «како земља храни земљорадника,
тако фабрика даје хлеб за стотине хиљда радника». Зхтевано је и да се учини
више на разбијању појаве реакционарног антииндустријског менталитета. 71
Године 1939. председник ЦИК-а индустријлац Влада Илић изнео је
следеће мишљење:
«Иако смо претежно аграрна земља наша индустрија већ сада
представља врло важан чинилац народне привреде. Њен даљни развитак
насушна је потреба како за одбрану земље и за социјалну и за економску
равнотежу, тако и за упослење онога вишка аграрног становништва, које не
може да нађе своју зараду у пољопривреди. Са задовољством констатујем да и
сами аграрни кругови заступају гледиште да би се побољшање економског
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АЈ, МТИ-65, ИЗО, ф. 11, Ј-25; Предлози ЦИК у циљу ублажавања привредне
кризе као и у циљу привредног развитка наше земље (без ознаке датума).
70
«Индустријска одбрана», год.VI, Београд-Загреб, 9.23. априла 1938, «Двадесети
годишњи збор ЦИК», док. «Преглед рада ЦИК», ЦИК, Др. Ж/А, бр. 4731/1939, Београд,
3.јуна 1939. – АБиХ, Шипад, ЦИК, 1939.
71
На ове појаве указао је министар др Врбанић на земаљској конференцији
индустријалаца 1937. гоидне – вид. «После конфернције индустријалаца»,
«Индустријска одбрана», год. V, Београд Загреб, 13-20.3.1937, бр. 9-10, стр.1.
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стања нашег пољопривредног становништва међу осталим, могло постићи и
даљим развојем индустријализације земље». 72
У Ћурчиновом реферату «Проблем индустријског и привредног
програма», који је достављен као «поверљиво» члановима ЦИК-а за збор у мају
1939. године између осталога стоји:
«Још у предратној Србији продрло је уверење у народ, да једностарна
привредна, а нарочито пољопривредна структура доводи државу у извесну
зависност од купаца његових производа и да онемогућује самостално политичко
опредељење, као и стварање оног благостања и богатства који су претпоставка
за успешну земаљску одбрану и за поправку стандарда живота становништва.
После рата је ово убеђење само у толико било ублажено, у колико се почело
увиђати да је према турбулентним радничким масама добро сачувати и добар
део конезравативног сељачког становништва, то је пак владе појединих земаља
упућивало на напоре да створе мешовиту структуру своје привреде. Код нас је
остварење развитка ове врсте тим већма олакшано било што је
индустријализација отпочела пре рата у свим нашим покрајинама и што су нас
пољопривредна криза на једној, малаксалост међународне сарадње на другој,
пренапућеност села на трећој, а потреба земаљске обране на четвртој страни
терале да ту отпочету индустријализацију убрзамо...» 73
Када је у питању сопљна кооперација, ЦИК је улагала напоре у том
погледу иницирајући државној администрацији одређене мере и формулишући
политику, реално засновану на општој ситуацији у ближем и даљем окружењу
југословенске државе. 74 Поводом одржавања овога збора Централа
индустријских корпорација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца је иницирала
и један састанак, привредну конференцију, заједно са владом. На челу
привредника био је Игњат Бајлони. Тада су представници ЦИК-а тражили да
наша земља има сталног члана у економској секцији Друштва народа, као и
оснивање Индустријске банке. Посебно је тражено доношење закона о заштити
домаће индустрије и њен развој, «јер земље у окружењу због јачања
пољопривредних струја у њима су биле све мање тржиште за аграрне производе
из Краљевине СХС. Посебно би развој индустрије учврстио трговачки биланс
земље.» 75
У «Меморандуму» донесеном на конференцији индустријалаца из целе
земље, која је одржана у Београду 1935. године, и којој су присуствовали
председник ЦИК-а и представници свих регионалних чланова Централе, од
72

АБиХ, Шипад, ЦИК, 1939; Б/Ј, бр. 4760/939.
АБиХ, Шипад, ЦИК, 1939; Реферат г. Ћурчина од 12.5.1939; ЦИК Краљевине
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«Политика», год. XXIV, Београд, бр. 6763,22.2.1927., «Стање наше
индустрије». «Збор индустријалаца».
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владе је тражено «да се већ једном дефинитивно утврде основне линије, по
којима ће се систематски водити индустријска политка земље». Тражено је да се
сваки нацрт закона «који у било ком погледу тангира народну привреду пре него
што се упути Народном представништву на решавање, пошаље привредним
коморама и организацијама на мишљење. «Захтевано је, такође, и усаглашавање
новом систему контигената, компензација и слично, што је уведено у другим
државама уместо пређашњег система слободне трговине». 76
На XVII збору ЦИК Краљевине Југославије, одржаном 25. новембра
1933. у Београду, Ћурчин је поднео реферат «Осврт на светску привредну
конференцију у Лондону и на светске привредне прилике», у коме је изнео
негативну оцену о њој. Њен неуспех је означио «у победи тежњи држава ка
аутархији над међународном сарадњом». Ове тежње су се појваиле «у складу са
напретком политичког национализма у свету, као реакције против претераног
скретања у лево. Али оне потичу и са економске стране и то од поремећаја
економске структуре светског тржишта и од оних неприлика које су настале
када је привредна криза ушла у фазу немогућности плаћања дугова. Тим се
неплаћањем намеравло спречити превелика убрзаност малксалости националних
буџета и монета; онда се нарочито капиталом сиромашним државама Средње и
Источне Европе саветовало да што више извозе, а што мање увозе; онда се и са
државним и другим вештачким мерама покушало да спречи бекство капитала и
пад течаја монета. Тиме је судбина светског тржишта за извесно време била
запечаћена; волумен спољне трговине почео је нагло да опада; увозиле су се
само најпотребније сировине; поједине народне привреде почеле су да све више
негују своја унутрашња тржишта, како би повећали њихову куповну моћ и
помоћу ње решили своје најхитније проблеме, као што су беспослица за
индустријске и задуженост сељака за пољопривредне земље. И тако је у
Лондону неразумна аутархија морала однети победу над разумном
међународном сарадњом», закључује 1933. године генерални секретар ЦИК-а
Ћурчин. 77
Централа индустријских корпорација је током целих 30-их година
задржала став против претераног етатизма, сматрајући да он омета међудржавну
привредну кооперацију. Зато она иступа и против политке државне
интервенције у привреди, која постаје доминантна у Краљевини Југославији у
време владе Милана Стојадиновића (1935-1939) 78, када држава све више
проширује своју делатност на многе гране привреде. ЦИК је 1939. године
76

Историјски архив Сарајева (ИАС), Сарајево, Трговачко-индустријска комора у
Сарајеву, «Извештај о приликама и раду коморе у гоидни 1935. Сарајево 1936,
Конференција индустријалаца из целе земље на 31. јануар 1935. стр. 99-105.
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ИАС, Трговачка комора-101, кут. 540, извештај о XVIII збору ЦИК Краљевине
Југославије, одржаном 24. и 25.11.1933. у Београду
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С.Ђуровић, «Државна интервенција у индустрији Југославије 1918-1941.»,
Београд, 1986., стр. 197-212.
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доставила великом привредном државном гиганту «Шипаду», докуменат под
називом «Етатизам у Југославији» у коме се износи да је држава постала највећи
индустријалац у земљи. Посебно су наведена предузећа која су постала државна,
као и општинска и бановска. 79
На конференцији која је одржана на Бледу 1. и 2. септембра 1939. године
Ћурчин је поднео посебан реферат на исту тему «Захвати државе у привреди».
Пре тога у авгусут на Бледу одржан је збор ЦИК-а на коме је такође Ћурчин
поднео реферат. У њему је тврдио да САД имају пресудан значаја у привредним
догађањима и кретањима у свету. Њихов напор да врате просперитет после
велике економске кризе «углавном је пропао», па се чак и на територији САД
назире депресија. Од става Америке зависе кретања у Европи и ставови
европских држава, а од ових стање у Југославији. По Ћурчиновој оцени,
југословенска администрација је у односу на западну «недостатна»: «Осим тога
се код нас даје примат политици и везама испред стручности, тако да би и под
много повољнијим привредним условима тешко било спровести и
најједноставнији привредни програм. У прилог развоју индустрије не иду многе
појаве, међу њима етатизам, јачање пољопривреде, национализма и земаљска
одбрана» 80.
У ЦИК-у се сматрало да је развитак задругарства исувише спор, да би у
догледно време могао да игра пресудну улогу у унапређењу међународне
сарадње. Због тога су се у то време државе трудиле да ојачају унутрашње
тржиште и да то тржиште по могућности прошире регионалним споразумима у
што више привредне јединице. Овде спадају сви пројекти за организовање
Средње и Источне Европе или Подунавских земаља. Такав је био споразум у
коме је узела учешће Југославија – Мала Антанта. 81
Мала антанта је био савез који је прво склопљен 14. августа 1920. године
између Чехословачке и Румуније, а затим 7. јуна 1921. године између
Југославије, Румуније и Чехословачке и Румуније 23. априла 1921. године.
Двострани споразуми чланица овога савеза су се продуживали до 1933. године,
када је у Женеви закључен тројни пакт о стварању Мале антанте као
међународне регионалне организације, када је формиран и економски савет,
чији циљ је био да припреми стварање економске уније. 82
У Централи индустријских корпораицја се сматрало, међутим, да ће
склапање регионалних споразума о заједничким тржиштима, ако уопште до њих
дође, захтевати дуже време. Како су слободну трговину напустиле класичне
земље Велика Британија и Холандија, а о некадашњој клаузули највећег
79

Исто, н.д., 345 и даље.
АБиХ, Шипад, ЦИК, 1939, Реферат г. Ћурчина на Централном збору
индустријалаца 4. августа 1939. године на Бледу о стању привреде и индустријие о
питању привредног програма.
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ИАС; наведни докумнет о XVIII збору ЦИК, одржаном 1933, стр. 7.
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Мала политичка енциклопедија, Београд, 1966, стр. 36.
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повлашћења, такође није могло бити речи, постављало се питање како ће
изгледати међународна привредна сарадња.
«Данашња трговинска политика пре свега не сме више бити стабилна већ
покретна и еластична, она се не може односити на дужи рок, утврђујући као
некад привредне односе између појединих земаља дугогодишњим трговачким
уговорима и обезбеђујући клаузулом највећег повлашћења осталим земљама сва
преимућства. Он ће се дакле ограничити на мање више провизорне и довољно
растегљиве споразуме са суседима и са оним државама куда се још може
извозити, да би се према тренутним приликама обезбедио што бољи трговински
биланс. Овамо спадају за нас у провм реду Италија, Аустрија, Чехословачка и
Немачка, које апсорбују већи део наше пољопривредне производње», стајало је
у оценама ЦИК-а, 1933. године.
Да се регионалним споразумима прошире унутрашња тржишта у што
веће приредне јединице, долазили су у обзир сви пројекти за организовање
Средње и Источне Европе или Подунаских земаља. У истом положају биле су
балканске државе, које су мање више све у истом положају. Оне су биле веома
задужене као и њихово становништво. Услед веома жилаве и јаке аграрне кризе,
веома је опала куповна моћ њиховог становништва. Није било чудо, сматрали су
у ЦИК-у, да су се оне полако индустријализовале, кад се то има у виду. Радиле
су то да би штеделе на увозу: «Напредак зближавања балканских народа који се
тражи у међубалканским конференцијама састоји се пре свега у ширењу и
удубљивању свести њихове солидарности која ће, надајмо се, доћи временом до
израза и у склапању међусобних споразума, у заједничком интересу свих
балканских народа.» 83
У периоду између два светска рата јавила су се три предлога која су
престављала нову фазу трговинске политике Средње и Источне Европе односно
стварања регионалних споразума подунавских земаља: 1) Економска Мала
антанта, споразум који би требало да се прошири и допуни специјалним
споразумима са суседним великим државама: Немачком, Италијом, Пољском,
Француском и др. Овај предлог је теже спроводљив, јер организовање
регионалног споразума Подунавских земаља из политичких разлога увек
наилази на тешкоће. 2) Талијански план за привредну обнову Средње и Источне
Европе. Он је предвиђао преференцијал за индустријске производе Аустрије,
Немачке, Чехословачке и за саму Италију. 3) Овај предлог је најједноставнији и
био је остварен у односу Италије, Мађарске и Аустрије. Он се састојао у
повећању царине сопственим извозницима за производе у којима су ове дотичне
земље нарочито заинтересовне.
У ЦИК-у се сматрало, да ако ни један од ова три предлога не може да се
оствари «остаје само даље таворење са мање више неуспелим надмудривњем у
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виду контигента, клиринга, компензација и тсл., чиме се много теже може
постићи заштита домаће производње. 84
Показало се да је у погледу трговинске политике најважније да се
преиспита однос сарадње Подунавских земаља према двема најинтересантнијим
земљама: Немачкој и Италији. Немачка је била највећи купац Подунавља а
Италија, поред тога што је била значајан купац, била је и центар једне
делимичне организације Подунавских земаља. Исто тако, требало је регулисати
однос Подунавских земаља према свим осталим земљама које су биле
заинтересоване, као што су: Француска, Енглеска, САД и неке друге земље.
Показало се и да је нејасан однос два постојећа блока Мале Антанте и Римског
споразума у будућем плану сарадње. 85
Услед компликација пред Други светски рат, у Европи почео 1936. а на
територији Краљевине Југославије 1941, погоршао се и положај индустрија које
су зависиле од међународног тржишта, посебно у Југославији дрвне
индустрије. 86 Целокупно погоршање међународне ситуације било је праћено
трговинско – политичким и валутним експериментима као и акцијама државе,
које су често имале за последицу велике претурбације у дрвној индустрији, због
чега ЦИК и упућује «Шипаду» посебан докуменат поверљиве природе
«Етатизам у Југославији», о коме је напред већ било речи.
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КРАТАК ПРЕГЛЕД КООПЕРАТИВНОСТИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ 88
Апстракт: У раду ћемо, пратећи развој научно-истраживачког система
Србије од 1946. године до почетка XXI века, анализирати кооперативност
система на макро нивоу – (савезни, републички, међународни) као и унутар
самог НИС – кооперативност између организација у систему (универзитети,
институти, ИРЈ, асоцијације). Укратко ћемо размотрити и утицај државних
политика НТ развоја, начина финанисрања НИ рада, као и узрочно последичних
веза недостатка институција за дифузију и трансфер технологије и ниске
иновативности предузећа на кооперативност између постојећих организација и
институција у систему.
Кључне речи: научно-истраживачки систем, кооперативност,
иновативност, конкурентност

ON THE COOPERATIVENESS OF SERBIA’S RESEARCH AND
DEVELOPMENT SYSTEM
Abstract: By following the development of Serbia’s research & development
(R&D) system from 1946 to the beginning of the 21st century, we will analyze the
cooperativeness of this system on a macro level (federal, republic, international) as
well as its internal cooperativeness (among organizations constituting this system –
universities, institutes, R&D units, associations). We will also consider briefly the
impact of governmental S&T development policies, R&D funding sources, the causeand-effect relations of lacking technology diffusion and transfer institutions and low
company innovativeness on the cooperativeness among the existing R&D system
organizations and institutions.
Keywords: R&D system, cooperativeness, innovativeness, competitiveness
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«Свако писање историје технолошког развоја имаће
велике тешкоће да схвати и објасни једну истрајну
акцију да се истраживачко-развојни потенцијали макако били мали декомпонују на делове «за сваки ООУР
по један» без обзира на величину и потребе ООУР-ова за
тим потенцијалима. – као одраз технонихилизма. «[3]
1.

Увод

Концепт националних иновационих система заснива се на премиси да је
разумевање повезивања између учесника укључених у иновације кључ за
побољшање извођења технологија. Иновације и технолошки развој су резултат
комплексног скупа односа између учесника који производе, дистрибуирају, и
примењују различите врсте знања. Обављање иновације у једној држави зависи
у великој мери од начина на који се учесници у том послу односе један према
другом, као делови колективног система стварања и коришћења знања, као и
како се односе према технологијама које користе. Ови актери су пре свега
приватна предузећа, универзитети и јавни истраживачки институти и људи који
раде у њима. Повезивање може имати облик заједничког истраживања, размене
особља, заједничког патентирања, куповине опреме и различитих других канала.
Не постоји јединствено прихваћена дефиниција националног иновационог
система. Свима заједничко је наглашавање значаја мреже интеракција
различитих институција које стварају, чувају и трансферишу знање, способности
и производе које обезбеђују оквир унутар кога се образује и примењује државна
политика која утиче на иновационе процесе.
У раду ћемо међутим, за систем у Србији, користити термин научноистраживачки систем (НИС) из следећих разлога: 1. у целом посматраном
периоду постоје само делови система који би могли да чине национални систем
иновација (национални иновациони систем) целовитим и функционалним, 2.
евидентан је и недостатак веза унутар организација и институтција у систему,
као и неадекватно обављање функција. Полазећи и од ових наших претходних
налаза покушаћемо, користећи литературу савремену одговарајућем периоду, да
покажемо да током целог посматраног периода није постојала довољна
међусобна повезаност делова НИС, а као последица тога и слаба кооперативност
унутар система.
2.

Преглед развоја НИС у Србији

Најпре ћемо се упознати са основном структуром НИС – променама у
организацијама и институцијама система током друге половине двадесетог века
као и начинима финансирања ИР.
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У првој деценији послe Другог светског рата, 1945-1954. у Југославији 89 је
почела да се ствара основна мрежа научноистраживачких организација, у овом
периоду оснивало се годишње 8,5 института и 3,3 развојне јединице. Академије
наука су основале 30 научних установа, претежно у природним, друштвеним и
хуманистичким наукама, а државни органи су основали 24 института за
истраживања у индустрији, рударству и грађевинарству. Од 1948. велика пажња
почиње да се придаје истраживањима и примени нуклеарне енергије. Основано је и
прво министарство за науку и културу на савезном нивоу, као и савезни и
републички савети.
Табела 1: Хронологија оснивања (и укидања) институција (републичких и
савезних) везаних за научнотехнолошки развој
Административне институтције
Инфраструктурне
институције
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.

Комитет за школе и науке (Савезна влада)
Академијама је поверена улога основног и
непосредног организатора мреже научних
установа
Академски савет
Савезна комисија за нуклеарну енергију
Министарство за науку и културу(савезно)
Савет за науку и културу(савезни)
Републички савети за науку и културу

1954.

Савезни фонд за унапређење
индустријске производње
Савезни фонд за унапређење
грађевинарства
Савезни фонд за унапређење
пољопривреде

Следећих пет година 1955-1959. опада интензитет оснивања нових
института и центара, а средства су обезбеђивана у буџетима република, који су
били оскудни, јер је у то време највише средстава инвестирано у кључне
енергетске и индустријске објекте. Раст броја факултета је био на високом нивоу,
са просечном стопом раста наставног особља од 9,4% годишње.
Период од 1960-1964. године је најплоднији – оснива се 20 нових
института годишње са највишом стопом раста броја истраживача – 10%
годишње. Ови резултати су директно зависили од обима средстава у фондовима
за науку и промена у организационом систему. Основани су савезни и
републички савети за научни рад 1958-1959. и савезни и републички фондови за
науку 1960-1962.

89

Будући да је Република Србија увек представљала просек за федералну државу,
податке који се у литератури дају као просечни, сматраћемо одговарајућим за
Републику Србију, уколико не можемо да дођемо до прецизнијих података.
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Табела 1 - наставак
1955.
1957.
1958.
1959.
1960.
1962.

Закон о управљању културно
просветним, уметничким и научним
установама
Закон о организацији научног рада
Савезни савет за научни рад
Републички савети за научни рад
Закон о финансирању научног рада

Савезни фонд за науку
Републички фондови за науку

Научно-технолошка политика је у овом периоду, и све до половине
шездесетих година државно-централизована / планско-директивна. Начин
финансирања је био из државног буџета. Паралелно су деловали републички и
савезни органи и фондови, с тим што су републички фондови сви заједно
располагали са далеко мање средстава од Савезног фонда. Политика је окренута
унутрашњим циљевима – развоју НИС и НИ популације. То је довело, у самом
почетку до одвојености научноистраживачких организација од привреде и
универзитета.
Створен је научно-истраживачки потенцијал, нарочито у људским
ресурсима, а и у опреми, који је био испред привредне развијености земље. Тек
формирани НИС није пружао могућности ефикасног искоришћења ових
предности.
Факултети су се и даље интензивно ширили, број наставног особља –
истраживача растао је годишње за 8,2%.
Период од 1965-1970. је период стабилизације, али на ниском нивоу раста;
број новооснованих иститута пада на свега 4 годишње, стопа раста броја
истраживача нагло пада – 2,8% у институтима и 3% на факултетима. Као
позитивна тенденција наставља се оснивања нових ИР јединица у привреди.
Постоји тежња да се Савезни фонд трајно стабилизује на нивоу од 0,2% народног
дохотка, уз постепено јачање републичких фондова.
Kрајем 1970. су укинути Савезни савет и Савезни фонд за научни рад, а
одговорност за научну политику прелази на републике и покрајине. Највеће
трансформације доживљавају “савезни институти”, а посебно они за нуклеарне
науке, који су у периоду од 1961-1965. ангажовали 70% средстава савезног
фонда, после тог периода нагло се самњивало њихово финанирање од стране
фондова за науку, тако да су крајем 60-их година фондовска средства пала на
ниво испод 3 % укупних прихода ових института, истовремено се мењао садржај
и оријентација истраживања зависно од извора финансирања.
Табела 1 - наставак
1965.

Савезна скупштина донела Резолуцију о
научноистраживачком раду
Закон о организовању научних делатности
Закон о Савезном савету за координацију
научних делатности

143

Савезни фонд за финансирање
научних делатности

Кратак преглед кооперативности научноистраживачког система у Србији
_____________________________________________________________________
1966.
1968.
1969.
1970.
1971.

Прогрaм развоја научних истраживања у
периоду 1966-1970. година
Закон о сталним средствима федерације за
финансирање научних делатности
Закон о научним делатностима СР Србије
Републичка заједница за научни рад
Укинут је Савезни савет за научни рад

Укинут Савезни фонд за научни
рад

Наука је искључиво у надлежности
република и покрајина
Савезни одобор за координацију науке и
технологије

Од 1971. наука је искључиво у надлежности република и покрајина, а то
значи да се програми и средства за науку остварују само у оквиру републике,
односно покрајине. Почетком 1975. формиране су републичке и покрајинске
СИЗН (самоуправне интресне заједнице за науку), затим су уследиле радикалне
организационе промене структуре научних, привредних и других организација,
стварањем основних, радних и сложених организација удруженог рада.
Табела 1 - наставак
1974.
1975.

1976.
1977.
1978.
1985.

1986.
1987.

Закон о изменама и допунама закона о
научним делатностима
Закон о СИЗ науке
Формиране су републичке и покрајинске
СИЗН (самоуправне интресне зајенице за
науку
“Година технолошких иновација”
Савез републичких и покрајинских
заједница за науку
“Година технолошких иновација”
Друштвени договор о подстицању и
вредновању иновација
Закон о изменама закона о СИЗ науке
(веће корисника и веће давалаца услуга)
Друштвени договор о развоју науке,
техничко-технолошког
прогреса
и
информатике за период од 1986. до 1990.
године
Друштвени
договор
о
стратегији
технолошког развоја СФРЈ
Савезни комитет за науку и технологију
Стратегија научно-технолошког развоја СР
Србије ван териоторија САП до 2000.
године
Програм научно- технолошког развоја СР
Србије ван териоторија САП до 2000.
године
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198688.
1989.
1990.

Стратегија технолошког развоја
Југославије до почетка XXI века
Републички секретаријат за образовање,
науку и физичку културу
Закон о научноистраживачкој делатности

Републички фонд за науку
(Републички секретаријат за
образовање, науку и физичку
културу)
Републички фонд за
технолошки развој
(Републички секретаријат за
индустрију, енергетику и
грађевинарство)

Самоуправне заједнице науке представљале су законску обавезу на
нивоу аутономиних покрајина и република, а обавезне су биле и на нивоу
региона и општина. Оснивале су се за одређене привредне секторе на тзв.
функционалном принципу. Скупштине СИЗ-ова доносиле су одлуке о
формирању и расподели средстава својих буџета која су се алиментирала од
укључених предузећа као и о алокацији средстава за посебне планове и
програме. Овај извор финансирања ИР представљао је око 0,3% БДП.
У овом периоду формирана је структура НИС која је још увек актуелна.
Три главна облика органзција у којима се обављају ИР су: 1. Самостални ИР
институти, 2. Универзитетске истраживачке лабораторије и групе, 3. ИР центри и
одељења у оквиру индустријских организација.
Други начин финансирања су директна издвајања индустријских
предузећа за финансирање сопствеих ИР центра, као и гаранције које су давали
за трошкове истраживања у ИР институтима или на универзитету. На овај начин
финанисрања издвајало се око 0,7% БДП. Трећи извор су биле директне
инвестиције индустрије у ИР организације, али овакви случајеви су били ретки.
Постојали су још неки извори финанисрања, као што су били банкарски кредити
за ИР али су веома ретко коришћени. У овом периоду ни савезна ни републичке
владе нису располагале фондовима за финанисрање ИР.
Табела 1 - наставак
1991.
1992.
1993.
1994.

1995.
1996.

Републичко министарство за науку и технологију
Посебни колективни уговор за
научноистраживачку делатност
Закон о научноистраживачкој делатности
Политика научног и технолошког развоја
Републике Србије
Посебан колективни уговор за
научноистраживачку делатност
Закон о патентима
Републичко министарство за науку, технологију
и развој
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2002.
2003.
2004.

Републичко министарство за науку, технологије и
развој
Преднацрт Закона о научно-истраживачкој
делатности
Министарство науке и заштите животне средине

НИС је био усмераван самоуправном – парадржавном научнотехнолошком политиком. Крајем осамдесетих година наметнута је дуга транзиција
НИС изазвана променама друштвеног, политичког, уставног и привредног
система. Покушај дефинисања нове, модерне научно-технолошко-иновационе
политике, засноване на препорукама Стратегије технолошког развоја СР
Југославије до почетка XXI века, неуспешно је завршен 1992. године.
Број НИ организација у периоду 1980-1998. углавном опада (1980. је било
390, а 1997/98 - 251/210 НИ организација). При томе је највећи пад у броју
самосталних института (са 247 на 86/81), а нешто мање је и факултета (125 према
102/79), док је број ИРЈ углавном растао до 1997. а затим је у паду (са 81 на 63/50);
Према подацима за 2001. годину број самосталних института је 55, факултета 77, и
ИРЈ 40.
Просечна величина института и факултета је удвостручена (од 59 на 107
запослених у просеку у НИО, и од 77 на 142 у високошколским организацијама
(ВШО), - Законом о НИ раду је повећан минималан број истраживача, док се
просечна ИРЈ смањивала (од 79 на 56 запослених);
За просторну дистрибуцију ИР система карактеристично је велико
концентрисање НИ организација у великим градовима, а посебно у Београду где се
налази трећина свих ВШО и ИРЈ и 60% института.
Основне карактеристике промена од 1980. до 1998. године и актуелног
стања НИ система СРЈ са становишта људских ресурса, на основу којих се изводе
закључци о индикаторима (већ започете) структурне трансформације НИ система,
су следеће:
Укупан број запослених у НИ систему расте од 1980. и достиже
максимум 1988. Од те године, број запослених углавном опада и 1998, нижи је
од стања из 1980. године, односно, у 1998. је готово за једну трећину мање
запослених у односу на 1988. (1980 – 25.672; 1988 – 35.973; 1998 - 24.350
запослених);
Број истраживача расте од 9.522 до 13.874 у периоду 1980-88, затим
опада у периоду 1988-91 за 17%, а онда почиње поново да расте и 1997. достиже
број од 13.220, да би 1998. поново опао на 12.151, а у 2001. износи 12.752. Ове
краткорочне промене су биле директна последица интервенције надлежних
министарстава на успостављању програма за усавршавање и запошљавање
младих истраживача;
Флуктуације броја истраживача у ИРЈ, због малог укупног броја људи
анагажованих у ИР делатности у том сектору, нису поуздан показатељ, али је
значајно да се у том сектору углавном стално повећавао број истраживача и он у
1997. износи 981 (у односу на 269 истраживача у 1980), са поновном
тенденцијом опадања у 1998. – 822.
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1990. формирани су Републички фонд за науку (у надлежности
Републичког секретаријата за образовање, науку и физичку културу) и Републички
фонд за технолошки развој (у надлежности Републичког секретаријата за
индустрију, енергетику и грађевинарство).
Од 2001. године финансирају се следеће врсте пројеката: из основних
наука, из области технолошког развоја, иновациони пројекти, националални,
Еурека. Принцип финансирања варира од 100% покрића трошкова од стране
министарства у случају пројеката из основних наука, до укључивања средстава
предузећа инвеститора иновационог пројекта, Фонда за развој, организација
корисника резултата. Средства за остваривање истраживачко-развојних
активности које финансира Министарство обезбеђују се у буџету Републике
Србије, а обим средстава утврђује се финансијским планом Министарства.
3.

Кооперативност НИС

Као што је већ речено у самом зачетку НИС је био осуђен на слабу
сарадњу, пре свега између новоформираних самосталних института, који су при
финансирању били фаворизовани, универзитета и привреде. У појединим
организацијама постојао је самосталан, али је готово немогуће наћи вредан
случај заједничког развоја технологија из простог разлога јер се привреда
снабдевали преузимањем готових технолошких резултата. Комерцијализација
преузете технологије била је углавном ниског обима. Низак обим је последица
вишеструких капацитета за исти или сличан производ, релативно неразивјене
тражње на домаћем тржишту, рестрикција наметнутих извозом (али знатно
мањег стварног дејства него што се то обично истиче) и укупно слабе
конкурентности наших производа и услуга на светском тржишту.
При оснивању научних установа од педесетих до почетка седамдесетих
није било довољно ни научних ни економских критеријума, оснивали су се по тзв.
“републичком кључу». Када су ови критеријуми почели више да долазе до
изражаја, најпре је дошло до стагнације у оснивању научних установа ван
привреде, а затим и диференцијација у развоју установа по броју истраживача
једне су стагнирале, друге су се спорије развијале, а треће су се брзо шириле, због
чега структура укупног истраживачког кадра показује повљнију слику од
структуре установа и јединица.
Набавка страних технологија је у потпуности била у рукама
индустријских предузећа. Поштујући владине прописе, ова предузећа су
одлучивала шта ће да купе, под којим условима, по којој цени и за коју сврху ће
то да користе.
Набавка, коришћење, расподела и финансирање нових технологија готово
у потпуности је била у рукама индустријских и других комерцијалних
организација. Оне су, у суштини, доносиле одлуке о томе колики део националног
БДП ће се користити за ИР и о куповини стране опреме и know-how. Постојала је
међутим и тенденција развоја домаћих извора нових технологија у складу са
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политиком веће технолошке независности.
Због уситњавања производних капaцитета и тржишта, с једне стране, и
готово никакве повезаности произвођача, са друге, елементи технолошке
кооперације нису се појавили ни у ембрионалном облику и интензитету, па је
готово потпуно изостао процес дифузије и трансфера технологије. Услед тога,
технологија као ресурс улазила је значајно у цену сваке јединице производа па је
технолошки напредак доводио до смањења ценовне конкурентности, што је
прадокс своје врсте.
На нивоу Југославије прво је формиран 1971. Одобор за координацију
науке и технологије, а затим 1976. Савез републичких и покрајинских заједница
за науку. На федералном нивоу наредних 15 година није било фондова за науку
већ се вршила координација и удруживање средстава за заједничке програме.
Могло би се рећи да је доста успешно остварен континуитет заједничког
финансирања научних скупова и часописа, док се број ИР пројеката и обим
удружених средстава за њихово извођење свео на симболичну цифру. За све
наведене намене издвајало се мање од 3% средстава републичких/покрајниских
заједница за науку.
Мање средстава се издвајало за заједничке ИР пројекте у оквиру земље
од оних које су те исте заједнице улагале у Југословенско-амерички фонд за
заједничке пројекте са САД. Из овога се може закључити да су југословенске
НИО већу предност давале сарадњи са страним организацијама него међусобној,
тежећи да добију додатна средства и да обезбеде “прозор” ка великој науци у
развијеним земљама.
Савезним програмима створена је научна инфраструктура, која је била
недовољно везана за развојне циљеве, а на другој страни републички програми,
који су непосредније везани за развојне планове, нису довољно међусобно
повезани, нарочито у областима које захтевају велике, “критичне масе” научног
потенцијала.
За превазилажење оваквог стања у мрежи научних установа примењиван
је, нарочито од стране Савезног фонда, метод да се већи истраживачки пројекти
поверавају не једној него групи научних установа. Ово је упућивало на заједнички
рад и на то да се специјализују за одређена истраживања. Овај процес тзв. радне
интеграције није пустио дубље корене.
Подстакнуте овим као и другим разлозима научне установе су почеле да
стварају своја удружења (заједнице) по специјалностима (нпр. Савез
југословенских лабораторија за истраживање материјала и конструкција, Заједница
института за заштиту биља, Заједница института за хемијска и технолошка
истраживања). Стварање ових заједница се сматрало значајним за даљу изградњу
самоуправне организације у научним делатностима, али се у пракси та очекивања
нису испунила.
Осамдесетих и деведесетих година самостални институти су радили у
великој мери за потребе индустрије и других корисника, док универзитетски
истраживачки пројекти годинама нису ни на који начин били повезани са
практичним индустријским проблемима. Расподела ИР потенцијала није била у
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потпуности подесна за агресивну индустријску и технолошку стратегију, али
развој истраживачких организација у оквиру индустрије и тешња срадња између
тих организација и других истраживачких центара представљала је корак у
исправном правцу.
До ширења сарадње дошло је деведесетих година. Сарадња је била
подстакнута нуждом – санкцијама и затварањем граница за увоз нових
технологија. То потврђује и истраживање иновационе делатности у привредним
предузећима у Србији које је спроведено у два наврата 1987-1991. и 1992-1996.
Носилац истраживања је био Центар за истраживање развоја науке и
тхенологије, Института Михајло Пупин. Истраживање је спроведено у
одабраним индустријским гранама (предузећа металопрерађивачке (МИ),
текстилне (ТИ) и хемијске индустрије (ХИ)). Као методолошка основа коришћен
је Осло приручник. Узорком је у оба случаја било покривено преко 24%
одабраних индустријских грана. Делови упитника који су се односили на:
Прибављање потребних технологија; ИР делатност за потребе / у кооперацији са
другим предузећима и Изворе идеја / информација за иновационе делатности, по
први пут дају егзактне податке о кооперативности унутар делова НИС.
Прибављање потребних технологија - Прво истраживање иновационе
делатности (ИП1): Главни механизам за прибављање потребних технологија за
иновационе делатности у индустријским предузећима био је путем куповине
капиталне опреме / основних средстава.
Друго истраживање иновационе делатности (ИП2): Главни механизми за
прибављање потребних технологија за иновационе делатности у индустријским
предузећима били су уговори за услуге технолошког типа. Куповина капиталне
опреме постала је други по значајности механизам, углавном због међународне
изолације земље.
ИР делатност за потребе / у кооперацији са другим предузећима - Прво
истраживање иновационе делатности (ИП1): Специфичност ТИ је да та индустрија
нема никаквих веза са партнерима, било у земљи или са страним партнерима.
Супротно томе, и МИ и ХИ имају јаке везе (уговори, кооперација итд.) са
универзитетима и ИР институтима у земљи као и са клијентима/купцима и
добављачима у земљи и ван ње. Заједнички подухвати постају важан облик
повезивања са страним партнерима у ове две индустрије.
Друго истраживање иновационе делатности (ИП2): Све анализиране
индустријске гране у посматраном периоду посебно карактеришу много тешње
везе са домаћим ИР институтима и универзитетима (чак и ТИ која се самоорганизовала у претходном периоду) и спорадичне везе са страним компанијама
као и изостанак било каквих формалних споразума са страним ИР институцијама.
Извори идеја / информација за иновационе делатности - Прво
истраживање иновационих делатности (ИП1): Главни интерни извор идеја /
информација за иновационе делатности у све три анализиране индустрије јесте ИР
јединица. Знатан допринос даје и сектор маркетинга у МИ. Ситуација око
екстерних извора је иста као у свим индустријским предузећима у развијеним
земљама: клијенти или купци, добављачи, конкуренти, стручне конференције,
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сајмови и изложбе, стручни технички часописи као и универзитети и ИР
институти. ТИ је, поново, више затворена, ослањајући се углавном на интерне
изворе и са мање развијеним везама са светом око себе.
Друго истраживање иновационих делатности (ИП2): Слично претходно
анализираном периоду, главни интерни извор идеја / информација за иновационе
делатности у све три анализиране индустрије јесте ИР јединица. Знатан допринос
даје и сектор маркетинга у предузећима из МИ и ХИ. Ситуација око екстерних
извора је, поново, иста као у свим индустријским предузећима земаља са
тржишном привредом: клијенти или купци, добављачи, конкуренти, стручне
конференције, сајмови и изложбе, стручни технички часописи као и универзитети
и ИР институти. ТИ је, и даље, више затворена и са слабо израженим иновационим
делатностима.
Један од резултата другог пројекта истраживања иновационе делатности
био је и оснивање Асоцијације за истраживање и развој у привреди – YUPRIS,
1997. године. Чланови асоцијације биле су ИР јединице и институти великих
индустријских предузећа, као и неколико самосталних НИ института. Један од
програмских циљева и задатака асоцијације био је ширење и продубљивање
сарадње и убрзавање трансфера резултата ИР рада између чланица, као
унапређење и интензивирање истраживачког и развојног рада у привреди.
Организација стручних семинара, реализација заједничких пројеката од општег
интереса за чланице, као и подстицање мултилатералне сарадње између чланица
YUPRIS, само су неке од активности које је ова асоцијација поставила испред
себе у наредном периоду. У првој годинаи постојања и рада потврдила се
основаност постављених циљева и задатака, а доказ томе су биле бројне
билатералне сарадње по конкретним питањима из области ИР рада, сарадња са
универзитетским и научно-истраживачким институцијама. YUPRIS је замишљен
и као асоцијација људи добре воље и добрих намера према својим матичним
организацијама, и привреди земље у целини, која ће сарађивати са свима који су
спремни да јачају истраживачко-развојне могућности индустријских предузећа
у Србији. Нажалост, већ ток 1999. почео је да слаби интензитет сарадње, већина
индустријских предузећа чланица је била на рубу опстанка, неке од ИР јединица
и инститата су укинути, тако да је асоцијација званично престала са радом 2004.
године.
4.
•
•
•

Закључна разматрања

Релативно добро се одвијала и међународна научна сарадња, поготову
ако је била финанисирана из иностранства.
Међурепубличка сарадња у СФР Југославији је била углавном
административна и наметнута.
Добра кооперативност постојала је углавном између организација
(институти, ИРЈ, универзитет) и институција система (министарства,
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фондови) – захваљујући успостављеним једносмерним токовима новца,
тако да је најоштрије речено, НИС у једном тренутку личио на
својеврсну дистрибутивну коалицију.
• Стабилност свих система у држави је услов за сарадњу и унутар научноистраживачког система. Примера ради, од 1991. до 2004. министарство
које се бави научним, технолошким истраживањима и развојем,
променило је пет пута име, како је која политичка странка, или
министар, долазила на чело министарства. Овај, а и сви претходни
периоди били су погодно тло за стварање група уског интереса унутар
научно-истраживачког система Србије.
• Мало је примера веза унутар система. Општи је закључак да је, када је
постојала неопходна потреба, или јак мотив, било и кооперације унутар
система, али она још увек није прерасла у механизам који се
подразумева сам по себи, а самим тиме није постала ни део система.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Др Ђуро Кутлача 90

УМРЕЖАВАЊЕ ФИРМИ СОФТВЕРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ:
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 91
Апстракт: Кластери су, према М.Портеру, географска концентрација
међусобно умрежених фирми или институција одређене индустрије или
сектора. Главни разлог за умрежавање фирми јесте синергетски ефекат који
чини да је компетитивност кластера много већа од збира конкурентности
појединачних фирми у кластеру, а што је резултат ефеката мрежне
структуре.
У раду се прво излаже део резултата истраживања стања софтверске
индустрије у Србији, у делу који се односи на актуелну повезаност софтверских
фирми међусобно, као и са фирмама других делатности, у земљи и
иностранству. Закључна разматрања односе се на перспективе умрежавања
тих фирми у кластер софтверске индустрије Србије.
Кључне речи: Индустрија софтвера; Умрежавање; Кластер.

NETWORKING OF COMPANIES IN SOFTWARE INDUSTRY IN
SERBIA: PRESENT STATUS AND OUTLOOK
Abstract: According to M.Porter, clusters are geographic concentrations of
networked companies and institutions (formal organizations) in a particular field.
Main reason for companies to decide whether to co-operate with others or not is that
the competitiveness of a cluster is more than the sum of its parts: comparative
advantages arise through network structures.
In this paper we explore the present state of the co-operation between
software companies in Serbia, either between themselves or with other companies in
the country and abroad, within sector and/or within other sectors. Concluding
remarks present the outlook in clustering process of companies in software industry in
Serbia.
Key words: Software Industry; Networking; Cluster.
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1.
Умрежавање и изградња кластера као стратегија развоја
сектора
Опште прихваћен налаз у литератури која се бави питањима
глобализације је следећи: “Информационо-Комуникационе Технологије (ИКТ) су
биле кључни покретач феномена глобализације.... ” [Lanvin, 2002]. Поред низа
других ефеката, умрежавање компанија, и то од физичког (коришћењем ИКТ
инфраструктуре) до логичког (успостављањем неких од низа различитих
пословних, организационих итд. релација), један је од најзначајних аспеката
процеса глобализације. Следећи, квалитативно виши облик повезивања
компанија (више од 2 компаније умрежене), јесте изградња кластера.
Кластери су, према М.Портеру, "географска концентрација међусобно
умрежених фирми или институција одређене индустрије или сектора"
[M.Porter, 1998]. Ово је симплификована верзија раније дефиниције: "Кластери
националне индустрије формирају фирме и индустрије повезивањем вертикалним (купац/снабдевач) или хоризонталним (купци, технологије и сл.) релацијама,
или окупљајући се око главних "играча" (компанија) у сектору у држави. Географска концентрација конкурената, купаца и снабдевача у региону промовише
иновационе активности и конкуренцију кроз кластер" [M.Porter, 1990].
Истраживањем успостављених кластера идентификовало је следеће
заједничке карактеристике, без обзира на државу, индустрију или сектор
делатности фирми у кластеру [M. Porter, 1998]:
∗ Компетитивност кластера је много већа од збира конкурентности појединачних фирми у кластеру – синергија је резултат ефеката мрежне структуре;
∗ Мреже чине фирме (купци, снабдевачи, могуће из више сектора) и
организације са подржавајућим функцијама (тренинг и обука, индустријске
услуге, агенције за промоцију и маркетинг, истраживачко-развојне (ИР)
организације, јавна администрација итд.);
∗ Релације у мрежи могу бити: компетиција, кооперација, међузависност;
∗ Географска концентрација кластера и релативна блискост другим
економским ентитетима увећава позитивне екстерналије (нпр. локална
расположивост радне снаге са специфичним квалификацијама).
Кластери су, даље, групе међусобно конкурентних фирми које имају
релације снабдевања једни другима, које производе комплементарне производе,
или заједнички користе производне технологије, односно, кластер је производна
мрежа у којој фирме на истом нивоу производње или маркетинга (хоризонтална
кооперација), и/или настављајућих производних или маркетиншких фаза
(вертикална кооперација), и/или различитих сектора (попречна кооперација),
сарађују у ланцу стварања додатне вредности.
Постојање кластера стимулише формирање локалних сервисних
структура, орјентисаних специфичним потребама кластера. Такође, кластери
често укључују стратешке алијансе са универзитетима, ИР институтима,
консултантима, брокерима, купцима. При томе, макроекономски услови
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(политички, легални и економски) су од фундаменталне важности за
конкурентност сектора, региона, кластера и економије у целини. Према
[Schwanitz, Müller, Will, 2002], ефикасна кооперација структура фирме (микро
ниво), институција (мезо ниво) и на макро нивоу је одлучујућа за конкурентност
државе и сектора њене економије. Отуда, конкурентност државе није сума
резултата конкурентних фирми, она настаје кроз активну кооперацију
политичких, друштвених и економских фактора! Овај концепт тзв. системске
конкурентности базира се на изградњи конкурентности кроз циљно орјентисане
активности на следећим нивоима система [Schwanitz, Müller, Will, 2002]:
• тржишно орјентисана производња и маркетинг (дизајн производа и
презентација, продуктивност и адекватна калкулација цене, континуално
снабдевање и поузданост и сл.) на нивоу фирме (микро ниво);
• пословно орјентисане услуге (консалтинг, тренинг, ИР активности,
финансијске услуге) на институционалном нивоу;
• економско, институционално и легално окружење које промовише развој
приватног сектора, на државном – макро нивоу.
Ова три нивоа су уграђена у социјалној димензији, на тзв. мета-нивоу, који
укључује социо-културне и институционално/нормативне структуре, и способност
друштвених група да уче и да се адаптирају.
Веома је битно идентификовати до које мере је неки кластер изграђен и
како функционише. За ове потребе упутно је користити типизацију развојних
фаза кластера или фазе животног циклуса кластера, како је то предложено
документима Европске уније [EU Commission, 2002]:
1. Фаза иницијације или успостављања кластера: окупљање првих фирми, што
је често резултат специфичних локалних услова (расположивост сировина,
специфична знања итд.), које прате start-up или spin-off фирме, што све води
ка географској концентрацији фирми просечно истих производних фаза;
2. Фаза раста: оснивање специфичних снабдевача или сервисних фирми.
Појава тржишта специфичне радне снаге и заједничко коришћење
производних ресурса, резултира, под одређеним условима, смањењем
производних трошкова и, тиме, повећањем конкурентности кластера. Нове
организације се формирају за услуге типа: консалттинг, тренинг и обука, ИР
услуге, удружења итд., које доприносе интензификацији кооперације и
убрзавању трансфера информација и знања. Привлачењем других фирми,
квалификованих радника и организација, као и појавом повољних
предуслова за оснивање фирми, имиџ и атрактивност кластера се повећава;
3. Фаза зрелости: Појава нетржишних предности у овој фази додатно
промовише размену информација и знања, базирано на рутини и уговорима;
4. Фаза реорганизације или нестајања кластера: смањење значаја кластера,
које потиче од смањене флексибилности организација у кластеру и промена
пословне праксе која омета иновационе активности фирми.
На основу ове типизације фаза животног циклуса кластера, за потребе
ЕУ сачињена је типизација кластера у унији, презентирана у табели 1.
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Табела 1: Врсте кластера у Европској унији [према: EU Commission, 2002]
Тип кластера
Карактеристике
Примери
Аустрија (биотехнологија)
Научно засновани Доминантне форме
или тзв. високо
трансакција:
Белгија (мултимедија)
Данска (комуникације)
технолошки
• тржишни односи
кластери
• привремене коалици- Финска (технологија)
је и дугорочни односи Француска (биотехнологија)
Немачка (корпоративни
Важни локални даваоци информациони системи)
услуга:
В.Британија (високе технологије)
• ИР организације
Ирска (софтвер)
• Јавна администрација Италија (биомедицина)
Луксембург (ИТ и е-бизнис)
Типичне области
Холандија (ИКТ)
иновационе активности: Норвешка (електронска индуст.)
• Развој технологија
Шпанија (машине)
(развоја производа и Шведска (биотехнологија)
процеса)
Аустрија (дрвна, инд.намештаја)
Традиционални Доминантне форме
Белгија (производња пластичних
трансакција:
кластери
• Дугорочни тржишни материјала)
Обично мале и
Данска (текстил и индуст. одеће)
односи
средње производне
Финска (бродоградња)
фирме, али са
Важни локални даваоци Немачка (медији)
високим уделом у услуга:
В.Британија (Индустрија
извозу државе, у
• Услуге за компаније спортских мотора)
традиционалним
• Јавна администрација Грчка (метална индустрија,
секторима:
прехрамбена индустрија)
Типичне области
• Текстил и
Ирска (прерада млека)
иновационе активности: Италија (оптика)
индустрија
• За повећање продаје Луксембург (техничке
одеће;
(развоја производа,
• Прерада дрва и
конструкције)
нове методе
индустрија
Холандија (бродоградња)
маркетинга и продаје) Норвешка (бродоградња)
намештаја,
• Прехрамбена
Португал (индустрија обуће)
индустрија, и сл.
Шпанија (индустрија обуће)
Шведска (музичка индустрија)
Стратегија изградње кластера у појединим секторима и делатностима
може бити један од ефикасних инструмената помоћи у развоју, нарочито
транзиционих економија, јер је главни циљ те стратегије подизање ефикасности
економије и конкуретности (на домаћем и страном тржишту) економских
сектора. Креатори развојних политика у транзиционим економијама често
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очекују да невидљиве силе тржишта управљају економским развојем, међутим,
искуство и економски најразвијенијих држава показује да је за економски развој
подједнако важна и заједничка циљно усмерена активност и кооперација свих
економских ентитета, уз адекватну структурну политику и инфраструктуру,
политику конкурентности, висок квалитет производних фактора, ефикасне
фирме, захтевне купце и снабдеваче и флексибилни и компетентни менаџмент
фирми [Schwanitz, Müller, Will, 2002].
Успешност стратегије изградње кластера зависи од спремности
управљачки структура да подрже овај инструмент развоја. За то је неопходно
дефинисати политику промоције кластера, као специфичну индустријску
политику, орјентисану на промоцију специфичних регионалних карактеристика,
са циљем да допринесе развоју концентрације индустрије/делатности кроз
умрежавање фирми и институција у кластер. Политика промоције кластера мора
да води рачуна о географским и социо-културним специфичностима, историји,
политичким, економским и институционалним условима региона за који се
дефинише. При томе, политика промоције кластера мора да идентификује и
затим подржи развој постојећих развојних потенцијала и ресурса региона.
У којој мери и како стратегија изгадње кластера може помоћи
транзицију економије Србије, показаће се на примеру фирми индустрије
софтвера у наставку рада.

2.

Индустрија софтвера у Србији

У литератури је са много аспеката анализиран и утврђен одлучујући
допринос информационо-комуникационих технологија (ИКТ) развоју економије
и друштва [OECD IT Outlook, 2000; OECD STI Outlook, 2000; OECD STI-WP,
2000, 2001, Oliner and Sichel, 2000; Кутлача, 2001, 2004]. Стање ИКТ у Србији је
истраживано у више студија [UN ECE 2002; Марковић, 2000; СРЈ 1997], али су
потенцијали и посебно допринос овог сектора развоју економије и друштва у
Србији још увек за научну, стручну и ширу јавност, у већем делу енигма. У
2003.г. је на иницијативу OECD Investment Compact for South East Europe и The
Stability Pact for South Eastern Europe предузето истраживање стања у делу ИКТ
сектора, у индустрији софтвера. Резултати истраживања су објављени у облику
налаза о стању и потенцијалима тог сектора и презентације профила изабраног
скупа компанија индустрије софтвера у Србији [OECD, 2003]. Аутор рада је коаутор тог извештаја за OECD и реализатор истраживања у оквиру којег је
прикупљен значајан информациони фонд о фирмама софтверске индустрије у
Србији. У овом раду се презентира део анализе тих информација, који се односи
на актуелну повезаност софтверских фирми међусобно, као и са фирмама других
делатности, у земљи и иностранству. Ова анализа представља основ за закључна
разматрања о перспективама умрежавања тих фирми у кластер софтверске
индустрије Србије
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У табели 2 су дати подаци о величини ИКТ сектора (подељеног на три
индустрије: ИХВ – индустрија хардвера; ИСВ – индустрија софтвера; ТК –
Телекомуникације) према броју запослених у предузећима регистрованих за
делатности у области ИКТ, а извор података је Привредна Комора Србије (ПКС)
(стање: евиденција ПКС у пролеће 2003.г.).
Табела 2: Предузећа у области ИКТ у Србији
Област
Број
Број
Учешће у
Учешће броја
ИКТ
запослених предузећа укупном броју предузећа са до 10
запослених (%) запослених (%)
Индустрија
хардвера – ИХВ
Индустрија
софтвера – ИСВ
Телекомуникације
– ТК
ИКТ укупно
Извор:

2,984

366

15.35

87.7

2,686

509

13.82

91.6

13,767

45

70.83

86.6

19,437

920

100.00

89.8

Евиденција ПКС у пролеће 2003.г.

Подаци из табеле 1 показују да сектор ИКТ у Србији чине углавном микро
и мале фирме, а цео сектор упошљава свега пола процента радно способног,
односно, нешто мање од 1% запослених у држави. Међутим, значај ИКТ за развој
генерално у целом свету, као и примери Индије и Ирске, које су нарочито у
индустрији софтвера успеле да остваре развојне резултате за пример другима
[Кутлача, 2001], намећу потребу детаљнија анализу индустрије софтвера у Србији.
У раду се на скупу истраживаних фирми анализирају следећи аспекти софтверске
индустрије у Србији:
 Величина анализираног скупа у односу на величину сектора ИСВ;
 Власничка структура фирми;
 Делатност;
 Квалификациона и старосна структура запослених;
 Кооперативност фирми са домаћим и страним фирмама;
 Партнерски однос са домаћим и страним фирмама;
 Сарадња са домаћим ИР организацијама;
 Иницијативе за кооперацију са страним партнерима.

2.1.

Величина анализираног скупа ИСВ фирми

Истраживањем је обухваћено 85 ИСВ фирми, селектованих на основу
независно формираних спискова 5 домаћих експерата у овој области, што
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представља 16,7% фирми ИСВ према евиденцији ПКС. Те фирме су
контактиране и упућен им је веома захтеван упитник. Затим је извршен обилазак
34 ИСВ фирми, односно 40% селектованих фирми. Податке за истраживање је
доставила 31 ИСВ фирма, односно, 6,1% од укупног број ИСВ фирми у Србији,
али тај одзив представља 36,5% изабраних ИСВ фирми, а оне запошљавају 1.139
запослених или 38,2% укупно запослених у овом сектору у Србији. Нешто више
од половине фирми које су доставиле податке су лоциране у Београду (54,8%), а
остале су из Новог Сада (16,1%), Ниша (12,9%) и из других градова у Србији
(16,2%). Добијени одзив представља, на основу броја запослених,
репрезентативан узорак на основу којег могу да се доносе довољни поуздани
закључци, валидни не само за узорак, већ и за сектор ИСВ у Србији у целини
[OECD, 2003]. Даљи налази анализе у раду односе се на узорак ИСВ фирми које
су доставиле податке о свом пословању
2.2.

Власничка структура ИСВ фирми

Анализиране фирме су углавном у приватном власништву (77,4%), у мешовитом власништву је 6,5%, а у државном 12,9% и друштвеном власништву је
3,2% ИСВ фирми. Већина фирми је основана пре 2000.г. (77,4%). По броју запослених, мале фирме чине 35,5%, остале имају више од 10 запослених.
2.3.

Делатност ИСВ фирми

Практично ни једна анализирана ИСВ фирма није специјализована за један софтверски производ – услед нестабилне економске ситуације у држави, слабих тржишних сигнала и споре интеграције домаће економије у светско тржиште, све ИСВ фирме су присиљене да развијају различите софтверске
производе, односно, да пружају више услуга у овој области. На основу података
о њиховим производима и услугама, анализиране фирме су груписане у три
делатности:
• E-government / Web апликације,
• Финансијско тржиште, и
• Индустријске апликације / Управљање процесима.
Све фирме су ангажоване најмање у 2 од наведене 3 групе делатности.
Важно је напоменути да у анализи опремљености велика већина исказује
изузетан напор да одржи квалитет опреме, јер скоро 84% има опрему не старију
од 3 године, а чак 28% има опрему не старију од годину дана, и то опрему
углавном од реномираних светских произвођача.
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2.4.

Квалификациона и старосна структура запослених

Оно по чему се сектор ИСВ дефинитивно разликује од велике већине
других делатности (ово важи и за развијене економије), јесте високо учешће
запослених са завршеним факултетом. У анализираном узорку ИСВ фирми 68%
запослених је дипломирало на неком од факултета релевантних за ову
делатности. Њима треба додати 27% оних који имају завршену средњу школу,
што чини укупно 95% запослених са средњом школом и факултетом. Ако се
узме у обзир чињеница да је у Србији свега око 4% становништва се високим
образовањем (просек ОЕЦД држава је око 13%), ови подаци истичу сектор ИСВ
као сектор високе концентрације високо образованих људских ресурса. Значајни
су и планови запошљавања у ИСВ фирмама, које у наредне две године
намеравају да повећају број запослених за петину затеченог стања у 2003.г.
Велика већина запослених, чак 89% ради на пословима развоја ИСВ
производа и услуга, што представља проблем за обављање других активности у
тим фирмама, нарочито на пословима маркетинга и менаџмента, за које
углавном немају посебно обучене сараднике.
Просечна старост запослених је 35,2 година, а запослени са универзитетском дипломом су још и млађи, са просеком од 34,6 године старости.
Велика већина (77%) анализираних фирми организује обуку и тренинг
запослених, па је скоро трећина запослених провела 1756 радних дана у 2002.г.
на програмима обуке и тренинга.
2.5.

Кооперативност ИСВ фирми са домаћим и страним фирмама

Пре навођења резултата даљих анализа, неопходно је нагласити да су све
ИСВ фирме умрежене у Интернет и да су све изградиле и сопствене мреже,
односно, Интранет. Преко 80% ИСВ фирми има свој Internet web site.
ИКТ инфраструктуром анализиране ИСВ фирме су умрежене са:
• купцима и снабдевачима – умрежено је 77,4% ИСВ фирми,
• осталим компанијама – умрежено је 70% ИСВ фирми.
У већини случајева запослени су развијали своје Интернет презентације
и умрежавали се са другим фирмама. Када је у питању информациони систем за
пословање фирме, свега у 15% је то урађено ангажовањем других фирми, а у
нешто више од 20% у сарадњи са другим, домаћим ИСВ фирмама. У табели 3
сређени су подаци о сарадњи анализираних ИСВ фирми са домаћим и страним
партнерима.
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Табела 3: Сарадња ИСВ фирми са домаћим и страним партнерима
Врста сарадње са домаћим % ИСВ
Врста сарадње са страним % ИСВ
партнерима
фирми
партнерима
фирми
Заједничка инвестиција
9,7
Заједничка инвестиција
6,5
Уговор о трансферу
16,1
Уговор о трансферу
16,1
технологије
технологије
Ексклузивна продаја
12,9
Уговор о лиценци
32,3
Ексклузивно снабдевање
6,5
Остало
41,9
Планира се сарадња у
Јoint venture
35,5
83,9
блиској будућности
Остало
12,9
Велики проценат сарадње ИСВ фирми са страним партнерима класификован је под "остало" (скоро 42%), због неспремности фирми да искажу у каквом
су облику сарадње са партнерима из иностранства. Овај податак указује на
укупно тешке друштвено-економске услове у којима те фирме послују у Србији.
Неке од анализираних фирми чак и спољним изгледом и локацијом желе да "прикрију" своју делатност, како би се заштитиле од евентуалних непријатности!
2.6.

Партнерски однос са домаћим и страним фирмама

У овој анализи се под партерским односом, за разлику од претходно
описаних облика сарадње, подразумева сувласнички однос у фирми са домаћим
или страним партнером. Тако посматрано, домаћи партнер поседује део ИСВ
фирме само у 3,2% случајева. Исто важи и за страног партнера – само у 3,2%
поседује анализиране ИСВ фирме.

2.7.

Сарадња ИСВ фирми са домаћим ИР организацијама

Значајан број (65%) анализираних ИСВ фирми исказало је да у области
развоја софтверских производа и услуга сарађује са домаћим ИР организацијама
(институтима и факултетима). Наравно, скоро све анализиране ИСВ фирме
имају сталне сопствене ИР активности на развоју софтверских производа и
услуга, које практично саме и финансирају. У свега 6% случајева добијају мању
финансијску помоћ од Министарства за науку, технологију и развој (МНТР).
Важно је, међутим, напоменути, да већина анализираних ИСВ фирми није
регистровано за ИР делатност од надлежног МНТР, што је главни разлог зашто
и не могу да добију финансијску подршку за своје ИР активности. Ово, даље,
значи да преко 1,000 запослених у анализираним ИСВ фирмама није регистровано као ИР ресурс у Србији, односно, да важећи закон о научноистраживачкој
делатности занемарује значајан део развојних ресурса у Републици!
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2.8.
Иницијативе ИСВ фирми за кооперацију са страним
партнерима
На крају истраживања чији је део презентиран у раду, идентификовано је
да преко 45% анализираних ИСВ фирми има припремљен програм развоја
софтверских производа и услуга за који тражи страног партнера! То су,
углавном, конкретни пројекти, дужине краће од 12 месеци, за које се од страног
партнера тражи сарадња у облику финансирања, маркетинга нових производа,
опремања, заједничког развоја и сл.
3.

Индустрија софтвера у Србији и могућности развоја кластера

Изложена анализа репрезентативног узорка ИСВ фирми у Србији је
показала да велика већина ИСВ фирми сарађује са домаћим и страним
партнерима. Поставља се, међутим, питање, колико јако су ИКТ фирме у Србији
умрежене, како међусобно, тако и са фирмама других делатности, и то у земљи
и иностранству. Обављено истраживање указује на следеће стање:
• ИСВ фирме у Србији су у јаком конкурентском односу на домаћем тржишту,
са израженим случајевима нелојалне конкуренције услед преферисања (са
не–тржишним критеријумима) појединих ИСВ фирми приликом јавних
набавки. Значајан број ИСВ фирми је приликом обиласка навео (без дозволе
објављивања детаљних података) случајеве ограничавања делатности на
географску локацију где је фирма смештена, игнорисања технолошких
способности због унапред изабраног партнера и у случајевима јавног
надметања за пројекте и сл.;
• Идентификовани облици сарадње, како са домаћим, тако и са страним
партнерима, указују на превасходно ad-hoc облик уговора за краткорочну
сарадњу. Одсуствује дугорочна сарадња сем у ретким случајевима који
представљају легални облик “outsourcing-a” домаћих ИСВ фирми за стране
партнере, односно, када су у питању домаће фирме, дугорочни облик
подршке партнерима у области финансијских услуга, где су домаће ИСВ
фирме носиоци развоја и одржавања софтверских производа и услуга
домаћих банака.
Овакво стање указује на одсуство кластера у ИСВ сектору у Србији, у
облику који је описан у првом делу рада. Ипак, ниво и облици успостављене
сарадње, како међусобно, тако и са домаћим ИР организацијама и страним
партнерима, указују да постоје капацитети за такво умрежавање које временом
може да представља кластер. За то је, међутим, неопходно формулисање стратегије изградње кластера од стране надлежних државних институција и дефинисање политике промоције кластера, као специфичне индустријске политике,
орјентисане на промоцију специфичних регионалних карактеристика у Србији.
Почетне активности у том смеру су предузеле стране агенције за подршку
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развоја домаће економије, али без великог учешћа и координације са надлежним
државним институцијама. Уколико се те активности наставе и даље без учешћа
надлежних државних институција, поставља се питање у коликој мери ће тако
успостављени кластер(и) учествовати у укупном друштвено-економском развоју
Републике и бити од користи за националну економију или ће представљати
легални облик “outsourcing-a” домаћих ИСВ фирми за стране партнере.
Закључак анализе изложене у раду може се свести у констатацију да је
кластер(е) домаћих ИСВ фирми неопходно и могуће изградити, али је зато
предуслов јасно изражен интерес и управљачка улога државе!
4.
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ИЗАЗОВИ КЛАСТЕРСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА У СРБИЈИ
Апстракт: Индустријски кластери подстичу компетитивност једне
земље или региона кроз повећање продуктивности фирми чланица или
индустрија, повећање способности иновирања, а тиме и пораст
продуктивности и кроз стимулисање и формирање нових пословних формација
које подржавају иновацију и проширују кластер. Изазови који стоје пред
кластерима у Србији потичу добрим делом из прошлости, али су главне
препреке ипак новијег карактера. Иако кластери имају различите циљеве, оно
што је најважније за њихово формирање и функционисање је жеља за
сарадњом и посвећеност сарадњи.
Кључне речи: кластери, компетитивност, продуктивност, Србија,
USAID

INDUSTRIAL CLUSTER CHALLENGES IN SERBIA
Abstract: Industrial clusters stimulate competitiveness of countries or
regions throught an increase in productivity of member companies and industries,
increase in ability to innovate that in turn increases productivity and by stimulating
and forming new business alliances and associations that support innovation and
further expand the cluster. Challenges that are facing clusters in Serbia originate
mostly in the past, but the main obstacles are of a more recent character. Although
clusters in Serbia have different goals, what is the most important for their formation
and functioning is the desire for cooperation and dedication to cooperation.
Кеy wоrds: clusters, competitiveness, productivity, Serbia, USAID
1. Увод
У својој књизи Конкурентна предност држава, Мајкл Портер говори о
изворима и условима одрживог просперитета државе у глобалној економији где
у центар ставља тезу да продуктивност (вредност створена по јединици ресурса
по јединици времена) управља и контролоше богатством. Он уводи термин
кластера као начина повезивања и организације компанија и индустрија које се
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међусобно подржавају. То су географски блиске групе међусобно повезаних
компанија, снабдевача, услужних компанија и одговарајућих институција у
одређеној области, повезаних сличностима и комплементарностима [1].
Кластери као индустрија софтвера у Индији или индустрија аутомобила високе
класе у Немачкој су често лоцирани у једном региону велике државе, понекад
чак и у једном граду. Професор Портер нешто касније шири дефиницију и каже
да се кластери често протежу вертикално низ производни процес и укључују
продајне канале и купце, и латерално ка произвођачима комплементарних
производа и компанијама у другим индустријама које су сродне по вештинама,
технологијама или заједничким инпутима. Коначно, многи кластери укључују
владине и друге институције, као што су универзитети, агенције за
стандардизацију, think tank-ови, школе за образовање у привреди и гранска
удружења, која обезбеђују специјализовани тренинг, образовање, информације,
истраживање и техничку подршку. [2]
Кластери утичу на компетитивност на три начина:
1. повећање продуктивности фирми чланица или индустрија (пример
винског кластера у Калифорнији);
2. повећање способности иновирања а тиме и пораст продуктивности
(пример тестирања новог прототипа на софистицираним локалним
купцима);
3. кластери стимулишу и омогућавају формирање нових пословних
формација које подржавају иновацију и проширују кластер (на пример
присуство искусне радне снаге или приступ специјализованим услугама;
пример high-tech кластера у Силиконској долини или филмске
индустрије у Холивуду).
Овакав концепт кластера се показао новим за многе земље у развоју, од
земаља Централне и Јужне Америке до Азије и до земаља Централне и Источне
Европе. Тамо националне привреде обично имају мањи број кластера којима
припада непропорционалан део њиховог бруто производа и извоза. У земљама у
развоју, кластери су обично плитки или неразвијени; компетитивна предност је
јефтина радна снага или природни ресурси; они зависе од увозне технологије
или опреме; недостају им специјализована инфраструктура и институције.
Али, не смемо заборавити да је концепт кластера веома присутан у свим
развијеним земљама [3], од Италије до САД и од Холандије до Јапана (сетимо се
познатих keiretsu – широких конгломерација пословно повезаних компанија
организованих око једне банке ради узајамне користи). Погледајмо само неке
индустрије и државе које показују одрживи просперитет дуги низ година.
Италијанска индустрија ципела и производа од коже и текстилна индустрија су
примери кластера који су се (вероватно спонтано, али сигурно природно,
органски) формирали и постоје већ десетинама (или стотинама) година. Оно
што ми сада покушавамо овде у Србији је да направимо огроман напредак, и да
на «вештачки» начин компримујемо време. До скора у Србији нису постојали
кластери у Портеровом смислу речи који би повезивали сличне или
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подржавајуће индустрије и поспешили одговарајући ниво иновације. Овде
постоји одсуство културе (навике) сарадње међу фирмама што значи да оне
функционишу независно и не уче једне од других. Но, у том смислу Србија није
уникатна. Слично се дешава у земљама где је држава штитила привреду од
компетиције. Већину активности компаније раде унутар «куће», мало се
активности предаје за рад другима изван фирме (outsorcing), чиме се ствара
неповерење, не постиже се «прекомпетитивна» сарадња нити специјализација.
2.

Развоја кластера у Србији

Потпуно смо свесни да је ово можда најбољи пут за подизање
конкурентности у циљу најмање преживљавања и надајмо се побеђивања у
условима глобалне привреде, и почињемо да сагледавамо изазове које морамо
решити. Овде користимо термин изазов као позитивнији синоним за тешкоћу
или препреку. У Србији када кажемо «тешкоћа» или «препрека», то одмах
изазива извесну негативну конотацију. Сличан термин, «изазов», мада такође
садржи негативне елементе, ипак одише оптимизмом и позитивношћу са вером
да се може превазићи.
Хајде да направимо «листу за куповину» изазова које видимо у Србији и
да их покушамо класификовати хронолошки у оне који потичу из прошлости,
који су садашњи и оне које антиципирамо као будуће, још недефинисане и
недовољно формиране. Затим, направићемо и листу наших снага и способности.
Дакле, ово нам изгледа као једна врста SWOT анализе кластерског удруживња
код нас, бар што се тиче унутрашњих фактора, снага (strengths) и слабости
(weaknesses). И, као што то обично радимо са радним организацијама, почећемо
од слабости, јер је много лакше сагледати у чему смо лоши и шта нам не ваља.
2.1. Изазови прошлости
•

•
•

•
•

Ове алијансе су често
Конгломератска организација компанија.
прављене на политичким основама тако да су садржавале пуно
неповезаних активности. После распада Југославије, снабдевачки ланац
се распао. Спољнотрговинске компаније које су остале у Србији остале
су без производа за продају,
Културно наслеђе: дубоко неповерење да је држава способна да
организује привреду,
Недостатак привредних асоцијација, удружења или других облика
удруживања које би послужиле као платформа за сарадњу и обезбедиле
«лепак» унутар индустрија, привредне коморе, иако је чланство у њима
обавезно, нису играле неку важнију улогу у развоју и повезивању
индустрије,
Фирме углавном имају веома узак производни асортиман,
Негативне последице међународне изолације, санкција, црног тржишта.
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2.2. Садашњи изазови
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лоше груписање повезаних и међузависних индустрија представља једну
од највећих изазова (препрека, тешкоћа) за компаније у Србији.
Најбољи пример је транспорт (логистика),
Држава не препознаје значај кластера тако да их и не подржава,
Неразвијена истраживачка сарадња између универзитета и привреде,
Низак ниво локалне компетиције,
Неповерење у политичаре
Сумња да ли ће се свака нова влада/е придржавати договора и обавеза
које су направиле претходна/е владе,
Дуготрајан процес регистровања нове фирме и један генерално
негативан однос државе према предузетнику (entrepreneur-u),
Предузетништво је углавном на микро (индивидуалном) нивоу,
Низак ниво директних страних инвестиција (FDI),
Неповерење предузетника у партнере који доносе капитал да ће изгубити
контролу над својим фирмама.
2.3. Да ли побеђујемо?

Које су наше снаге, тј. које су наше предности и позитивне
карактеристике које ће нам помоћи да успемо у овој глобалној утакмици?
Почели смо да учимо како да се удружујемо и да сарађујемо. У оквиру
програма SEDP (Пројекат за развој предузетништва) финансираног од стране
Америчке владе преко Агенције за међународни развој (USAID) ради се већ
скоро три године на образовању и подршци кластерским активностима [4].
Формирани су кластери у области намештаја, воћа и воћних производа, туризма,
текстила, биофарме и информационе технологије. Неки од ових кластера су
успешнији од других. Сви се налазе у разним фазама свога развоја. Кластери
имају различите циљеве, али оно што је најважније за њихово формирање је
жеља за сарадњом и посвећеност сарадњи.
Зашто овде толико инсистирамо на сарадњи? Свесни смо постојања
разних облика тржишних и економских алијанси широм света, од ЕУ преко
NAFTA-e (North American Free Trade Association) која обухвата Канаду, САД и
Мексико до јужно-Азијског ASEAN-a. Пред очима нам је симбол Римске
империје, свежањ штапића које је тешко поломити али где је сваки понаособ
лаган плен и лака жртва. А можда је све најлепше рекао мудри Сан Цу око 550те године пре Христа у Вештини ратовања [5]:
Добити сваку битку стварно се борећи није најпожељнији
исход...потчинити непријатеља без употребе рата је најпожељније.
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Највиши облик генералске вештине је победити непријатеља
стратегијом...следећи највиши...победити непријатеља савезништвом...следећи
највиши...победити непријатеља у битци...најлошији...победити непријатеља
освајањем утврђених градова.
Овде је можда најбољи пример кластер воћа, а посебно сектор малина
који показује како слаба сарадња између фирми у истој индустрији (односно
пољопривреди) води ка слабом успеху на тржишту. Србија је други светски
извозник малина, иза Чилеа. Компетитивна предност Србије је у комбинацији
одговарајућег квалитета земље и климе што омогућава значајан годишњи извоз,
углавном на тржиште ЕУ. Интересантно је приметити да приход и извозна цена
заостају иза других земаља извозника малина (године 2000-те Србија је имала
просечну извозну цену за свеже малине од $0,54/килограму, у поређењу са
Француском, Шпанијом, Чилеом, Бугарском и Пољском које су добијале цене од
$6.05, $5.89, $2.68, $2.52 анд $0.85 респективно.) Зашто Србија губи у односу
на земље које имају лошије услове за гајење малина и вишу цену производње?
Одговор треба тражити у недостатку сарадње и координације, посебно у
транспортном систему и логистици, јер Србија извози углавном смрзнуту
малину (према Заводу за статистику, 90% извезене малине је у смрзнутом
стању) која нема толико велику тржишну вредност коју има свежа малина [6].
3.

Кластерске иницијативе у Србији

Тренутно (октобар 2004) постоје следећи кластери [7] у Србији,
подржани у оквиру СЕДП програма: воће и воћни производи, намештај,
туризам, производња одеће, ИKТ (Информационе и комуникационе технологије)
и клиничко истраживње. Сви кластери су развили неколико нивоа својих
иницијатива, али оно што је најинтересантније, јесте да постоје две примарне
иницијативе које су заједничке за све кластере: (i) образовање и тренинг и (ii)
законодавство и регулатива.
3.1. Кластер воћа и воћних производа
Ово је најсвеобухватнији кластер са значајном компонентом вертикалне
интеграције.
Обухвата 100 – 125 чланова: фармере, узгајиваче воћа,
хладњичаре, прерађиваче, транспортне фирме. Због своје величине, кластер је
мало гломазан и мало тром. Меду примарним иницијативама налазе се
продужење сезоне зревања, сертификација квалитета, развој производа са већом
додатом вредношћу. Дугорочне иницијативе су (i) извоз свежег и полупрерађеног воћа и (ii) узгој и прерада биолошки чистог, органског воћа.
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3.2. Кластер намештаја
Ово је мало спорији кластер који помало «пати» од проблема међусобне
сарадње. Њихов фокус је на дефинисању извозних захтева и опремању хотела и
пословних објеката. Технолошки фокус је на завршним активностима у
производњи и сертификацији дрвета у сарадњи са Шумарским факултетом.
3.3. Кластер туризма
Почетна акција је био позив за пројекат «3 најлепша дана у Србији» на
који се пријавило 82 предлога од којих ће 15 бити подржано финансијски и
експертно. Овај кластер је дефинисао потребу за експертским знањем у развоју
производа и промоцији извоза туристичких услуга. Идентификовали су потребу
за увођењем бренда Српског туризма.
3.4. Производња одеће
Чланови кластера су седам малих приватних компанија које дизајнирају
своје сопствене модне линије и извозе их на страно тржиште. Њихове
заједничке потребе су за едукацијом и техничком способношћу које покушавају
развити у сарадњи са Академијом за дизајн у области компјутерске и с/w
технологије.
Инострани експерти су проценили да поседују изузетну
креативност и способност дизајнирања и да се домаћи експерти лако и радо
запошљавају у иностранству.
3.5. ИKТ кластер
Један од два најмлађа кластера. Пуно обећава, брз је, сагледана су Ирска
и Индијска искуства које служе као модели. Фокус је да кроз прекомпетитивну
и заједничку сарадњу наступају на међународном тржишту. Значајан напор ка
изласку из «сиве» области пословања са жељом да учествују на тендерима.
Међу најважнијим иницијативама су развој извоза и формирање удружења.
3.6. Кластер за клиничко испитивање лекова
Ово је најновији кластер, сада у зачетку. Тренутно се у СЦГ тестира 4550 нових лекова годишње, а могли би 400. Компетитивна предност тестирања у
СЦГ је краткотрајна процедура прихватања, високо образовани стручњаци и
централизоване услуге при институтима.
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4.

Кластерске иницијативе у Словенији – пример за бенчмарк
студију

Словеначко Министарство привреде је 2002. лансирало петогодишњи
план подстицања предузетништва и повећања конкурентности [8].
Идентификована су три приоритета:
1. подизање техничког знања у индустрији (нпр. заједнички ИР пројекти
индустрије и универитета)
2. промоција предузетништва (нпр. подршка малим и средњим
предузећима, инкубатори, технолошки паркови, систем ваучера за
консултантске услуге, кластери, заједничка набавка, заједнички развој)
3. повећање конкурентности на нивоу фирме (нпр. технолошки развој,
продуктивност, balanced score cards, TQM,)
Програм развоја кластера у Словенији је камен темељац Стратегије
подстицања предузетништва и повећања конкурентности. Програм је започео
1999.г. и урађен је прво преглед повезујућих структура и односа (relationship) у
привреди. Идентификовано је 10 потенцијалних кластера: електро-оптика,
аутомобилски, кућни уређаји, грађевина, транспорт, ИТ, намештај, текстил,
туризам, и биофарма. Тендер 2000.г. за развој и примену кластерске стратегије
се односи на пилот од три кластера у циљу да би се Министарство обучило у
овом новом подухвату. Изабрали су кластере: аутомобилске компоненте,
транспорт и индустрија алата. Министарство расписује 2002 нови тендер за још
8 кластера. Основни фактор успеха у кластеру је изградња поверења. Оно је
веома јако у кластерима аутомобилских компоненти и индустрије алата, али
веома ниско у транспорту, углавном због страха од два највећа члана: Луке
Копер и Железнице. Влада је направила мудар избор бирајући да подрже
кластере који су се већ формирали или су желели да сарађују. Осетила се и
потреба координирања кластерских иницијатива са FDИ промоцијом. Зелена
књига истиче као потенцијални проблем да подршка кластерима долази само од
једног министарства, док су остала, као нпр. Министарство просвете,
неинволвирана.
5. Шта нам је чинити?
Овде, уместо да дајемо свој посебан и специфичан модел, хајде да
позајмимо мало туђег искуства и да пробамо да учимо од других. Солвел,
Линдквист и Кеттелс у својој Зеленој књизи о кластерској иницијативи [8] дају
приказ 250 кластерских иницијатива (Cluster Иnitiative – CИ) базиран на
Глобалном прегледу кластерских иницијатива 2003. године и низу студија
случаја. Кластерске иницијативе су најчешће у развијеним земљама и у
земљама у транзицији и углавном су фокусиране на технолошки интензивним
областима као што су: ИТ, медицински уређаји, производна технологија,
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комуникациона опрема, биофарма, аутомобилска индустрија.
Кластерска
иницијатива се често налази на националном нивоу, а готово увек на
регионалном. За нас је можда најинтересантнији пример Словеније, земље са
практично идентичном историјом која је имала исте или сличне изазове, минус
ратови, избеглице, међународна изолација и Косово.
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Душан Вујошевић 93

ИЗАЗОВИ ПОСЛОВНЕ КООПЕРАЦИЈЕ У АУТСОРСИНГУ И-К
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ
Апстракт: Аутсорсинг пословних процеса је модел стратешке
кооперације који се у последњих неколико година све више користи у светској
привреди. Тржиште аутсорсинг услуга у Србији и Црној Гори у овом раду се
посматра подељено на два сегмента. У првом сегменту су услуге аутсорсинга
намењене домаћим предузећима. Упоређивањем са аналогним услугама у свету,
у раду се анализирају концепти и институције аутсорсинга које на нашем
тржишту тек треба да заживе. У другом сегменту су услуге аутсорсинга
намењене страним предузећима. У раду се указује на потребу за државном
потпором овог вида аутсорсинга, који би могао да представља значајни
развојни потенцијал Србије и Црне Горе и један од кључних чинилаца наше
привредне и научно-технолошке кооперације са светом.
Кључне речи : аутсорсинг, информационо-комуникационе технологије

THE CHALLENGES OF BUSINESS COOPERATION IN ICT
OUTSOURCING ON THE DOMESTIC MARKET
Abstract: The business processes’ outsourcing is the strategic cooperation
model that is being increasingly used in the global economy. The outsourcing market
in Serbia-Montenegro in this paper is analysed devided in two layers. Outsourcing
services aimed for the domestic companies belong to the first layer. Comparing them
to analogue services abroad, the concepts and forms of outsourcing that still have to
be implemented on the domestic market are analysed in the paper. Offshore
outsourcing services belong to the second layer. The need for official support of this
type of outsourcing, that could be important potential for development of SerbiaMontenegro and one of the key factors of its economy, scientific and technological
cooperation with the other countries, is analysed in the paper.
Кеy wоrds: outsourcing, ICT, cooperation

93

Saga-InfoTech, Милентија Поповића 9, Сава Центар, 11070 Нови Београд,
Београд, Тел: (+381) 11 2603 268, E-mail: dusan.vujosevic@saga-infotech.net

172

Изазови пословне кооперације у аутсорсингу И-К технологија
на домаћем тржишту
_____________________________________________________________________
1.

Увод

Аутсорсинг је делегирање управљања једном или више пословних
функција спољном пружаоцу услуга на период од више година. Ово делегирање,
које укључује и уговорно обавезивање снабдевача да обезбеди резултате, још
увек није партнерство, али није ни подуговарање – у систематизацији пословних
модела, аутсорсинг је могуће сместити између обичног подуговарања и
партнерства. Аутсорсинг укључује много израженију сарадњу него
подуговарање, али су учесници у њему конкуренти, што није случај код
партнерства.
Партнерством се елиминише однос клијент-снабдевач који постоји при
аутсорсингу. При подуговарању не постоји неопходан минимум сарадње
потребан при аутсорсингу[1]. Аутсорсинг треба посматрати као стратешку
одлуку о коришћењу ванкомпанијских ресурса за обављање дела постојећих
послова. Разлика између једноставног склапања уговора и аутсорсинга доводи
до чињенице да аутсорсинг укључује и темељно реструктуирање предузећа око
средишњих стратешких предности и спољних односа.
Аутсорсинг информационо-комуникационих технологија у Србији и
Црној Гори има два главна појавна облика. У првом се услуге пружају домаћем
тржишту, а у другом страном тржишту. Понека предузећа истовремено циљају на
оба тржишта. Наведени појавни облици аутсорсинга информационокомуникационих технологија се концептуално доста разликују, па их треба
посебно анализирати.
2.

Принципи аутсорсинга

Термином аутсорсинг првобитно је означавано одвајање из фирме њених
појединих делова. Одвојени делови, према овом концепту, треба као самосталне
фирме даље да пружају своје услуге бившој фирми мајци, али и да их понуде
другим интересентима. Са своје стране, бивша фирма мајка није упућена само
на њихове испоруке, већ, према тржишним условима, може изабрати
најповољнијег понуђача жељене услуге.
Данас се термин аутсорсинг, осим у наведеном смислу, користи и да
означи модел пословања при коме предузеће не одваја од себе читаве делове,
већ само препушта екстерним фирмама да воде поједине пословне процесе. Када
се помиње термин аутсорсинг претежно се има на уму ово новије значење.
Наводи се да је концепт аутсорсинга настао још почетком шездесетих
година прошлог века. Пиониром овог концепта сматра се фирма ЕДС [2]. Новији
концепт аутсорсинга као стратешког ангажовања пружаоца услуга прва
примењује компанија Eastman Kodak 1989. године [3].
Аутсорсинг пружа наручиоцу развој пословне стратегије «суштинске
компетентности», тј, концентрисања на процесе из своје делатности, тзв. језгро
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компетенција. Са друге стране, када су у питању помоћни процеси, користећи се
главним способностима пружаоца услуга, наручилац може ући на нова тржишта
и добити приступ најновијим технологијама, без директног инвестирања у
њихов развој или излагања већем ризику него што је неопходно. Предности које
при аутсорсингу има наручилац састоје се и у смањеним трошковима за радну
снагу, пошто морају да се плаћају само купљене услуге, а отпадају и разне
законске обавезе и пореска плаћања (ова плаћања улазе пак у прорачун
пружаоца аутсорсинг услуга) [4]. Аутсорсинг је, међутим, скопчан са високим
ризицима које пружаоци аутсорсинг услуга не саопштавају увек јавно, како би
опстали у борби са конкуренцијом.
У моделу аутсорсинга могуће је разликовати два учесника: принципала
(наручиоца аутсорсинга) и агента (пружаоца аутсорсинг услуга). Принципал
делегира посао агенту. При том се разликују њихове улоге, циљеви и интереси
(максимизација профита), као и информације (могућност процене). У моделу
аутсорсинга посматраном на овај начин могуће је уочити проблем агента. Има
ли агент боље информације од принципала, моћи ће да испоручује мање него
што се очекује (кад су у питању напор, квантитет или квалитет). Ово доводи до
трошкова агента заснованих на слабој могућности процене која, услед
информационе дистанце, карактерише даваоца аутсорсинга.
Уговор о аутсорсингу је комплетан ако цена уговора одражава све
информације и нужне услове (очекивани трошкови = остварени трошкови). У
пракси, међутим, ако трансакције укључују сложенија добра и услуге,
комплетна информација није доступна, дугорочни раст је праћен неизвесношћу,
а комплетнији уговори значе и (пре)високе трошкове. Фактори који спречавају
потпуност при пројектовању дугорочних уговора су: бројност ситуација које
треба размотрити, висока комплексност процењивања вероватноћа, високи
трошкови састављања сложенијих уговора и придржавања уговореног и високи
трошкови правне заштите који спречавају стране да користе суд ради
спровођења оспореног уговора [5].
Ризици наручиоца укључују: губитак контроле, губитак флексибилности,
неуспело унапређивање перформанси, неуспело постизање пројектованих
финансијских предности и потенцијалну немогућност да се одговори на промене
на тржишту. У многим случајевима, ризици потичу и од давања приступа
пружаоцу услуга поверљивим подацима предузећа, или од неопрезног
препуштања кључних пословних процеса. При управљању ризицима
аутсорсинга суштински су важни адресирање ризика током уговарања, као и
постспоразумни мониторинг на обема странама. У неким ситуацијама потребно
је раскинути уговор или се обратити трећој страни. У другим ситуацијама
потребно је окупити стручњаке и преговарати о могућем спашавању посла са
испоручиоцем.
Услуге аутсорсинга најчешће се правно дефинишу у споразуму о нивоу
услуга (eng. SLA). У интересу је и наручилаца и пружалаца аутсорсинг услуга да
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се ниво услуга контролише. Помоћ у овој контроли у развијеним привредама
пружа специјализована независна трећа инстанца. У случају да дође до спора
између учесника у аутсорсингу, постоји више метода како да се он вансудски
отклони.
Посебну пажњу при аутсорсингу треба обратити на управљање људским
ресурсима. Могуће је, чини се, различите облике аутсорсинга класификовати
према комплексности управљања људским ресурсима. Ово управљање је
најједноставније ако се аутсорсинг своди на ангажовање спољне фирме за посао
за који у предузећу није било запослених који би га изводили. Тада се оно своди
на формирање тима за реализацију пројекта аутсорсинга. Управљање људским
ресурсима је знатно сложеније ако у предузећу постоји ИКТ сектор.
Комплексност управљања ће расти у зависности од тога да ли 1) сектор ИКТ
наставља да постоји паралелно са аутсорсингом, 2) бива преведен у другу,
новонасталу организацију (могуће одржање структуре) или 3) бива преведен у
већ постојећу организацију (мења се структура), или 4) бива отпуштен.
3.

Услуге аутсорсинга за домаће тржиште

Иако сам термин аутсорсинг ретко употребљавају, многе домаће
информатичке куће већ годинама су специјализоване за пружање аутсорсинг
услуга. Својим дугогодишњим искуством и праћењем светских достигнућа ове
куће су разрадиле властите сценарије вођења процеса аутсорсинга [6].
Наручиоци аутсорсинга, било да долазе из приватног или јавног сектора,
најчешће нису свесни стратешког значаја аутсорсинга ИКТ, па овом процесу
прилазе исувише дилетантски. То се, нпр, види из чињенице да се током процеса
аутсорсинга код нас, по правилу, не мере промене релевантних показатеља
пословања, па тако изостаје било какво квантификовање резултата постигнутих
применом аутсорсинга. Како је наше тржиште мало и сиромашно, разумљиво је
што на њему нема сложенијих концепата тржишног организовања, као што су
специјализована независна трећа инстанца, LSN мрежа за област ИКТ, спаривање
аутсорсинга ИКТ и пословних процеса, или аутсорсинг трансформације
пословања.
3.1. Мерење перформанси аутсорсинга
Сматра се да је у сржи ефективног планирања и спровођења пројеката
аутсорсинга мерење перформанси. Правилно изабрано и имплементирано мерење
резултата аутсорсинга треба да мери праве карактеристике перформанси како би
било сигурно да клијент прима захтевани ниво услуга и да пружалац услуга
постиже прихватљив ниво профитабилности. Пожељно је да подаци који се мере
могу бити лако прикупљени са одговарајућим нивоом детаљности, а без великих
трошкова. Све обавезе треба везати са разумним, достижним нивоима
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перформанси, по којима „добра“ услуга лако може бити разликована од „лоше“
услуге, и који дају пружаоцу услуга фер прилику да задовољи клијента.
Велики светски понуђачи платформи коришћених од стране наших
пружаоца аутсорсинг услуга имају формиране системе мерења перформанси
аутсорсинга Предмет ових система мерења су перформансе које је могуће
сврстати у групе као што су [7]: обим посла, квалитет посла, одзив и ефикасност.
Показује се, на жалост, да домаћи наручиоци услуга, најчешће, у опште нису
заинтересовани да ове системе примене, чак ни када им се понуде у њиховим
најредукованијим облицима. Наравно, и без имплементације оваквих система
мерења могуће је имати представу о резултатима аутсорсинга, али изостаје
простор за фине механизме управљања аутсорсинг односом и променама у
организацији.
При избору система мерења треба се водити схватањем да је његова сврха
да обезбеди успешне и подстицајне радне односе између наручиоца и пружаоца
аутсорсинг услуга. У избору може помоћи следећих пет принципа [8]:
1) Треба изабрати мерења која мотивишу право понашање. Колико год
њихови односи били блиски, а пожељно је чак да буду готово
фамилијарни, прималац и давалац аутсорсинга ипак остају две независне,
на тржишту супротстављене стране чији је циљ максимизација сопствене
добити. Саветује се да се свака страна стави на место оне друге и покуша
да размишља на њен начин, не би ли дошла до идеја како да оптимизује
њен рад.
2) Треба обезбедити да систем мерења одражава факторе над којима
пружалац услуга има контролу и избегавати мерења SLA која диктирају
како ће пружалац аутсорсинга радити свој посао. Претпоставља се да се
пружалац аутсорсинга током година специјализовао за свој посао и да ће
сам најбоље одлучити како да га обави. Битно је сконцентрисати се на то
да производи испорученог посла имају одговарајући квалитет, те да
задовољавају временска и трошковна очекивања.
3) Треба изабрати мерења која се лако обављају. У супротном, постоји
опасност да се од мерења спонтано одустане.
4) Мање је боље. Треба се определити за пробрану групу мерења која дају
информације које лако могу бити анализиране, сажете и коришћене у
управљању пројектом. Производи ли систем мерења небројено много
података, то доводи до искушења да се они или игноришу, или
субјективно интерпретирају.
5) Одређивање одговарајућег система мерења је тек први део пута. Након
што је систем изабран, у оквиру њега треба одабрати адекватне вредности
ступњева. Одабир почетних вредности ступњева нарочито може бити
тежак када у предузећу које је наручилац не постоји никакав претходни
систем мерења перформанси пословања или хронолошки преглед
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резултата овог система мерења. У том случају пожељно је уговором
предвидети начин редефинисања почетно одређених вредности.
3.2. Специјализована независна трећа инстанца
По правилу, пружалац аутсорсинг услуга није у стању да избегне повреде
уговора о аутсорсингу. У последњих пар година се мерења резултата аутсорсинга
у свету све више спроводе од стране независне треће инстанце [9]. Мерење
резултата од стране независне треће стране има неколико предности за обе стране:
• Независност: Мерење спроводи неко трећи, што резултате пружаоца
аутсорсинг услуга чини транспарентнијим
• Комплетност решења: Мерење које спроводи трећа страна има ту
предност, што трећа страна може да води мерење, преузима превентивне
мере, па чак и коригује грешке.
• Предности за обе стране: Наручиоцу аутсорсинга дата је сигурност, да ће
аутсорсинг бити правилно изведен. Пружалац аутсорсинг услуга добија
потврду да постиже квалитет услуга.
Резултати мерења могу редовно (сваке недеље или сваког месеца) да буду
саопштавани наручиоцу и пружаоцу аутсорсинг услуга. Стране се могу
договорити и да резултати буду саопштавани само на захтев пружаоца аутсорсинг
услуга. Уз то, може бити предвиђено и да се поступак извештавања обавља у
реалном времену. Мерења могу бити вршена и уз помоћ специјалних софтверских
производа који испитују расположивост и квалитет пружене услуге.
Пружалац аутсорсинг услуга се обавезује на плаћање уговорног пенала,
ако уговорени резултати нису постигнути. SLA може одређивати и скалу према
којој је висина уговорног пенала повезана са повредом уговора. Процес скалирања
има ту предност што је пружалац аутсорсинга мотивисан да посегне за свим
могућим мерама, не би ли подбачај услуга уклонио што је брже могуће.
3.3. LSN мрежа
Једна од новијих идеја кад је у питању смањивање трошкова аутсорсинга
је и LSN мрежа (leveraged sourcing network). LSN мрежа помаже компанијама које
у њима учествују да управљају снабдевањем несуштинским материјалима и
услугама. Она споразумно комбинује куповну моћ компанија које у њој
некомпетитивно учествују, а које деле сличне потребе за набавкама. Пример такве
мреже је креиран од стране компаније CoNext, која фирмама нуди могућност Б2Б
снабдевања код консултантских група. Њиховом агрегираном куповном моћи
стратешки управља CoNext, са циљем стварања веће ефикасности, економије
обима и компетитивних предности за укључене купце и снабдеваче [6].
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3.4. Аутсорсинг трансформације пословања
До недавно, главне добити које су предузећа очекивала од аутсорсинга
биле су редуковање трошкова или стратешко управљање технологијом. Крајем
2003. године уочен је тренд по коме се овом списку очекиваних добити по
предузеће додаје и иновирање организације [7]. Тренд лансирају маркетиншке
службе великих понуђача аутсорсинга информационо-комуникационих
технологија. Нови аспект понуде назван је аутсорсингом трансформације
пословања (eng. business transformation outsourcing - BTO).
Прве анализе показују да је још рано рећи хоће ли се аутсорсинг
трансформације пословања показати тако важним како се сада представља, или ће
се испоставити да се радило само о покушају да се боље прода већ постојећи
стратешки консалтинг који прати традиционалне услуге из домена ИКТ.
Стварање овог новог термина ипак је, у одређеној мери, и индикација потребе
предузећа да пронађу креативне начине да добију консултанте који ће преузети на
себе више ризика и одговорности за предложене иновације пословања [10]. Да ли
ће аутсорсинг трансформације пословања можда чак постати доминантни облик
аутсорсинг односа, остаје да се види. Јасно је, ипак, да је постављен изазов пред
понуђаче аутсорсинга, и то управо од стране њихових маркетиншких
иницијатива. Сви учесници у аутсорсингу треба да буду спремни да извуку корист
из ове новонастале ситуације.
Предузећа су, наравно, врло обазрива када је у питању препуштање другој
страни осетљивих одлука о пословању. Она желе да сачувају сву контролу над
управљањем пословањем, маркетиншким стратегијама, дефинисањем понуда и
радом са купцима. Стога има мишљења по којима је аутсорсинг трансформације
пословања боље називати ауттскингом трансформације пословања. Како фирме из
сектора информационо-комуникационих технологија не морају имати довољно
искуства када је у питању реорганизација, то се оне могу удружити са
одговарајућим специјализованим консалтинг кућама. За разлику од нешто
старијег пословног модела аутсорсинга ИКТ, за аутсорсинг трансформације
пословања још увек не постоји стандардна, једноставна структура пословања –
сваки уговор о аутсорсингу трансформације пословања је посебан.
3.5 Спаривање аутсорсинга информационо-комуникационих технологија и
аутсорсинга других процеса
Близак моделу аутсорсинга трансформације пословања је модел
спаривања различитих аутсорсинга. У овом моделу пак, нагласак није на
трансформацији организације (која се одвија паралелно са увођењем аутсорсинга
ИКТ), већ на активностима из редовног пословања које су се, до скора, могле
независно аутсорсовати, а од недавно се комбинују са аутсорсингом ИКТ у
јединствени пакет понуде. Наиме, аутсорсинг ИКТ је идеална основа за
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компоненте које носе додатну вредност, као што су, нпр, решења за специфичну
привредну грану. Спаривањем модела аутсорсинга постиже се синергетска
вредност. Решења за пословни процес укључују, нпр, решења за финансије и
рачуноводство, док решења за посебну привредну грану укључују, нпр, решења за
малопродају, правна предузећа или трговину некретнинама.У тзв. „end-to-end“
понуди, испоручилац аутсорсинга обезбеђује решење за: пословни процес,
одговарајуће софтверске апликације и И-К инфраструктуру која их подржава [11].
Неки аналитичари предвиђају процват удруживања понуђача аутсорсинга
пословних процеса (eng. BPO), који добро познају овај процес, али им је искуство
са И-К инфраструктуром и аутсорсингом ИКТ скромно, и већ устаљених
понуђача аутсорсинга ИКТ, којима недостаје искуство о пословном процесу [12].
Услуге које овако здружени они пружају превазилазе прост збир две појединачне
услуге, баш као што и у игрању са картама четири карте једне врсте увек побеђују
два пара. Процес за који се наводи да је тренутно најприсутнији на страни понуде
аутсорсинга пословних процеса је управљање људским ресурсима.
4.

Офшор аутсорсинг

Офшор аутсорсинг је аутсорсинг у коме су наручилац и пружалац
аутсорсинг услуга из различитих земаља. Како се аутсорсинг између предузећа
из земаља на сличном нивоу развоја одвија на исти начин као кад је реч о
предузећима из једне земље, то се овакав аутсорсинг ретко посебно означава, а
термин офшор оставља се да обележи аутсорсинг у коме је наручилац услуга из
богате, а пружалац услуга из сиромашне земље.
У САД, Силиконска долина, седиште ИКТ индустрије, губи посао због
аутсорсинга из Индије, али и других земаља, попут Пакистана, Тајланда,
Индонезије, Кине или Бразила. Високо се котира и аутсорсинг из Бугарске за
коју се каже да је културолошки ближа од азијских земаља и да је у временској
зони која је погоднија за сарадњу. Сиромашне земље су све више у стању да
преузму на себе комплетан ланац технолошких иновација, све се мање баве само
простим копирањем решења богатих земаља. Једна последица наведеног тренда
је растерећење концентрације глобалне моћи са дугорочном тенденцијом њене
прерасподеле. Друга последица је све запаженији проблем незапослености у
САД услед аутсорсинга, који је постао и једна од главних тема политичких
расправа.
Офшор аутсорсинг би се могао развити у значајан развојни потенцијал
Србије и Црне Горе. За разлику од многих других технологија чији трансфер је
сложен, захтева велика улагања или код нас непостојећу индустријску
инфраструктуру, информационо-комуникационе технологије нису ограничене
постојећем информационо - комуникационом или саобраћајном инфраструктуром, квотама, контигентима и сличним. Офшор аутсорсинг је радно
интезиван – захтева стручњаке спремне да раде по цени коју формира светско
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тржиште, којих код нас има. Не треба заборавити да је офшор аутсорсинг и
организационо интензиван – посредници и менаџери који га воде треба да имају
како познавање области, тако и организаторске способности.
Домаћа предузећа која пружају услуге офшор аутсорсинга карактерише
висока флуктуација радника који, најчешће, у једном предузећу раде највише
две до три године, а затим одлазе у друго предузеће или у иностранство.
Животни век ових предузећа је кратак. У многим случајевима се затварају чим
се заврши пројекат ради кога су основана, али и да би побегла од прихваћених
обавеза, што је случај чак и ако представљају правне заступнике водећих
светских ИКТ брендова. Удаљеност радника од корисника њихових производа,
као и њихово често незадовољство примањима, додатно оптерећују домаћа
предузећа која пружају услуге офшор аутсорсинга.
Поставља се, наравно, питање да ли стање може бити битно другачије.
Чини се да је одговор да не може, с обзиром на друштвене законитости и опште
околности у којима је наша земља. Посматрачу се логично намеће и питање да
ли је овакво стање друштвено опасно. Када целу једну групацију предузећа
карактеришу симптоми које теорија организације препознаје као аларме за
узбну, последице се могу осећати и ван те групације. Но, овде се може
закључити да постојеће стање није друштвено опасно. Чак је и корисно, јер
запосленима помаже да преживе у ситуацији када је незапосленост изузетно
висока, а друштву обезбеђује какав-такав контакт са новим технологијама.
Главни државни задатак када је у питању не само оф шор аутсорсинг
требао би да буде повећавање степена едукације друштва. Конкретно дужина и
резултати школовања информатичара би могли да буду бољи. Држава би могла
и да ангажује предузетнике способне за посредовање, који би могли да
искористе искуства индијских, бугарских и других посредника у офшор
аутсорсингу. Организовање Интернет форума и портала могло би да повећа
транспарентност офшор активности, поспеши сарадњу ангажованих предузећа и
поправи радну климу у њима.
5.

Закључак

Када су у питању аутсорсинг услуге за домаће тржиште, неопходно је
стално повећавати њихов квалитет. Један од начина да се тај квалитет знатно
повећа је и примена неког од модела анализираних у овом раду. Наравно,
најбоље познавање разних аспеката аутсорсинга ИКТ стиче се сопственим
искуством. Међутим, учење на искуствима и примерима других, такође је добра
пракса. Тим пре зато што се ИКТ развијају том брзином да тзв. учење на
сопственим грешкама постаје депласирано, јер оно што је научено на једном
лошем искуству бива неупотребљиво у промењеним околностима.
Може се закључити да би се управо послови попут офшор аутсорсинга
информационо-комуникационих и других процеса могли развити у једну од
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наших ретких развојних шанси, с обзиром да су много више радно интезивни
него што захтевају опрему, а ипак се релативно скупо наплаћују. Ипак, не би
требало да се много разочарамо што ћемо, по свему судећи, и ову развојну
прилику, као и многе друге, у главном, пропустити.
6.
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[4]
[5]
[6]
[7]
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[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

Литература

Berthomier S., TИC & Outsourcing, HEC Lausanne, www.hec.unil.ch
Harler C., Opting For Outsourcing, Business Communications Review,
www.bcr.com, July 2000
Jaba O., Externalizarea sau outsoursing-ul unor activităţi interne – cale de
creştere a performanţeiîntreprinderii, Globalizarea şi educaţia economică
universitară, FEAA
***, Computer und Иnformationstechnologie, Mannheim, Der Brockhaus,
2003
Molinié L., Abran A., Software Outsourcing Contracts: An Economic Analysis
Based on Agency Theory, Lac Supérieur, Software Engineering Management
Research Laboratory UQAM, 1999
***, Saga Иnfotech – Kratak prikaz sa referencama, Beograd, Saga Иnfotech,
2004
Kaneshige T., The 99.999 % Solution Network Management, CИO Enterprise
Mag., www.cio.com, 2000
Hayes, И. S., Metrics for ИT Outsourcing Service Level Agreement, Clarity
Consulting,
www.clarity-consulting.com, 2004
Van Kempen J., Unabhängige dritte Messinstanz, Graefe Rechtsanwälte,
www.outsourcing-info.de, 2003
Margulius D.L., Betting on BTO, CИO Magazine, www.cio.com, 15.10.2003
Goolsby K., Multi-client Shared Services: Outsourcing’s New Model, Deloitte
& Touche, 2002
Joiner L., BPO Marriages ИT, BPO Outsourcing Journal, www. bpooutsourcing-journal.com, sept. 2001

181

Кооперација страних и домаћих компанија у производњи и пласману
информатичких производа и услуга
_____________________________________________________________________
Никола Марковић 94

КООПЕРАЦИЈА СТРАНИХ И ДОМАЋИХ КОМПАНИЈА
У ПРОИЗВОДЊИ И ПЛАСМАНУ ИНФОРМАТИЧКИХ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Апстракт: Техничка кооперација страних и домаћих компанија у
производњи и пласману производа и услуга из области информатичких
делатности се показала као добар приступ за развој, производњу и пласман
информатичких производа и услуга, ефикасно и економично пословање,
промену привредне структуре и ангажовање домаћих стручњака. Још увек
мали број домаћих компанија користи кооперацију па је зато неопходно,
афирмисати остварене резултате, и предложити мере којим би се кооперација
у ИКТ делатностима унапредила и тиме допринело укупном развоју ових
делатности.
Кључне речи: кооперација, информатички производ, информатичка
услуга, ефекти, мере.

COOPERATION BETWEEN FOREIGN AND DOMESTIC
COMPANIES ИN PRODUCTION AND REPRESENTATION OF
INFORMATIC PRODUCТS AND SERVICES
Abstract: Technical cooperation of foreign and domestic companies in
producing and representing of ICT products and services has proved to be good
approach for development, production and sale of ICT products and services, efficient
and economic business, the change of economic structure and employment of domestic
professionals. Still, it is very small number of domestic companies that use
cooperation so it necessary to make affirmation of achieved results and propose
measures which would improve cooperation in ICT.
Key words: cooperation, informatics product, informatics service, effects and
measures.
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1.

Увод

Кооперација у разним појавним облицима има све већу улогу у
организацији производње и пласману информатичких производа и услуга. Овај
рад је настао као настојање аутора да систематизује своја сазнања о улози
кооперације, представи неке резултате свог истраживања у оквиру тематске
анкете и анализе података о кооперацијама на веб сајтовима појединих
компанијама које делују у области ИКТ (информационо комуникационе
технологије). Пошло се од потребе да се анализира улога кооперације у развоју
и пласману ИКТ производа и услуга. У раду су приказани основни појмови,
стање у овој области, уочени корисни ефекти али и тешкоће, потребне мере
како би се максимизовали позитивни ефекти кооперације и потенцијална улога
кооперације у остваривању стратегије развоја ИКТ сектора у Србији.
2.

Појмови

За прецизност саопштавања уоченог стања, ефеката и потребних мера
неопходно је јасано одређивање основних употребљених појмова.
У овом раду се под појмом кооперација подразумева „сарадња и
заједнички рад на једном послу“ и „облик рада много њих у истом процесу
производње или у различитим или повезаним процесима, по једном плану у
циљу производње исте врсте добара“[1]. Кооперација се према томе може
схватити као сарадња и заједнички рад, и као таква, она се остварује и
примењује у пословима: развоја, производње уређаја или услуге, маркетинга,
коришћења системског или апликативног софтвера и пласмана ИКТ производа и
услуга. Сарадња и заједнички рад се могу уговорити за дужи временски период
или за само поједину испоруку ИКТ производа или услуге. Нови облик и
специфични вид кооперације су „кластери“ који у стварању производа и услуге
могу да чине више производних компанија, финансијских организација, научних
институција и некe институције из јавног сектора. Кооперација у развоју,
производњи и пласмани ИКТ производа и услуга је веома развијена у свету и
процењује се, да се око половине ИКТ производа и услуга у свету остварује у
одређеним видовима кооперације.
Производи
информационо комуникационих технологија (ИКТ
производи) су разни уређаји или компоненте од којих се они стварају а који се
користе у прикупљању, обради, меморисању, преношењу, примању, заштити и
коришћењу података и информација. ИКТ производи су: рачунари (сервери,
десктоп рачунари, ноутбук рачунари, ручни рачунари и др.), рачунарске
компоненте (матична плоча, чипови....), системски и апликативни софтвер,
монитори, штампачи, модеми, пасивна и активна телекомуникациона опрема,
уређаји за резервно напајање електричном енергијом и др.
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Информатичке услуге
су интелектуалне творевине које омогућују
ефикасну примену ИКТ производа и манифестују се као пројектовање
информационих система, пројектовање комуникационих система, одржавање
ИКТ производа, веб дизајн, информисање из база података, обука за примене
ИКТ производа и услуга функционисање „кол центара” и сл.
3.

Врсте ИКТ делатности и услуга

Учесници у ИКТ делатностима и пружаоци ИКТ услуга могу да се баве:
- производњом ИКТ уређаја или услуге по сопственом развоју или лиценци,
- систем интеграцијом,
- дистрибуирањем опреме,
- пројектовањем информационих система,
- производњом софтвера,
- вебдизајном,
- провајдингом,
- обуком корисника,
- консалтантигом,
- сервисирањем опреме и др.
Постоје мишљења, да
систем интегратори и произвођачи ИКТ
производа по лиценци не представљају вид кооперације, јер се њихов пословни
партнер после испоруке компоненте или продаје лиценце не интересује за даљи
исход процеса производње. Мишљења сам да систем интегратори и произвођачи
по лиценци остварују кооперацију, уколико имају сталне дугорочне аранжмане
са испоручиоцима компоненти и продавцима лиценци и ако у производ додају
неку своју компоненту или услугу (локализација софтвера, нова апликација и
сл).
У основи све делатности у области ИКТ се могу врло успешно обављати
у оквиру кооперације.
4.
•
•
•
•
•
•

Потребни предуслови за кооперацију

Да би се остварила кооперација потребно је да се изврше:
анализа захтева тржишта за производима и услугама који могу да се
понуде из програма који се остварује у кооперацији,
анализа и избор најповољнијег кооперанта,
сагледавање
правног амбијента
за остваривање кооперације и
уговарање кооперације,
дефинисање заједничких пословних интереса домаће и иностране фирме
стицање потребних знања за остваривање кооперативне сарадње,
ангажовање потребних производних и финансијских ресурси (кадрови,
опрема, инфраструктура, обртна средства и сл. )
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Остваривање свих ових предуслова је неопходно, како би се сарадња у
оквиру кооперације одвијала несметано и сви актери добили очекиване ефекте.
5.

Стање кооперације у ИКТ сектору у Србији

Нема службених и поузданих података о стању у ИКТ сектору и још
мање о стању кооперације. Зато је неопходно да се користе процене, анкете и
прегледање података које фирме о свом пословању износе на веб сајтовима.
Републички завод за статистику је објавио да је у 2003-ој години у
Србији било 1300 фирми у ИКТ делатностима. Истовремено Привредна комора
Србије је саопштила, да од поменутог броја, само око 900 компанија има сталну
привредну активност у области ИКТ[2].
Анкета коју сам спровео у 10 домаћих компанија и преглед 40 случајно
изабраних сајтова фирми из области ИКТ делатности даје могућности да се
изнесе процена да се од укупно око 900 компанија, само код око 30 компанија
односно 3,3% може говорити о неким видовима кооперације. Остале компаније
се искључиво баве продајом ИКТ производа и услуга. Податак о 3,3%
компанија које имају кооперацију се мора узет са великом резервом и он само
глобално указује на мало удео кооперација у ИКТ делатностима. Недостатак
поузданих података о стању кооперације у ИКТ сектору се мора отклонити
развојем ажурног статистичког система за извештавање о стању у области
информатике.
Пажњу управо заслужују компаније које су у пословању оствариле неке
видове кооперације. Такве су компаније: РБ Генерал Економик, Еи Ниш,
ComTrade, CORES, Pupin –Telekom, SDD ITG, Pexim computers, Blue Star, ICTT,
ŠPICA, Virtual Team, Computer systems, МЕГА и др.
Преглед сајтова на Интернету и одговори неколико фирми на
спроведену анкету дају могућности да се илуструју нека искуства у примени
кооперације у ИКТ сектору у Србији. Подаци, као што је речено, нису
свеобухватни и могу једино да илуструју искуства појединих компанија. Ипак,
следећи подаци из 6 компанија могу да пруже општу информацију o
производном асортиману, учешћу коопераната, оствареним ефектима, уоченим
проблемима и неким потребним мерама за подстицање кооперације.
 Virtual Team, Kragujevac
Страни кооперант:Hermes Soft Lab
Предмет кооперације:Парнерство у развоју софтвера
Удео домаће фирме:кадрови и знање
Удео стране фирме:технологија, знање,капитал и др
Остварени
ефекти:финансијска стабилност, констатан
технолошко напредовање, боље плате запослених. . . .
Оцена успешности остварене кооперације:потпуни успех
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 ŠPICA CENTAR d. o. o Beograd
Кооперација са : ŠPICA Иnternational doo Ljubljana
Предмет кооперације: Систем за аутоматску идентификацију и
обухватање података
Удео домаће фирме:кадрови и знање
Удео стране фирме:50. 000$, технологија и готова решења
Остварени ефекти:испоручени системи водећим компанијама у СЦГ
Проблеми:недовољан ниво знања у компанијама о значају нових
технологија за ефикасно пословање
Даљи планови:запошљавање младих стручњака, имлементација АИДЦсистема, развој нових решења и њихов пласаман у СЦГ и другим земљама,
стврање Центра Компетенције за АИ-ДЦсистеме у Београду
Потребне мере државе: Прописати примену светских стандарда у
ланцу испоруке, обавезати предузећа на примену стандарда и савремене
технологије
Успешност остварене кооперације:потпуни успех
 ICTT, Београд
Кооперација са : UN(Competence Center)
Производ: Data lab ЕРП решења и ABAS локализација софтвера
Удео стране фирме:опрема, софтвер и маркетинг
Потребне мере државе:стратегија о Оpen Source, ERP, Закон о
електронском потпису, омогућити примене царинске декларације у електронској
форми сл.
Оцена успешности кооперације:потпун успех
 SDD ITG,Београд
Производи: RFID уређаје за прикупљање података и обраду сигнала,
система у реалном времену, електонски ски пас, електронски дневни ноћни
трезор, електронско претплатничко бројило електричне енергије и др
Кооперација са
Philips и Ascom који учествују са испоруком
компоненти,
Домаће учешће:развој нових производа и њихов пласман
Корисни ефекти:развој и пласман нових производа и боље плате
 PEXIM Београд
Производ: софтвер за e-банкинг
Кооперација: са софтверским компанијама из Србије и Македоније
Домаће учешће: знање, познавање потреба тржишта
Корисни ефекти: упошљавање квалитетних домаћих стручњака, боље
плате, конкурентно и профитабилно пословање у земљи иностранству.
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 Blue Star из Ариља [3]
Предмет кооперације:производња RAM меморије са фирмама из
Тајвана и TFT монитори у сарадњи са Самсунгом
Остварени ефекат:пласман производа на страно тржиште и
запошљавање око 200 инжењера и радника.

Слика 1 : Изглед веб сајта компаније BlueStar
Могу се навести други примери из спроведеног истраживања који
илуструју примену кооперације у производњи појединих ИКТ производа и
услуга. Приликом прикупљања података нису могла да се обезбеде сви тражени
подаци, али и овако исказани подаци пружају основу да се оцене основни
ефекти остварених кооперација.
Анализа прикупљених података показује да су поједине домаће
компаније у оквиру кооперације успеле да обезбеде:
• развој и производњу нових ИКТ производа и услуга а која се огледа
у њиховој понуди: персоналних рачунара, фискалних каса, монитора,
RAM меморије, MP3 player-а, графичких картица, UPS-ова, система
за аутоматску идентификацију, локализације софтвера, креирања
веб презентација, софтвера за e-банкинг, апликативног софтвера,
ИКТ инкубатора, обуке кадрова и др.
• успешну реализацију свог производног програма и предност над
осталим компанијама. То се пре свега огледа у изношењу на
тржиште и успешан пласман нових производа и услуга (монитор,
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РАМ меморије, систем за аутоматску идентификацију, е-банкинг
софтвер итд. ),
• водећу позицију и улогу у земљи а понекад и шире у пласману
својих производа и услуга и да имају одличне изгледе за даљи развој
и све већи утицај на развој ИКТ сектора,
• добре финансијске резултате, средства за даљи раѕвој и боље плате
за своје раднике,
• унапредиле своју организацију рада и квалитет одлучивања,
• ангажовање сопствених кадрова односно њиховог технолошког
знања за потребе развоја новог производа и услуге.
• побољшање сoпствене производне структуре а и квалитета понуде за
извоз,
• стварање услова да политичка и економска јавност постепено
почне да увиђа да се у ИКТ сектору налазе велики потенцијали за
будући развој и др.
Изнете чињенице показују постојање разноврсних па чак и врло
сложених производа и услуга који настају у оквиру кооперација са домаћим и
страним компанијама а што само потврђује потребе да се постојеће кооперације
шире и уводе нове.
6.

Корисни ефекти

Корисни ефекти су разлози због којег се уопште приступа кооперацији и
зато је неопходно, поред предходних описа предности које су оствариле
компаније посебно специфирати корисне ефекте. Кооперација омогућава
следеће корисне ефекте:
• ефикасан трансфер нових знања битних за овладавање новим
технологијама и њиховим применама,
• могућности да се куповином компоненти или производњом на
основу лиценце изврши трансфер технологија које се примењују у
новим производима и услугама,
• развој нових производа и услуга којима се задовољава домаћа
тражња и ствара асортиман за извоз,
• сарадња у оквиру кооперације омогућује да се развије економична и
конкурентна понуда на домаћем и иностраном тржишту и тиме
обезбеди пораст сопствене конкурентности и опстанак на тржишту,
• развојем нових производа и услуга и порастом производње отварају
се услови за нова запошљавања, смањивање незапоослености и
одлива високо стручних кадрова,
• у развоју нових производа и услуга доминантну улогу имају
високостручни кадрови који се на овај начин стимулишу да остану у
земљи и овде себи обезбеди веће зараде,
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• стварају се услови за раст извоза високо софистицираних производа
и услуга исл.
Сви ови као и низ других корисних ефеката су значајни како за рад и
опстанак компанија у ИКТ области тако и за државу у целини и зато је
неопходно да се предузимају подстицајне мере које ће снажити постојеће и
охрабривати нове кооперативне подухвате.
7.

Зашто је мало кооперација у ИКТ делатностима?

Досадашњи приказ стања показује да је врло мали обим примена
кооперације и да се са правом поставља питање који су разлози условили овакво
стање.
Компаније из области ИКТ у развоју кооперације наилазе на следеће
проблеме и потешкоће:
• политичка нестабилност, која траје већ 15 година, повећава ризик
пословања у Србији и Црној Гори,
• многе раније започете кооперације су прекинуте за време санкција
СБ УН према тадашњој СРЈ,
• мала је заинтересованост страних компанија за кооперацију са
домаћим фирмама у Србији,
• за конципирање кооперације у ИКТ пословима потребно је
ускладити врхунско познавање најновијих технолошких трендова у
овој области и пословну инвентивност,
• мала је домаћа тражња за ИКТ производе и услуге и зато је ниска
исплативост улагања у ове делатности,
• пословне банке због ризика пословања и даље држе високе камате,
• не постоји довољна сигурност за наплата потраживања,
• компанијама недостатају обртна средстава,
• пореска политика није довољно стимулативна и сл.
Сви ови разлози утичу на на малу примену кооперације у пословању
ИКТ сектора у Србији.
8.

Подстицајне мере

Од развоја кооперација се много очекује јер се она као, врло виталан
модел пословања у разним облицима, свуда у свету успешно примењује и
развија. Посебно у нашим условима, имајући у виду поменуте позитивне
ефекте, кооперација може да допринесе технолошком развоју, ангажовању
постојећих ресурса, побљшавању привредне структуре, порасту извоза и сл. Да
би се охрабрио развој разних облика кооперације неопходне су подстицајне
мере од којих би неке могле да буду:
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• Укључити ИКТ кооперацију у Стратегију развоја Србије и Програм
развоја информационог друштва у СиЦГ и на тој основи
операционализовати примену одређених подстицајних мера
• Остварити већ раније најављене намере Владе да се у Србији створи
најстимулативнији амбијент за инвестирање у ИКТ делатности овом
делу Европе а који подразумева најниже порезе, брзо регистровање
фирме, погодну царинску политику, пословни простор са уграђеном
ИКТ инфраструктуром и сл.
• Афирмисати досада остварена домаћа искуства и корисне ефекте у
кооперацији,
• Увести стимулативну
инвестицину политику за улагања у
технолошку модернизацију,
• Уговарати кооперације у области ИКТ делатности у билатаералним
уговорима са другим земљама,
• Развојати примене стандарда и система квалитета као основе за
савремено и економично пословање,
• Изградња савремене телекомуникационе инфраструктуре како би се
брзо и ефикасно обављале све пословне активности,
• Успостављање ажураног система праћења података о оствареним
кооперацијама и њеним ефектима у ИКТ сектору,
• Усклађивање домаћег правног систем са правним системом земаља
Европске уније и др.
9.

Потенцијална улога
сектора

кооперације у стратегији развоја ИКТ

У документима у којима ће се сагледавати савремени стратешки циљеви
и задаци у области ИКТ свакако треба одредити и улогу кооперације као,
ефикасни организациони облик пословне сарадње производних, развојних,
научних, финансијских, државних и других организација. Посебно је значајно
сагледати потенцијалну улога кластера као функционалне асоцијације која
омогућује ангажовање и пословно повезивање свих актера пословања у
савременим условима.
Стратегија развоја ИКТ сектора треба кооперацију да конципира као
инструмент који омогућава:
-убрзан развој домаће ИКТ продукције,
-ефикасно ангажовање потребних ресурса за ИКТ продукцију,
-трансфер потребних знања и технологија из иностранства
-пласман домаћих ИКТ производа и услуга
-позитивна промена производне структуре,
-раст извоза
-успоравање одлива стручних кадрова,
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-веће зараде стручних радника и отварање нових радних места и др.
Овако схваћена и прихваћена кооперација постаће један од
организационох стубова развоја технолошки савремене, ефикасне и економичне
ИКТ делатности.
10.

Закључак

На крају, све изнете чињенице упућују на
следеће закључне
констатације:
• кооперација је врло користан облик пословне сарадње у развоју,
производњи и пласману ИКТ производа и услуга,
• у Србији постоје врло успешна појединачна искуства у примени
кооперације у систем интеграцији, производњи појединих рачунарских
делова и компоненти, стварању апликативног софтвера, пружању
информатичких услуга и сл.
• у Србији нема масовне кооперације у стварању ИКТ производа и услуга
јер су још увек веома присутни отежавајуће околности,
• постоје потребе и могућности да се ИКТ продукција прошири и
кооперативне активности би томе много допринеле,
• развој кооперација у области ИКТ може да пружи велики допринос у
развоју ИКТ сектора у Србији,
• активна улога Владе, преко њених подстицајних мера, допринела би
мотивацији ширег круга коопераната у ИКТ делатностима,
Несумњиво је, да би развијенија кооперација у области ИКТ допринела
не само пословним актерима, већ да би знатно унапредила укупне ИКТ
делатности у земљи и допринеле даљем привредном и друштвеном развоју.
11. Литература
[1]
[2]
[3]

Eнциклопедија стр.861, Просвета, Београд, 1968.
Приредна комора Србије, Удружење информатичке делатности, 2003.
веб сајт: www.bluestar.co.yu

191

Србија и Европска унија и њихова аграрна
политика – сагласја и разлике
_____________________________________________________________________
Др Србољуб П. Ивановић *
Др Виолета Богавац*

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА И ЊИХОВА АГРАРНА
ПОЛИТИКА – САГЛАСЈА И РАЗЛИКЕ

Апстракт: Рад ће се бавити основним карактеристикама аграрне
политике Европске уније и Србије, посматрајући их у историјском контексту а
са недвосмисленом поруком да ће се Србија, пре или касније ипак прикључити
унији.
Структурно посматрано, између аграрне политике Србије и Европске
уније постоји доста сличности, које се стално појачавала почев од краја 70–их
и почетка 80–их година. Наравно, остају и знатне разлике, пре свега услед
потпуно различитог пондера пољопривреде у укупној економији уније и Србије и,
још више, због веома велике разлике у могућности финансијских интервенција у
овој делатности. Ипак, приближавање аграрне политике Србије оној у унији
нужно је поготово после најновијег проширења уније, јер, са становишта
укупне размене, то је сада далеко најзначајнија интеграција у свету. За Србију,
она је то била и дуго времена раније.
Кључне речи: Србија, Европска унија, пољопривреда, аграрна политика

SERBIA AND EUROPEAN UNION, AGRARIAN POLICY DIFFERENCES AND SIMИLIARITIES
Abstract: This paper will be based on main characteristics of European
Union and Serbian agrarian policy, regarding historical context together with
undoubted message that Serbia, no matter when, will join European Union.
Structurally, there are a lot of similarities among agrarian policy of Serbia
and European Union, rapidly growing since the end of 70’s and early 80’s.
Undoubtedly, there are a lot of differences, on the first place according to the totally
different agrarian ponder in total economy of European Union and Serbia, and above
all, caused with the great differences in the financial intervention possibilities related
to this activity. Still, Serbian agrarian policy and its approaching to the Union are
necessary specially after the latest growing of Union. From the point of the total
*
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exchange, this is the most important integration in the World. For Serbia, it was very
important a long time ago.
Key words: Serbia, European Union, agriculture, agrarian policy
1. Увод
Аграрна политика Европске уније и Србије, и поред свих разлика на које
упућују величина територије, популација, економска снага итд, има и одређене
додирне тачке које се испољавају преко важности претежно ситног
индивидуалног поседа и неопходности одређених интервенција преко аграрне
политике како би се национална производња заштитила од надмоћне
конкуренције прекоокеанских земаља, њиховог великог поседа и нижих
трошкова производње. Друго, интензивне трговачке везе у овом сегменту
имплицирају потребу приближавања аграрне политике Србије оној у унији. И
заиста, око 50% пољопривредног извоза Србије усмерено је на тржиште уније а
ова зависност је још појачана њеним овогодишњим проширењем од 10 нових
чланица (1. мај 2004.) *. Треће, решење у оквиру Светске трговинске
организације односе се на све земље чланице, док оне које то нису (као Србија и
Црна Гора) могу да, у случају да су мање развијене, рачунају на одређену
флексибилност приликом преговора. Ипак, већ сама ова правила изискују
одређено опште приближавање.
Могуће разлике остају, најпре, у домену финансијских могућности за
интервенције у аграру, као и код неких одређених производа где различите
димензије тржишта, као и ситуација око самодовољности, намеће другачије
решење. Ипак, уколико је дугорочни циљ политике Србије укључивање у
Европску унију, онда је неминовно и даље прилагођавање аграрне политике
Србије оној у унији, као једној од стубова укупне заједничке економске
политике.
2. Неке карактеристике пољопривреде Европске уније и Србије
Најзначајнији економски индикатори дају добар увид у различите нивое
ове привредне области у унији и Србији – табела 1.
Код већине индикатора постоје велике разлике између уније и Србије.
Удео активног пољопривредног становништва много је мањи а просечни посед
знатно већи. Ипак, оно што је заједничко то је, генерално, релативно мали посед
у поређењу са великим поседом у прекоокеанским земљама (САД, Канада,
Аустралија, Аргентина итд.), што имплицира да је известан степен подршке
државе нужан како би се овакав посед и производња на њему заштитили од
надмоћне конкуренције. Ипак, и у оквиру уније постоје земље чија је аграрна
*

овај се рад пише октобра 2004. године
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структура блиска оној у Србији. То су, у првом реду, Грчка са 17% активног
пољопривредног становништва и просечним поседом од 4,3 ха и Португалија, са
12,7% активног пољопривредног становништва и просечним поседом од 9,2 ха.
Италија има такође релативно мали посед, али и учешће активног
пољопривредног становништва у укупном знатно је ниже од оног у Грчкој и
Португалији а нешто више од просека уније.
Табела 1: Неки основни аграрно–економски индикатори у Европској унији и
Србији

Земље

ЕУ – 15
Данска
Грчка
Шпанија
Француска
Ирска
Италија
Холандија
Аустрија
Португалија
Велика
Британија
Србија

Обрадиво
земљиште

Становн.
000

Активно
пољоп.
станов.
000

135.825
2.684
5.109
28.882
29.937
4.418
15.401
1.962
3.410
3.908

375.346
5.314
10.522
33.394
58.973
3.735
57.613
15.760
8.083
9.979

6.898
90
669
1.020
968
136
1.118
231
229
611

%
активно
пољ. у
укупно
актив.
станов.
4,5
3,3
17,0
7,4
4,3
8,6
5,4
3,2
6,2
12,7

16.169

59.280

424

4.255

7.504

529

Број
газдин.
000

Ха по
пољ.
газд.

6.989
63
821
1.208
680
148
2.315
108
210
417

18,4
42,6
4,3
21,2
41,7
29,4
6,4
18,6
16,3
9,2

1,6

233

69,3

28,6

779

5,46

Извор: Agricultural situation in EU, Report 2000., Brussels 2002., Статистички годишњак Србије 36,
Београд 2003. и попис становништва, домаћинстава и станова у 2002., књиге 7 и 11, Републички
завод за статистику, Београд 2004.

3. Основне карактеристике аграрне политике уније и њена
еволуција
Испуњавање услова постављених пред аграрну политику уније (у време
настанка заједничких тржишних организација, званична институционална
форма Европска економска заједница. У даљем тексту користе се термини ЕЕЗ
или само Заједница) наметнуло је потребу усклађивања дотадашњих
националних политика и њиховог превођења на заједнички колосек.
Битна карактеристика оваквог концепта била је прилично једноставна и
поред све формалне замршености. Средишна тачка су аграрне цене.
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Ниво аграрних цена утврђивао се једном годишње и углавном није био
резултат неких објективних критеријума, већ је проистицао после дугих
преговора, у којима су се сучељавали различити интереси појединих земаља –
чланица. Исход је био висок ниво аграрних цена, знатно виши од нивоа цена на
светском тржишту.
Да би се отклонио утицај светских цена на цену у Заједници, оне се
бране тзв. прелевманима. Основни задатак прелевмана је да за одређене
пољопривредне производе осигура жељени ниво унутрашње цене. Ако је увозна
цена за неки производ нижа од одређене домаће цене, онда се увозник
оптерећује порезом, који, по правилу, одговара разлици између домаће и
иностране цене.
Као пандан прелевману, појављује се субвенција у случају извоза из
Заједнице. Како унутрашње цене надмашују светски ниво, извоз је немогућ
уколико домаћа цена не буде спуштена на ниво светске. Извознику се ова
разлика надокнађује субвенцијом, која, у принципу, има, код истих производа,
исте износе као и прелевман.
По правилу нивои светских цена одступају од цена у ЕЕЗ. Увозни
производ се оптерећује прелевманом, који представља разлику између праг–
цене (која се утврђује једном годишње) и цене иностраног испоручиоца (то
може да буде цена франко граница неке земље–чланице, ЦИФ–цена, односно у
општем случају цена на светском тржишту).
Прелевман ефикасно штити цену од иностране конкуренције, али се
поставља питање шта се дешава у случају када је домаће тржиште потпуно
самодовољно тј. када велика сопствена производња почиње да врши притисак на
цене. За ове ситуације тржишни поредак ЕЕЗ предвиђа интервентне мере, по
којима су одговарајуће државне институције обавезне да преузму понуђене
производе по тзв. интервентним ценама.
Најважније место у систему подршке заузимала је оријентациона или
индикативна цена. По правилу, то је цена коју Заједница жели да осигура
произвођачима за време одређеног периода тј. она представља пожељни ниво на
којем треба да се формирају цене.
Интервентна цена представља цену по којој су надлежне државне
институције обавезне да откупе понуђене производе. Наравно, ова цена се
налази испод одговарајуће оријентационе (индикативне) цене. Њена сврха је
стабилизовање тржишта и заштита произвођача од губитка, до којих би дошло
услед вишка понуде.
Праг–цена је тзв. цена уласка, коју одређују одговарајући органи
Заједнице за производе који се увозе из трећих земаља. На основу ове цене,
одређује се висина прелевмана у односу на дату цену тј. регулише се увоз
одређивањем висине увозних оптерећења, која често делују прохибитивно.
Праг–цена се такође одређује на основу оријентационе цене.
Из досадашњих излагања произлази да је суштина аграрне политике
Европске економске заједнице била снажна заштита сопствене производње,
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остваривана на знатном вишем нивоу цена од светских. Сада се поставља
питање обезбеђења средстава за ове интервенције, њиховог коришћења и
ефеката која она изазивају. После договора о концепту заједничке аграрне
политике и организацији појединачних тржишта, уследила је одлука
Министарског савета о формирању посебног фонда, намењеног интервенцијама
у пољопривреди. Његов званични назив био је Европски фонд за гарантије и
оријентацију у пољопривреди *. Пошто је Заједница желела да учврсти положај
пољопривредника, штитећи их високим нивоом аграрних цена, морала је да
предузме и пуну финансијску одговорност за последице овако конципиране
политике. Фонд има два основна задатка: да финансира издатке потребне за
функционисање усвојене тржишне организације (део гарантије) и, друго, да
финансира издатке који настају приликом преузимања различитих акција са
циљем побољшања аграрне структуре.
Деловање у оквиру првог одељка (гарантије) састоји се из два дела: прво,
то су издаци за подстицање извоза у треће земље, као и за интервенције на
домаћем тржишту. Први део, дакле, омогућава извоз пољопривредних
производа тј. снижава цену аграрни производа ЕЕЗ при њиховом наступању на
светско тржиште.
Други део сектора гарантија има за делокруг финансирање различитих
интервенција на унутрашњем тржишту. У пракси су могуће интервенције
двојаког карактера. Прва категорија интервенција састоји се у преузимању
одређених производа. Друга врста интервенција састоји се у помоћи при
неколико операција које се предузимају на тржишту (складиштење,
трансформација појединих производа и сл.).
Оваква политика довела је релативно рано до формирања великих
структурних вишкова. До њих је дошло због комбинованог дејства неколико
фактора. Технолошки процес довео је до брзог раста приноса, док је спори раст
становништва ограничавао пораст потрошње. Већ крајем 60–их година јавиле су
се идеје о корекцијама аграрне политике, али су оне изостале због
супротстављених интереса појединих чланица, као и релативно великог утицаја
тзв. аграрног лобија.
Стални пораст вишкова као и средстава за подстицање довео је до
корекције политике средином 80–их година, у смислу постепене редукције
вишкова, увођењем квота и стагнацијом гарантованих цена. Додатни пробој
учињен је 1992., применом тзв. sеt–аsidе механизма (познат још 30–их година у
САД) када се произвођачи обавезују да искључе један део површина из
производње. Уједно, у концепцији је дефинитивно усвојен тзв. одрживи рурални
развој, где је производња лимитирана и захтевима за очување животне средине.
И поред свега, ниво подршке Европске уније је знатан и само на нивоу
буџета креће се око 40 млрд. € а договор о либерализацији у оквиру Светске

*

Формиран 1962. Први пут се појављује у буџету Заједнице 1965. године
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трговинске организације бива успораван многим суптилним баријерама
нетарифне природе.
4. Аграрна политика Југославије и Србије и приближавање унији
Аграрна политика у Србији, са консолидацијом и опоравком привреде
после Другог светског рата, суочила се са потребом обезбеђења проширене
репродукције у агрокомплексу, али истовремено и са бригом о стандарду
грађана, у контексту важећег друштвено економског уређења. Не улазећи у
детаљна историјска разматрања, напоменимо да је још крајем 70–их и почетком
80–их година била и даље јака ингеренција друштвено политичких заједница у
формирању цена, одређивање релативно ниских малопродајних цена које нису
покривале трошкове производње, забране извоза и сл. Могло би се рећи да су
решења аналогна онима у унији (тада Заједници) усвојена у договору Република
и Покрајина у развоју агрокомплекса 1976–1980. Уведене су категорије
произвођачко–продајних цена (по којима би требало да се одвија промет
производа) и заштитне цене, као доње границе за произвођаче, које се пројектују
око 15% ниже од произвођачко–продајних цена. Критеријуми за одређивање
цена били су: 1. циљеви друштвено економског развоја утврђени договором и
материјалним билансима; 2. кретање просечног дохотка и продуктивности рада
на друштвеним газдинствима и на друштвено организованој производњи; 3.
кретање цена на иностраном тржишту; 4. односи понуде и тражње. Било је још
додатних критеријума, али су ово кључни. Каснији закон о основама система и
друштвеној контроли цена усвојио је готово истоветна решења, само са
другачијим редоследом: 1. однос понуде и тражње на унутрашњем тржишту; 2.
утицај светских цена; 3. кретање просечне продуктивности рада, уз неколико
додатних критеријума. Листа производа за које су се утврђивале произвођачко–
продајне и заштитне цене обухватала је у то време 15 производа – основна жита,
индустријско биље, главне врсте меса, млеко, дуван и пиринач. Основне замерке
систему не могу се упутити са теоријског и методолошког становишта, поготову
када се има у виду постојање дирекција за робне резерве, обавезних да
интервенишу у случају поремећаја на тржишту. Међутим, систем гарантованих
цена био је заснован прешироко и, по правилу, није било довољно средстава за
све намене. Каснија еволуција кретала се у правцу снижавања листе производа,
али после изолације земље почетком 90–их година не може се говорити о
делотворној економској политици. Уједно, ранијим изменама у економској
политици, предвиђено је да се за основне пољопривредне производе прописују
само заштитне цене, што је био корак даље ка либерализацији аграрног
тржишта. У оквиру редуковања броја производа за који се утврђују заштитне
цене, та листа је сведена на 10. Потпуни поремећаји у репродукцији током 90–их
година погоршали су положај ове делатности, па је средином 90–их година
уведен тзв. аграрни буџет, као део републичког буџета, са искључивим
усмеравањем у пољопривреду. Из сасвим разумљивих разлога у овом раду се
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неће разматрати квалитет институционалних решења у периоду постојања СРЈ и
још увек подељених надлежности на федералном и републичком нивоу. После
поновног прекомпоновања државне заједнице, аграрна политика постала је
искључива надлежност република чланица.
Модалитети и висина извозних подстицаја у последњих десетак година
као да, у једном ироничном кругу, враћају пољопривреду на период после
другог Светског рата. Наиме, субвенције се постепено смањују, да би у највећем
делу периода биле готово симболичне, док најновија уредба има веома
селективан приступ (предвиђа само неколико производа, уз пораст нивоа).
После распада раније државе, Србија је у почетку аутономно уредила
ову област. Размотримо кретања по најважнијим извозним производима.
Одлуком из 1992. године, висина извозних подстицаја за све производе
сточарства износила је 21%. После формирања СРЈ, надлежност се враћа на
Савезни ниво, али се задржава исти ниво подстицаја који крајем 1993. бива
незнатно коригован. Узимајући у обзир крајњу нерегуларност те 1993.
(инфлација и околности међународне изолације) тешко је уопште говорити о
неком ефекту подстицаја. Тешкоће у размени, као и пренапрегнута буџетска
потрошња утицали су на драстично снижавање нивоа подстицаја, па почетком
1994. године стопа бива коригована на 3% и односи се на живу јунад и јагњад,
као и јунеће и јагњеће месо. Ова висина подстицаја бива задржана све до 1999., с
тим што се од почетка 1997. враћа за све производе. Наредна измена уследила је
1999. године при чему је за све производе сточарства одређена у износу од 5,7%,
док је одговарајући фонд за подстицање производње и извоза могао да
диверсификује ниво подстицаја. Касније су уследиле поновне промене. Тако су
2000. години подстицаји задржани за свињско месо, јунеће, јагњеће, конзерве,
сухомеснате производе и сиреве, да би касније подстицаји опет били враћени за
све производе. После преуређења државне заједнице (формирање Србије и Црне
Горе као специфичне државне творевине са веома мало надлежности на нивоу
заједнице) сва регулатива прелази на државе – чланице. Уредбом од маја ове,
2003. године, Србија приступа веома селективној политици подстицаја,
задржавајући их само за јунеће месо и сухомеснате производе (10%) и млеко,
сир и млечне производе (20%).
Када је реч о житима, прерађевинама од жита и неким другим
производима ратарства, ниво извозних подстицаја кретао се у ранијем периоду
од 8% до 15%. Одлуком из фебруара 1994. подстицаји се драстично смањују и
износе 2% за најважнија алкохолна пића, 2,5% за жито и прерађевине, 1% за
воће, поврће и прерађевине.
Одлуком из марта 1999. подстицаји за вино и друга алкохолна пића
увећани су на 5,2%, жито, прерађевине од жита, хмељ и лековито биље 6,4%,
док је за воће, поврће, шумске плодове и прерађевине остало 1%.
Коначно, веома селективна уредба из маја 2003., поред већ наведених
подстицаја у сточарству, предвиђа још само оне за воћарство и то вишњу и
купину и природна вина (10%).
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Увођење аграрног буџета аналогно је решењу у унији а на исти начин
дефинисани су и основни циљеви аграрне политике:
1. одржавање и раст стандарда пољопривредних произвођача,
2. снабдевање потрошача по разумним ценама,
3. одрживи развој и прилагођавање производне аграрне структуре
захтевима економије али и очување природне средине.
Највећа слабост садашњих решења у аграрној политици су, по нашем
мишљењу, прениске извозне субвенције. Ако се њихово практично укидање
током санкција чинило целисходним, јер
се размена, ионако, одвијала
нерегуларним трговинским каналима, онда је занемаривање овог сегмента
трговинске политике у каснијим годинама потпуно неоправдано. Чак и решења
која су договорена у СТО дозвољавају знатно виши ниво извозних потицаја.
Важност овог дела поготово расте ако се имају у виду следећи индикатори:
пољопривреда, заједно са прехрамбеном индустријом, производњом и прерадом
дувана и производњом пића, формира око 32% друштвеног производа Србије.
Истовремено аграрни извоз је у 2003. години чинио 22% укупног извоза а и
поред изнад просечног раста у односу на 2002. годину, забележен је дефицит у
овом делу трговинског биланса од преко 170 мил. $.
Будућа политика у области цена требало би да још доследније почива на
решењима Европске уније а најозбиљнији проблем је обухват производа у
режиму заштитних цена. Она би, дакле, требало да задржи институт заштитних
цена где би се истовремено одређивала и оријентациона цена, као пожељан
тржишни ниво, узимајући у обзир уобичајене елементе.
Ради заштите од великог и неконтролисаног увоза (који, је, по правилу, и
даље субвенционисан и поред ограничења СТО), потребно је, у прелазном
периоду, задржати прелевмане и увозну цену (тзв. праг–цену), као минималну
цену приликом увоза у односу на коју се примењује заштита.
Листа производа за коју се одређују заштитне цене треба да буде веома
ограничена. По нашем мишљењу она би укључивала пшеницу, основне
индустријске културе и млеко. Пшеницу треба задржати како због њене
важности у исхрани становништва, тако и због великих разлика у приносима
појединих година, па, сходно томе, поремећајима у укупним билансима.
Шећерна репа требало би да буде подвргнута систему квота. Наиме, заштитна
цена важила би само за производњу унутар квоте. Домаће потребе је релативно
лако проценити, узимајући у обзир контингент становништва и просечну
потрошњу per–cаpitа. У оквиру приближавања Европској унији, била би,
вероватно, дефинисана извозна квота на коју би Србија могла да рачуна. Код
уљаних култура ситуација је утолико другачија што су извозни изгледи бољи,
али би, начелно, у случају могуће прецизније процене извозних изгледа требало
такође ограничити производњу квотом. Подршка производњи млека, слично као
и сада, обезбедила би стабилну репродукцију у говедарству.
Овако конципирана политика цена омогућила би извршавање обавеза
средствима из буџета, чувајући, истовремено, најважније стратешке производе.
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5.

Закључна разматрања

У последњих 20–ак година (од средине 70–их година), политика
тадашње СФРЈ, касније СРЈ и, коначно, Србије, била је стално све ближа
политици Европске уније. Блискост политика проистицала је из сличних
структурних карактеристика пољопривреде али и значајне спољно трговинске
размене и уопште интензивних привредних веза. Већ средином 80–их година,
обзиром на карактеристике привредног система и веома висок међународни
углед, тадашња СФРЈ могла је да рачуна на релативно брзо приближавање унији
и укључивање у њу. Нажалост, трагични развој догађаја 90–их година потпуно
је изменио ситуацију.
Садашња ситуација у аграрној политици одликује се, у основи,
усвајањем битних елемената одговарајуће политике уније, уз једну веома велику
разлику: финансијски потенцијал Србије неупоредиво је мањи него уније, тако
да то битно ограничава домете подршке. У овом контексту нужан је веома
селективан приступ политици подршке. Предложена је ограничена листа
производа за коју се одређују заштитне цене, уз увођење квота код појединих
производа.
Ситуација за пољопривреду Србије се знатно променила проширењем
уније у мају 2004 *. Ово се посебно односи на сектор сточарства, где ће тржиште
уније бити додатно снабдевено вишковима из Мађарске и Пољске. Отуда се као
најбоља стратегија Србије намеће што брже приближавање унији или, додатно,
повећање пласмана на друга тржишта.
6.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

*
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ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА – ПАРАДИГМА СТВАРАЊА
УСПЕШНЕ КООПЕРАЦИЈЕ У ИНДУСТРИЈИ ХРАНЕ
Апстракт: Конкурентност целокупне привреде и њених субјеката
некада се стицала обиљем природних сировина, јефтином радном снагом и
успешном применом инструмената царинске и ванцаринске заштите
тржишта. У данашњој глобалној привреди конкурентност привреде се
постиже високим учешћем технологије, продуктивношћу њених субјеката и
интернационализацијом производа. У модерним условима привређивања
кооперација укључује сарадњу између различитих субјеката у ланцу стварања
додатне вредности за потрошача. Производња хране по методи органске
пољопривреде појавила се као својеврстан одговор на висок степен хемизације
примарне производње, нарушавање биодиверзитета и све више случајева
нарушавања здравља људи услед употребе здравствено неисправне хране. Тај
потпуно нов концепт производње хране се у различитим регионима и језицима
познаје као еколошка (еко), биолошка (био), органска храна.
Кључне речи: кооперација, конкурентска предност, стварање нових
производа, органска пољопривреда

ORGANIC AGRICULTURE – PARADIGM OF SUCCESSFUL
COOPERATION DEVELOPMENT IN FOOD INDUSTRY
Abstract: Old pattern for gaining competitive advantage in industry was
based on unlimited usage of raw materials, cheap labour force and successful
implementation of trade barriers. In today’s global economy competitive advantage is
based on technology, productivity and product internationalization. Appearance of the
organic food production concept came about as respond to enormous usage of
chemicals in primary production, devastation of biodiversity and great number of
reported cases of human poisoning by conventional food usage. This completely new
concept, and developed metodology, is known in different regions and languages as:
ecological (eco), biological (bio), organic food.
Key words: cooperation, competitive advantage, new product development,
organic agriculture.
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1.

Конкуренција у светлу глобализације привреде и
регионализације националних економија

Велики број предузећа још увек ради према глобалном моделу
привређивања који се није променио још од почетка индустријске револуције.
Тада су природни ресурси били обилни, а радна снага лимитирајући фактор
производње. Данас се број људи као фактор производње, налази у изобиљу, док
се природни капитал – природни ресурси и еколошки систем који обезбеђују
основне претпоставке за одрживи развој људске цивилизације – значајно
смањује и постаје све скупљи ресурс [1]. Некада се конкурентност привреде
стицала обиљем природних сировина, јефтином радном снагом и успешном
апликацијом инструмената царинске и ванцаринске заштите тржишта. У
данашњој глобалној привреди конкурентност привреде се постиже високим
учешћем примењене технологије, продуктивношћу њених субјеката и широком
интернационализацијом производа и маркетинг активноти појединачних
предузећа.
Проблематику привредне конкурентности можемо посматрати са два
аспекта:
Са микро аспекта се подразумева већа снага предузећа или
доминантних производа / асортимана на посматраним тржиштима. Ова врста
конкурентности подразумева постојање или перманентно обезбеђивање
пословних перформанси предузећа на тржишту које конкуренција не може лако
достићи у одређеном временском периоду или их достиже уз стварање већих
трошкова [2]. Све већи значај има софистицираност примењене технологије,
информатизација пословања и /или производа, као и информатичка подршка у
продаји / конзумацији производа. Нова филозофија пословања подразумева
интернационализацију пословања предузећа где се у први план ставља тржиште
а тек потом потребни ресурси.
Конкурентност са макро аспекта обухвата ниво националне економије,
која се дефинише као постојање релативне снаге националне привреде у
кључним индустријским гранама, које чине највећи удео у друштвеном бруто
производа, укључује највећу запосленост и има дугорочну доминацију на
домаћем или иностраним тржиштима. У данашњем глобалном начину
привређивања од мањег је значаја доступност сировина на локалном тржишту
због централизоване производње и глобалне апликације маркетинг микса;
релативизација варијабилних у односу на фиксне трошкове услед пораста
значаја улагања у истраживања и развој, информатичке технологије и стварања
регионалног или светског бренда.
Конкурентска предност појединачног предузећа у индустрији хране се
може стећи само адекватном пословном политиком која се заснива на двема
основама:
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1. Потребама потрошача – које се утврђују на основу истраживања и
праћењем трендова на тржишту и индустрији.
2. Изградњи животног стила потрошача – који се гради сталним фокусом
на квалитет производа, живљења и исхране.
Потребе потрошача се морају детаљно истраживати путем редовних
маркетинг истраживања и служе као основа за детаљно планирање будућих
маркетинг активности, као најбољи водич за корективне акције у пословању и
неопходан је извор за креирање нових производа и маркетинг акција. Као други,
али не мање важан извор информација служе специјализоване публикације и
истраживања о посматраним тржиштима (то су најчешће ЕУ и САД) и путем
ових извора се највише прате трендови у потрошњи, новим технологијама,
паковањима итд. Последњих две године на тржиштима ЕУ и САД су у тренду
сокови са додатном вредношћу. Све мању пажњу привлаче „обични“ сокови
произведени из концентрата и са додацима воде и шећера, јер су сада у фокусу
производи попут NFC 96 категорије, органски сокови, производи са додацима
витамина или на пример калцијума. Овакви сокови се у САД продају у
специјализованим продавницама где се купују најквалитетнији прехрамбени
производи по вишим ценама него у хипермаркетима.
2.

Кооперација као императив у стварању нових производа

Кооперација потиче од латинске речи „cooperatus“ – дословно радити
заједно. У модерним условима привређивања кооперација укључује сарадњу
између различитих субјеката у ланцу стварања вредности за потрошача или
друштвену заједницу. У условима апликације високих технологија и
специјализираних знања кооперација је једини делотворан облик стварања
нових производа, који морају бити конкурентни на најразвијенијим светским
тржиштима попут европског или америчког, и укључује у себе сарадњу између
профитног и непрофитног односно јавног и приватног сектора. Субјекти у
реализацији пословне кооперације су предузећа, невладине организације,
државни органи, научне и истраживачке институције, потрошачи, медији, итд.
По својој суштини кооперација подразумева равноправност свих учесника у
ланцу вредности, етичност у пословању и обострану корисност.
До кооперације долази због различите супериорности у ресурсима.
Поједине организације, у односу на конкуренцију у грани или на упоредиве
параметре у индустрији, имају предност у финансијским ресурсима, маркетинг
перформансама и инфраструктури, технологији, специјализованим знањима,
итд. Због високог нивоа специјалистичког знања практично ниједна
организација не може имати супериорност у свим областима или ресурсима, те
96
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је неопходна интересна пројектна кооперација са специјализованим
организацијама у стварању и успешном увођењу новог производа.
Суштина кооперације, између различитих пословних организација, јесте
стварање додатне вредности за потрошаче која ће имати своју квалитативну и
етичку димензију. Квалитативна страна кооперације се заснива на физичким и
технолошким карактеристикама, симболичкој вредности производа као и на
праћењу и / или креирању трендова у индустрији. Етичка димензија се заснива
на позитивистичком концепту производње и конзумације производа, те његовој
импликацији на човека и природу. Овако створен производ мора бити креиран
према стандардима и захтевима најразвијенијих тржишта, без обзира да ли ће
они бити пласирани на њима или не. На овај начин производ може бити
конкурентан на потенцијалном иностраном тржишту, али исто тако и на
домаћем тржишту супротстављајући се домаћој и/или иностраној конкуренцији.
3.

Органски производи – развојна шанса Србије

Производња хране по методи органске пољопривреде појавио се пре
тридесетак година као нов концепт производње и прераде хране у
агроиндустрији конвенционалне производње хране. Појављивање овог концепта
уследио је као својеврстан одговор на висок степен хемизације примарне
производње, нарушавање биодиверзитета и све више случајева нарушавања
здравља људи услед употребе здравствено неисправне хране. Тај потпуно нов
концепт, и методологија која је произишла из њега, се у различитим регионима
и језицима познаје као еколошка (еко), биолошка (био), органска храна
Појам органске пољопривреде можемо ближе да дефинишемо као
заокружени систем управљања пољопривредном производњом која се заснива
на етичким принципима, на заштити и унапређењу животне средине, као и
економски исплативој производњи производа препознатљивог органолептичког
квалитета. Према једном уопштенијем виђењу органска пољопривреда
представља систем производње хране специфичног квалитета. Тај специфичан
квалитет се огледа у органолептичким својствима производа, као што су боја,
укус, изглед, и већи проценат суве материје – што је посебно интересантна
чињеница за прерађиваче сировине због енергетске и економске ефикасности,
бољег квалитета готовог производа, постојаности боја и укуса, итд.
Велику разлику између ова два начина производње хране можемо
нарочито добро уочити у супротстављеним концептима квалитета. Код
конвенционалне прозводње хране присутан је тзв. ретроактиван или статички
концепт квалитета који подразумева добијање готовог производа и онда се на
бази узорка утврђују његова биолошка и физичко-хемијска својства. У органској
производњи хране присутан је тзв. проактивни или динамички концепт
квалитета који подразумева контролу производње хране у свакој фази
производње (од припреме земљишта, сетве / садње, прераде, до готовог
производа у продаји). Према овој методологији под посебном лупом је

204

Органска пољопривреда – парадигма стварања успешне кооперације
у индустрији хране

_______________________________________________________________
утврђивање биолошких и физичко-хемијских својстава производа, контрола
процеса производње по дефинисаним стандардима за органску пољопривреду,
детаљно вођење документације, као и пратљивост производа што значи
могућност доласка до извора, то јест крајњи купац може корацима уназад доћи
до примарног произвођача и тачно идентификовати место узгоја и основну
количину производа. У чему се огледа предност проактивног концепта
квалитета? У случају да дође до тржишног акцидента у конвенционалном
начину производње готово је немогуће утврдити шаржу или турнус из којег је
проистекао готов производ, тешко је јасно идентификовати место проблема (да
ли је он настао у примарној производњи, код кога, када, или у преради) и тада се
сви производи повлаче са тржишта што представља директан финансијски
губитак, а не смемо заборавити ни индиректне губитке који се опредмећују у
нарушавању реномеа компаније, могуће кривичне пријаве и судске казне. С
друге стране, у органском начину производње је релативно лако доћи до самог
извора производње хране и веома се лако утврђује критично место услед
контроле сваке фазе производње и детаљног вођења документације која
омогућава пратљивост производа од њиве до трпезе и обрнуто.
Пласман органских производа из Србије на тржиште Европске уније и
Сједињених Америчких Држава (али исто тако и на азијско, пре свега јапанско
тржиште) је могуће уз стриктно поштовање домицилних регулатива које
подразумевају постојање одговарајућих сертификата о пореклу и примењеним
технолошким и производним стандардима, знака сертификационе куће и
пратеће трговачке документације које издају овлашћене сертификационе
организације према регулативама за свако од тих тржишта појединачно. За
тржиште Европске уније то је пре свега регулатива ЕН 2092/91 са пратећим
анексима и ЕН 45011. Министарство пољопривреде САД је ову проблематику
регулисало Националним органским програмом – тзв. НОП стандарди; док за
Јапан важе такозвани ЈАС стандарди, јапанског министарства пољопривреде.
Мања тржишта, попут аустралијског или канадског, и ако имају своје
националне законе о органској пољопривреди, прихватају производе који су
произведени према ЕУ стандардима или НОП – у ако имају одговарајућу
пратећу документацију и декларисање на производу.
У реализацији пројекта увођења новог органског производа на
најразвијенија светска тржишта неопходна је дугорочна кооперација између
примарних произвођача, прерађивача, консултантске организације која врши
едукацију учесника у реализацији пројекта и активно ради на развоју новог
производа и сертификационе организације.
Као успешан пример кооперације у стварању органског производа и
његовог потоњег успешног лансирања на европском и америчком тржишту
можемо представити сок Био neXt јабука. Субјекти у реализацији овог пројекта
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појављују се Удружење Terra’S 97, Organica.d.o.o. 98 и Fresh & Co. a.d. Овај
производ је први пут произведен у фебруару 2004. године након вишемесечних
припрема, а светску премијеру је имао након неколико недеља на светском сајму
органских производа Биоfach у Нирнбергу.
У реализацији овог пројекта било је неопходно спровести следеће
активности:
1) Дефинисање стратегије новог производа. Ова активност је превасходно
подразумевала дефинисање дугорочног опредељења произвођача у односу на
сировинску базу, тј. решавање дилеме да ли куповати или производити
сопствену органску сировину.
2) Едукација запослених.. У реализацији оваквог пројекта је од виталног значаја
адекватна едукација менаџмента и свих запослених који су у директној вези са
производњом органског производа. Због тога је реализован вишедневни семинар
у сарадњи са Удружењем Terra’S које је ангажовало експерте из земље и
иностранства, где су полазници били едуковани из разних области: о
здравственим аспектима органске хране, технологијама прераде, законским
прописима, маркетингу органских производа, итд. Поред теоретског дела, у
више наврата је реализована практична апликација технологија и стандарда у
производњи органских производа.
3) Обезбеђивање органске сировине мора бити у складу са тржишном
ориентацијом произвођача о пласману готових производа на појединим
иностраним тржиштима. Као што је горе већ објашњено поједина тржишта
захтевају посебне процедуре и стандарде приликом сертификације производа.
4) Контрола производње захтева детаљну контролу свих елемената у процесу
прераде. Ове активности почињу са начином складиштења и утврђивањем
основне количине сировине, па преко прераде, хигијенских услова, пуњења и до
складиштења готових производа.
5) Промоција на иностраним сајмовима. Као најрепрезентативнији, а самим тим
и најбољи начин за светску премијеру, одабран је светски сајам органских
производа Biofach у Нирнбергу.
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Удружење за органску храну Terra’S основано је 1991. године у Суботици и поред
осталих својих активности специјализовано је за едукацију, консалтинг и развој нових
производа у области органске хране. Више видети на www.terras.org.yu
98
Органица д.о.о. је специјализовано предузеће за инспекцију и сертификацију органске
производње хране. На основу решења број 320-01-1036/2003-04 Органица је
акредитована од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије за контролу производње хране по методама органске пољопривреде. У
сарадњи са акредитованим међународним партнерима обезбеђује сертификате за
извоз органских производа из земаља југоисточне Европе на тржишта Европске уније,
Сједињених Америчких Држава и Јапана, према њиховим домицилним стандардима.
Више видети на www.organica.co.yu
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6) Пласман на иностраним тржиштима. Према проценама менаџмента Fresh-а,
ова врста производа у ексклузивном стакленом паковању од 0,2 и 0,75литре
може на најбољи начин да буде пласирана на захтевним, али исто тако и
најбогатијим тржиштима, Европске уније и САД, док су друга, мања тржишта
од секундарног значаја.
Да би се у потпуности искористиле могућности које пружа наступ на
тржишту органских производа, предузећа попут Fresh & Co, морају проширити
своју палету основних производа, али исто тако и оних споредних – који настају
као резултат заокруженог процеса производње. Сматрамо да је немогуће
развити адекватан наступ, а самим тим и дугорочнију конкурентску предност,
ни код потрошача нити код великих купаца, са само једним укусом и тако узан
асортиман не омогућава активнији наступ на тржишту, нити заштиту од
конкуренције. Проблем представља релативна оскудност и висока цена органске
сировине, те предузећа морају да размотре могућност формирања властите
сировинске базе и/или стварање дугорочних кооперантских односа са
примарним произвођачима у Србији, како би дугорочно обезбедили органску
сировину и заштитили се од осцилација у понуди и цени.
4.
[1]
[2]
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ИЗВОЗНИХ МОГУЋНОСТИ
ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ
Апстракт:

Једна од основних могућности за реализацију
мултидимензионалног концепта одрживог развоја је органска пољопривреда,
тј. производња здравствено безбедне хране. Мали је број конкретних ситуација
у којима се отвара могућност истовремене реализације свих слојева
одрживости, што упућује на нужност прихватања «trade-off»-а. Таква опција
је највише омогућена у случају органске пољопривреде, која је у складу са
концептом одрживости, али истовремено представља и сигнификантни
извозни потенцијал. Наиме, истраживања у свету су показала да је део
тражње високо развијених земаља за неким органским производима и даље
незадовољен. Ту се отвара простор за афирмацију извоза здравствено безбедне
хране наших произвођача.
Кључне речи: одрживи развој, концепт, извоз,органска храна

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A FUNCTION OF EXPORT
POSSIBLITIES HEALTHY SAFE FOOD
Abstract: Healthy safe food or organic production is bassic possibility for
realisation concept of sustainable development. This is the concrete situatuon for
realisation all dimension of sustainability. This option is the most acceptable in
organic production, which is in accord with concept od sustainability, but in the same
time, it presents a significant export potential. World research had proved that
demand for organic products, in developed countries, is dissatisfated yet. This is a
space for afirmation healthy safe food made by our organic productors.
Key words: sustainable development, concept, export, organic food
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1.
Увод
Нагли пораст еколошких проблема, сиромаштво, поларизација светског
богатства, глобализација, тероризам,... неке су од индиректних и директних
последица убрзаног технолошког и друштвеног развоја. Отуда и значај
одрживог развоја, као претпоставке савременог економског и привредног
развоја, али и опстанка. Постоје различита тумачења о томе шта све обухвата
одрживи развој, како би требало да изгледа, какво друштво треба да га
реализује. Интересантно је да се, без обзира на постојање великог броја
дефиниција одрживог развоја, лако може препознати који економски развој
друштва јесте одржив а који није. Одржив развој (Sustainable development) се
може дефинисати као стални раст благостања пер капита, или као раст скупа
развојних индикатора у времену. Најчешће цитирана дефиниција одрживог
развоја је дефиниција која је дата у Brundtland Report: «Развој треба да
задовољи потребе садашње генерације без довођења у питање могућности
будућих генерација да задовоље своје потребе.» [1]
Позната је чињеница да је конвенционална пољопривреда, стратешко
питање сваке земље, али и да никада није спадала у оне делатности које су
доносиле велике профите. Са друге стране, производња хране које је у складу са
принципима одрживог развоја, а није на режиму контролисаних цена, под
претпоставком да за њу постоји платежно способан тржишни сегмент, показала
се веома интересантном. Тржишна истраживања у свету су показала да је део
тражње високо развијених земаља за неким органским производима и даље
незадовољен. Ту се отвара простор за афирмацију извоза органске хране наших
произвођача.
2.

Одрживи развој и здравствено безбедна храна

Свест о значају заштите и унапређењу животне средине постепено је
еволуирала са просторном дисперзијом негативних појава процеса
индустријализације и техничко-технолошког развоја. Садамдесетих година
двадесетог века су се појавила прва упозорења о глобалном карактеру опасности
због нарушавања еколошке равнотеже («Границе раста»). Као разултат тих
упозорења одржана је Прва конференција УН о животној средини у Стокхолму,
1972. године, која је представљала прекретницу у глобалном односу према
животној средини. На Конференцији УН о животној средини у Најробију 1982.
године, промовисан је концепт одрживог развоја.
Упоредо са концептом одрживог развоја, развија се и концепт
производње oрганске хране. Пред крај седамдесетих година прошлог века у
развијеним земљама, пољопривредни произвођачи настоје да одговоре на све
интензивније захтеве потрошача за храном која није штетна по организам, за
разлику од штете коју изазива уношење хране која је продукт конвенционалне
пољопривреде. У том периоду, потрошачи нису тачно знали какву храну желе,
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али су прецизно знали какве карактеристике има храна која није више пожељна.
Сви напори у том правцу потицали су из развијених земаља Западне Европе,
чему се убрзо прикључио и Јапан.
Ради конципирања тржишних потреба за органском храном, било је
неопходно дефинисати појам органске хране, с обзиром да су мишљења стручне
јавности донекле подељена у том смислу. Додатну конфузију ствара чињеница
да се временом поједини термини и дефиниције мењају, уступајући место
другима за које се испостави да су прецизнији и прихватљивији.
Крајем деведесетих година је заузет став да није битно како се таква
храна зове, али да је битно како се производи и прерађује. У складу са тим,
данас у светској пракси уместо термина: «зелена», «здрава», «биолошка»,
«биолошки вреднија» храна, усталио се термин «органска храна», са напоменом
да таква храна мора водити порекло из органске пољопривреде и адекватне
прераде.
У складу са наведеним, терминолошко прецизирање и појмовно
дефинисање у овој области код нас, се не може сматрати задовољавајућим. Код
нас је доминантан термин «здрава» храна, који је у развијеним земљама ван
употребе, већ читаву деценију. У развијеним земљама постоје јасно дефинисана
правила која детаљно регулишу дозвољене и недозвољене радње, средства при
избору семена, садног материјала и расе,
карактеристике земљишта,
примењених агротехничких мера, начин прераде и дистрибуције, паковање и
обележавање.
Имајући у виду претходно, подела хране се може извршити на различите
начине: [2]
- Органска храна: је производ одрживе (органске) пољопривреде, оне која не
деградира животну средину
- Конвенционална храна: је произведена савременим методама уз обилну
употребу механизације и хемизације у производњи и преради
- Функционална храна: је храна састава прилагођеног лечењу и превентиви,
- Генетски модификована храна: храна са генетски модификованим
организмима.
3.

Могућности извоза здравствено безбедне хране

Обезбеђивање економског (и пољопривредног) раста, и подизање
стандарда без повећане емисије загађујућих материја и даље деградације
животне средине захтева трансформацију индустријских и пољопривредних
система и суштине измене постојећих економских односа.
Ако се као компоненте одрживог развоја посматрају социјални,
економски и еколошки показатељи, Војводина се у односу на земље из
окружења налази на неславном претпоследњем месту. Иза Војводине, се према
овим показатељима налази само Румунија. [3]
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Међутим, еколошки позитивна слика региона је карактеристична за целу
земљу, и није последица државних инвестиција нити улагања предузећа, већ је
резултат сплета околности: екстензивне пољопривреде и неупослене индустрије
током низа последњих година. Као резулат некоришћења хемизације, постоје
земљишта на које годинама није бачено вештачко ђубриво, а сточна грла се
хране искључиво на пашњацима, јер недостају средства за другачији вид
исхране. [4 ]

Слика 1. Процена нивоа одрживости развоја АП Војводине у односу на
одабрану групу европских земаља
Као предности домаће производње се могу навести и :
• прерађивачки капацитети који су на задовољавајућем нивоу
• сасвим прихватљива сировинска база, посебно када се ради о површини
обрадивог земљишта
• географски положај Војводине, која се налази на граници Европске уније
• традиција у производњи хране
• велики број малих произвођача хране, који квантитативно производе малу,
али за инострано тржиште веома атрактивну робу.
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Да би се могла направити реална пројекција о тржишним потребама и
тржишним «нишама» за здравствено безбедном храном, неопходно је нагласити
основне карактеристике потенцијалног иностраног тржишта и потрошача. Неке
од тих карактеристика су:
• Значајна платежна способност становништва, као битан чинилац тражње. У
развијеним земљама стандард живота је виши, па је и потенцијално тржиште
хране окарактерисане као здравствено безбедна – већи.
• Висок ниво свести о еколошким проблемима и нужности економског развоја
који је одржив, који је за доношење одлуке о конзумирању органске хране,
најбитнији. Инострани потрошач је веома заинтересован за еколошке
проблеме садашњице и за стање Земље које оставља својим потомцима, и
веома је добро еколошки информисан.
• Веома строга законска регулатива, која је у развијеним земљама
узнапредовала у претходној деценији, тако са су компаније свој производни
или услужни циклус прилагодиле концепту одрживог развоја. Ово
онемогућава спровођење економских активности које имају негативне
последице по квалитет животног окружења. Непоштовање законске
регулативе у овим условима, индикује негативне консеквенце попут
новчаних казни, одбацивња производа и бојкота од стране потрошача, чак и
одстрањивање са тржишта производа који на било који начин концепт
одрживог развоја доводе у питање.
На нивоу појединачних земаља постоји законска регулатива усклађена са
прописима Еворопске уније, а на нивоу уније постоје посебно строги прописи
који важе за увоз хране из земаља које нису чланице уније. Наиме, уредба
Савета Европске уније број 2092/91 регулише органску производњу
пољопривредних производа и њихово означавање. Наведени прописи имају
основни циљ да регулишу услове под којима се може увозити органска храна
произведена у земљама које нису чланице уније, јер је тражња тренутно већа од
понуде.
Добар показатељ потреба развијених земаља за здравствено безбедном
храном јесте случај Велике Британије. На основу комплетираних података за
2001. годину, Велика Британија готово 70% потреба за здравствено безбедном
храном покрива из увоза [5 ]. У земљама Европске уније постоји значајан
дефицит када су у питању на органски начин произведене житарице, уљарице,
поврће, говеђе, пилеће, свињско, овчије и гушчије месо, док су потребе за
органски произведеним вином, маслиновим уљем, млеком и сиром у потпуности
задовољене [6].
Обим површина на којима се спроводи одрживи развој пољопривредне
производње је различит у појединим земљама. У свету се под режимом
пољопривредно одрживе производње налази више од 17 милиона хектара.
Највеће површине су лоциране у Аустралији (7,7 милиона хектара), Аргентини
(2,8 милиона хектара), и Италији (нешто више од 1 милион хектара) [7]. Што се
тиче европских земаља на првом месту је Италија (више од 1 милион хектара),
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Немачка (546.023 хектара), Велика Британија (527.323), све до Мађарске, која се
налази на крају са 47.221 хектара.
Обим продаје органске хране у свету је у сталном порасту. У САД
промет оваквих производа је 1980. године износио 178 милиона долара, да би у
2000. години порастао на 6,6 билиона долара (www.newdream.org). Просечан
потрошач у САД барем једном месечно купи производ који је здравствено
безбедан. И у Европи је сличан тренд. Присутан је пораст обима продаје
органске хране, посебно у последње две године. У односу на првобитно
посматрану 1995. годину, обим продаје је утростручен (www.teagasc.ie/agrifood)
Табела 1: Вредност тржишта здравствено безбедне хране у Европској унији
2002. године
Година
1995.
1997.
1999.
2002.
Вредност
1,938
2,592 милона 3,914
6,02
продаје
милиона
фунти
милиона
милиона
фунти
фунти
фунти
Према истом извору, у земљама Европске уније у највећем броју случајева
предмет спољнотрговинске размене су воће, поврће и пекарски производи.
Табела 2: Сегментације производа на тржишту здравствено безбедне хране у
Европској унији 2002. године
Производ Пекарски Млечни
Воће и Месо и Сокови Чај и %
производи производи поврће прерађ.
кафа
Укупно
30,2
27,1
32,5
4,0
2,2
3,9
100
Из наведеног се види да од укупних количина увезене органски
произведене хране у земљама Европке уније, у највећем делу учествују пекарски
производи, воће, поврће и млечне прерађевине. Најмањи обим продаје реализује
се када су у питању месо, месне прерађевине и сокови. Разлог овакве структуре
увоза вероватно лежи у чињеници да је производња органски произведеног меса
изузетно осетљиво питање, да захтева већа финансијска улагања и ригорознију
котнролу, те да из тог разлога понуда меса није довољна. С обзиром на
чињеницу да 4,96 милиона хектара земљишта у СЦГ, тј. око 80% укупног
пољопривреног земљшта, чини пољопривредна делатност са еколошким
елементима (www.faw.org), јасно је да се претварање земљишта у циљу
производње органске хране може извршити без већих финансијских улагања.
Према подацима који се односе на Војводину, степен искоришћености
капацитета жито-млинске индустрије износи свега 40%[8]. Подаци који се
односе и на остале гране пољопривредне и прехрамбено прерађивачке
индустрије су слични, што наводи на закључак да постоји сигнификантан
производни, а тиме и извозни потенцијал.

213

Одрживи развој у функцији извозних могућности
здравствено безбедне хране
_____________________________________________________________________
4.
Закључак
Досадашњи економски развој је био базиран на неконтролисаном
коришћењу ресурса и контаминацији животне средине, и показао се као
неодржив. На глобалном нивоу прихваћена је примена концепта одрживог
развоја који је усклађен се капацитетом природне средине, без штетних
последица по биодиверзитет.
Тренутно слика способности економског одрживог развоја код нас је
далеко од задовољавајуће (слика 1). Са друге стране, потенцијал пољопривредне
одрживе производње је огроман, као последица квалитета животне средине код
нас. Међутим, предност која се односи на квалитет животне средине никако не
може бити једнина компаративна предност којом се излази на међународно
тржиште органске хране. Без јасне аргументације и наглашавања предности на
адекватан начин, еколошки позитивна слика Војводине, сама по себи не значи
много.
Обимна истраживања спроведена у овој области указују да је тржиште
органксе хране стекло димензију тржишне нише. Најважнију улогу у одлуци
потрошача о куповини је расположивост производа, поверење и ниво цена. Ово
су свакако значајни показатељи за шансу извоза наших пољопривредних
производа.
5.
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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KУЛТУРНА КООПЕРАЦИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ СА
ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ – ОПИС ЈЕДНОГ СЛУЧАЈА
Апстракт: Представљање Југославије на Бијеналу међународне
архитектуре у Венецији забележено је последњи пут 1991. године. Управо у то
време, отпочео је период испуњен, можда, најдраматичнијим догађајима, у
целокупној југословенској историји, који су на сасвим специфичан начин
одредили и токове архитектонског развоја. Ратне околности, међународна
изолација, друштвено-политичка, економска и социјална криза условили су
пропадање на етичком, менталном, сазнајном и културно-уметничком плану.
Свакако да у поменутим условима није могао настати велики број капиталних
архитектонских остварења. Међутим, изузетна снага и узлет стваралачког
набоја, у такорећи немогућим условима омогућио је појединим ауторима излаз
из вртлога свеопштег пропадања. Та креативна искра омогућила је да и у време
међународне изолације Југославија остане део светске архитектонске сцене.
Драгоцени сегмент креативних просторних визуелизација с краја века, која на
специфичан начин наговештава и неки од могућих развојних путева српске
архитектуре у деценији која је пред нама, била је тема југословенске изложбе
на Венецијанском бијеналу 2002. године. И назив изложбе ″Деструкција и
конструкција 1991-2002″, упућује на својеврстан стваралачки чин изузетног
домета у времену свеопште деструкције, као и стално присутан контраст
″стварања и разарања″ који је обележио време у коме су изложени пројекти
настали.
Кључне речи: кооперација, култура, архитектура, Србија и Црна Гора,
Европска унија

CULTURAL COOPERATION BETWEEN SERBIA &
MONTENEGRO AND EUROPEAN UNION
Abstract: Yugoslavia was last time represented at the Venice Biennale of
International Architecture in 1991. That year also marks the beginning of a period
replete with probably the most dramatic occurrences in overall history of Yugoslavia
that specifically defined the tendencies of architectural development. Warfare
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conditions, international isolation, political, economic and social crises had a
decaying influence on all levels, including ethical, mental, communicational and
cultural-artistic. The related conditions hindered the production of a greater number
of supreme architectural creations. Nevertheless, owing to their exceptional energy
and creative charge some authors were able to rise above the almost impossible
conditions and the vortex of general decay. That creative spark helped Yugoslavia
remain part of the global architectural scene during the period of international
isolation. A precious segment of original spatial visualizations from the turn of the
century that herald possible tendencies of future developments in Serbian architecture
was the subject matter of the Yugoslav exhibition at the Venice Biennale of
Architecture 2002. The title of exibition Destruction and construction 1991-2002
implies a singular creative and constructive act of exceptional achivements in a
situation of general destruction, but also points to the omnipresent opposition of
construction and destruction that marked the time when the exhibited designs were
produced.
Key words:
cooperation, culturе,architectura, Serbia & Montenegro,
European community
Данашње излагање, за разлику од мојих претходних саопштења на овом,
већ традиционалном окупљању, схватила сам као прилику да са вама поделим
искуство, које сам стекла као комесар југословенске изложбе на Бијеналу
архитектуре у Венецији 2002 године. Оно углавном указује на проблеме који су
последица чињенице да наша земља не припада Европској унији, с једне стране,
а с друге стране, на инертност и нефункционисање домаћих институција, које су
додатно отежале реализацију иначе веома сложеног, а за нашу земљу и посебно
значајног представљања, на најпрестижнијој светској манифестацији уметности
у свету. Кад кажем за нашу земљу посебно знчајног представљања, мислим пре
свега, на чињеницу да се она на Бијеналу архитектуре у Венецији, појавила
после читаве деценије паузе, и то деценије испуњене ратовима, санкцијама и
неприликама сваке врсте. Из тих разлога изазов је био већи, али и одговорност
да се земља, и то последњи пут под именом Југославија, представи на што је
могуће бољи начин.
Десет година одуства покушали смо да надокнадимо презентацијом
најуспелих архитектонских остварења у том дугом периоду обележеном
ратовима, мећународном изолацијом, друштвено-политичком, економском и
социјалном кризом која је условила пропадање на етичком, менталном,
сазнајном и културно-уметничком плану. Ове, можда најдраматичнији догађаји
у целокупној југословенској историји, на сасвим специфичан начин одредили су
и токове архитектонских збивања. Потпуно опустошени урбани пејзаж и
својеврстан архитектонски суноврат били су неминовна последица оваквих
околности. Свакако да у поменутим условима није могао настати велики број
капиталних архитектонских остварења. Међутим, изузетна снага и узлет
стваралачког набоја, у такорећи немогућим околностима, омогућио је појединим
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ауторима излаз из вртлога свеопштег пропадања. Та креативна искра учинила је
да и у време међународне изолације Југославија остане део светске
архитектонске сцене. Тај драгоцени сегмент креативних просторних
визуелизација с краја века, која на специфичан начин наговештава и неки од
могућих развојних путева српске архитектуре у деценији која је пред нама, био
је тема наше изложбе на последњем Венецијанском бијеналу архитектуре,
одржаном 2002. године. Назив изложбе Деструкција и конструкција упућује на
својеврстан стваралачки и конструктиван чин изузетног домета у времену
свеопште деструкције, као и стално присутан контарст стварања и разарања
који је обележио време у коме су изложени пројекти настали.
Највећи проблем са којим смо, од почетка били суочени, био је проблем
везан за финансије, који се искомпликовао до те мере да је у више наврата, све
до самог отварања, доводио у питање реализацију читавог пројекта. У
финансијском плану, као што је то био обичај, предвиђена је припрема изложбе
у нашој земљи, како због практичних, тако и због материјалних разлога. Пошто
је тај финансијски план прихваћен, од стране Министарства за културу
Републике Србије које пројекат финансира, дошло је обавештење од
организатора из Италије да ми, нажалост, не припадамо Европској унији и да
они не признају наше фирме, раднике, лиценце и материјале за припрему
изложбе и павиљона, што је значило да изложба мора да се прави у Италији, као
и то да њену поставку и комплетне радове на нашем павиљону морају да изводе
италијанске фирме и мајстори.То је, наравно, аутоматски подразумевало
троструко веће трошкове, као и девизни део средстава који првобитно уопште
нису били предвиђени. Како је из Министраства културе било немогуће
обезбедити накнадна средства која нису била представљена у претходном, већ
одбреном финансијском плану, морало се прибећи мукотрпном и крајње
неизвесном поступку тражења спонзора који би омогућили реализацију изложбе
и каталога са, знатно увећаним трошковима. Уз изузетне напоре обезбеђено је
спонзорство у материјалу и опреми, које је омогућило да се, како тако, уз знатне
рестрикције, финансијска конструкција затвори. Овај финансијски проблем био
је последица неприпадања наше земље Европској унији. Даљи финансијски
проблеми, са којима смо били суочени, последица су нефункционисања домаћих
институција у реализацији прихваћених обавеза. Пошто је због извођења радова
у Италији део средстава морао бити исплаћен у девизама, на рачун који је за ту
намену отворен у Риму, у Министарству културе обећано ми је да ће све бити у
реду, а ако буде потребно да ће министар културе звати министра финансија,
што и јесте логична процедура у решавању оваквих проблема. Међутим, када је
тај проблем постао актуелан, ни министри, нити било ко из надлежних
институција нису били укључени у његово решавање, већ сам, уз напомену да
сам знала у каквој земљи живимо, била препуштена смој себи, као да се ради о
неком приватном пројекту, а не о представљању државе на највећој светској
уметничкој манифестацији. У свим банкама речено нам је да је трансакцију
немогуће урадити, што је довело у питање реализацију читавог пројекта. Не
желећи да се помирим са том чињеницом, решила сам да свим могућим
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начинама покушам да убедим једног од руководилаца банке да нам помогне, без
обзира на све постојеће правне и техничке препреке, објаснивши му значај
пројекта за земљу и нашу немоћ да га без њихове помоћи реализијумо. Како то
обично бива, срећа је пресудила да наиђемо на особу која воли уметност и има
разумевања, жеље и храбрости да нам помогне. Међутим, и поред најбоље воље,
кад је све урађено на једини начин на који је то могло да се покуша, још увек је
постојала могућност да процедура не успе и да компијутер послати новац врати.
У тој неизвесности отпутовала сам у Италију, где су ме чекали мајстори који је
требало да започну радове у нашем павиљону и стрепећи чекала вест која је
одлучивала судбину целог пројекта. Срећом, овога пута, и компијутер је био на
нашој страни и прихватио полуилегалну трансакцију новца која је омогућила
почетак радова на павиљону. Али ни то није био крај, када су финансијски
проблеми у питању. Наиме, каснило се и у динарској исплати јер налози нису
ишли директно преко Министарства културе, већ преко Министрства финсија у
којем је постојао вишемесечни застој. И овај проблем решавали смо тражећи
приватне везе у Министраству финансија које су наш налог морали да пусте
преко реда, јер до отварања изложбе у протвном не би дошло. Слична ситуација
била је и са Министраством иностраних послова које је финансирало део радова
везан за чишћење и кречење југословенског павиљона, јер су нам и тамо рекли
да би наш налог, на седницу на којој би средства требало да буду одобрена, по
редовној процедури, стигао тек годину дана након термина отварања изложбе.
И тамо смо тек преко приватних контаката успели да убрзамо цео поступак,
односно, да поново наш захтев убацимо на разматрање преко реда, на прву
заказану седницу.
Неизвесност до самог отварања није била присутна само по питању
финансија већ и назива државе коју представаљамо, као и институција које су
стајале иза читавог пројекта и финансирале га. Тако је до промена имена
Министарства културе, које је било потписано са првобитним називом, дошло у
тренутку кад је материјал за каталог већ био у штампи. Наизглед једноставна
корекција имена надлежног министарства, захтевала је врло компликовану
процедуру повлачење материјала из штампе и његово поново филмовање, што је
условило оправдани бес људи у штампарији, који су и без тога имали проблем са
испуњавањем задатих рокова.
Следећи проблем био је везан за транспорт и шпедицију каталога
изложбе јер Музеј надлежан за организацију, како ми је објашњено, није имао
шифру за ту делатност, односно, није за њу био овлашћен. Решење је и овог
пута зависило од добре воље некога ко за то није био задужен, а то је директор
штампарије у којој је каталог штампан, који је решавање проблема преузео на
себе, нашавши се заједно са мном у неприлици током спровођења врло
компликоване процедуре. Када сам касније замолила нашег конзула у Трсту да
ми препоручи неког италијанског шпедитера, који је требало да преузме наше
каталоге на граници и допреми их до одредишта у Венецији, он ми је рекао да
нажалост никада не сме да зове истог јер ниједном никад нису платили. Свему
томе треба додати и несрећну околност да нам је део опреме због немогућности
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финансирања адекватне амбалаже приликлом транспорта кроз Италију оштећен,
а други део покраден.
Посебан напор био је уложен да се до танчина испоштују ригорозни и
врло захтевни технички и безбедносни услови поставке изложбе, прописане од
стране орагнизатора, укључујући и прављење рампе за инвалиде која до тада у
нашем павиљону није постојала. Моје разочарење и огорчење било је огромно
када сам, дошавши на отварање Бијенала, увидела да смо били готово једини
који су та упутства поштовали и следили, док су остале земље растерећене
комплекса изолације и санкција, у својим павиљонама постављали климаве
даске преко воде, преко којих безбедно нису могли да прођу ни обични
посетиоци, а камоли инвалиди. Њихови пројекти притом нису
дисквалификовани.
Тешкоће у реализацији пројекта које су последица неприпадања наше
земље Европској унији велике су, али за сада, на њих, нажалост, не можемо
много да утичемо, међутим, ништа мање нису ни оне тешкоће које су последица
лошег функционисање домаћих инстутција, чије унапређење ипак зависи од нас
самих. Посебан проблем представљао је недостатак
сарадње између
институција које су стајале иза пројекта, као и одсуство сваке комуникације
између особа запослених у њима.
За последицу свега претходно наведеног имали смо ситуацију у којој је
приликом представљања државе на највишем нивоу у области културе, све
препуштено иницијативи, доброј вољи и сналажењу појединаца, са врло
неизвесним исходом. Друга последица је несразмерано дуго проведено време и
напор уложен у организацију и реализацију пројекта у односу на време и напор
уложен у његов креативни део који је требало да буде наша основна
преокупација. На срећу оваква ситуација није се одразила на квалитет
југословенске презентације, која ни у идеји ни у реализацији није заостајала за
пројектима, богатих и неприлика растерећиних, земаља. Оне су имале отворен
рачун како за опрему изложбе, павиљона и каталога тако и за број чланова
екипе и дужину њиховог боравка у Венецији, како на припреми изложбе, тако и
током њеног тромесечног трајања. Наша изложба је због материјалних
немогућности остала без кустоса који би посетиоце водио кроз поставку и
пружала непходне стручне и друге информације.
Упркос свим овим околностима наш павиљон био је један од
најзапеженијих и најхваљенијих, како од стране жирија тако и од стране
публике, док је каталог за свој дизајн награђен првом наградом у Њујорку у
конкуренцији од близу 5000 приспелих публикација из целог света. Назив једне
од приказаних целина у нашем павиљону био је Архитектура немогућег,
указујући на услове у којима су ова архитектонска остварења настајала.
Испоставило се на крају, да су и услови у којима је изложба рађена били такви
да би се могли свести под исти наслов.
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УЛОГА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КАО
ИНТЕРМЕДИЈАТОРА У ПРОТОКУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИХ
ИНФОРМАЦИЈА
Апстракт: Невладине организације су све присутнији фактор у сфери
утицаја на техничко-технолошке промене, нарочито у земљама са развијеном
тржишном економијом. Оне се јављају као трећи актер, поред приватног и
државног сектора, у протоку научно-технолошких информација, и то постаје
све више актуелни европски тренд. У прилог овој тези, у раду ће бити
презентирани и неки од битнијих налаза студије о актуелној и потенцијалној
улози европских актера у научној комуникацији коју је урадила Економска
комисија, који управо потврђују да су НВО (невладане организације) у
експанзији кад је у питању проток научно-технолошких информација. На
домаћем терену НВО такође све више наступају равноправно са приватним и
државним сектором у социјалним и економско-развојним пројектима,
обликујући, у кооперацији са њима, и нашу научно технолошку стварност.
Кључне речи: НВО, научно-технолошке информације, Европска
комисија

THE ROLE OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS AN
INTERMEDIARY IN THE FLOW OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY INFORMATION
Abstract: Nongovernmental organizations are an increasingly more present
factor in the sphere of impact on technological change, especially in countries with
developed market economies. Their role of the third actor, in addition to the private
and state sector, in the flow of science and technology information has become a
current European trend. To support this thesis, in this paper it will be presented some
of the more important findings obtained under the Economic Commission’s study on
the actual and potential role of European actors in scientific communication. These
findings confirm the expansion of NGOs (nongovernmental organizations) in the flow
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of science and technology information. In our country the NGOs also act more and
more as an equal partner with the private and state sector in social and economic
development project, thus shaping our science and technology reality in cooperation
with them.
Keywords: NGO, science and technology information, European Commission
1.

Увод

Носиоци техничко-технолошких промена су у највећем проценту
компаније које их спроводе под утицајем тржишта, државне политике као и
компанијских циљева, стратегије и корпоративне културе. Углавном у земљама
са тржишном економијом и демократски изабраном владом постоји консензус
око тога да је овакво «партнерство» приватног и државног сектора рационално и
ефикасно за технолошки развој. С обзиром на то да се 85% финасијских
средстава у САД-у и Великој Британији троши на функционисање
индустријских и државних корпорација, а 90% ових фондова управо и потиче из
индустрије и од државе, онда је логично да ова два актера имају доминантну
улогу у одређивању стопе и смера техничко-технолошких промена. Појединци
који не спадају у категорије старијих менаџера и министара у влади, могу да
утичу на стопу, правац, обим и последице иновација само у улози потрошача
који својим одлукама о потрошњи усмеравају тржиште или индеректно, као
грађани који бирају своје политичке представнике на изборима а који онда могу
утицати на државну политику. Јавно мнење све више је склоно томе да
комбинацију тржишта и државне политике не сматра адекватном у иницирању
па и спровођењу техничко-технолошких промена. Овакав став срећемо пре свега
током 70-тих година, посебно у САД-у и Европи, када су се водиле жучне дебате
у јавности око нежељених последица техничко-технолошких промена, као што
су загађење животне средине, непоуздани производи или радно време. Ни
тржиште ни постојећи закони нису сматрани адекватним да пруже заштиту од
нежељених последица техничко-технолошких промена. У том међупростору
нашле су се институције и организације делимично или потпуно независне од
компанија, тржишта и владе, које под извесним условима могу да изврше утицај
на стопу и правац технолошких промена. Трећи сектор, кога често дефинишу
као сектор који «није ни приватни ни државни», тако постаје интермедијатор у
размени научно-технолошких информација.
2.

Учешће јавности у технолошкој политици

У периоду између 50-тих и 70-тих година прошлог века, јавност је све
чешће постављала питање да ли технолошки напредак треба схватати само као
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користан и прогресиван процес или је он ипак и одговоран за нежељене
последице и губљење контроле над негативним ефектима које техничкотехнолошке промене нужно производе по човека и његову животну средину.
Фриман је 80-тих указао на чињеницу да технологија често уместо да служи
људским потребама управо чини обрнуто. Као последица тога, друштвени
механизми путем којих се врши контрола правца и темпа технолошких промена
представљају најкритичнији проблем савремене политике.
Укључивање јавности у процес доношења одлука је био прилично
ограничен. У раним 70-тим годинама прављени су различити експерименти као
на пример у Немачкој и Шведској где је шира јавност позивана да коментарише
технолошка питања (као што је нуклеарна енергија) путем медија и јавних
окупљања.
Пружање доказа и њихово презентирање у јавности о штетним ефектима
неких техничко-технолошких промена је један од начина на који институције и
организације изван система могу да утичу на доношење одлука о овим
питањима. Проблем који се ту јавља јесте што је за прикупљање доказа
потребно доста времена, стручности и новца што је ограничавајући фактор за
благовремено уважавање аргументације шире јавности.
Постоји неколико области у којима проблеми морају да се реше како би
учешће јавности у доношењу одлука било ефикасно. Пре свега, потребно је
успоставити баланс између реално могућег пуног учешћа јавности и
најефикаснијих начина за доношење одлука. Затим, потребно је одлучити ко све
треба да буде укључен. Ако се интереси свих група презентирају при доношењу
одлука онда је неопходно утврдити критеријуме по којима ће бити узети у обзир
само легитимни интереси а такође потребно је утврдити и критеријуме за избор
легитимних представника тих интереса. Учешће јавности у одлучивању о
технолошким питањима треба обезбедити од самог почетка процеса, како оно не
би постало само формално и реактивно. Да би представници јавности били у
потпуности укључени у процес одлучивања о технолошким питањима која су
битна за човека и друштво, мора се обезбедити и боље разумевање науке и
технологије у јавности. Невладине организације које се региструју као удружења
грађана али и неформалне групе, имају задатак да као припадници цивилног
сектора, посредују у протоку ових информација између носилаца техничко
технолошке политике и друштва. Ангажман цивилног (трећег) сектора означава
могућност цивилне партиципације, што значи стварање конкретних услова за
заједнички живот и сарадњу али исто тако невладине организације својим
ангажманом постају и чувар од могућих злоупотреба власти чиме цивилне
организације заправо преузимају и део одговорности за развој друштва.
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2.1. Улога НВО-а у протоку научно-технолошких информација
У размени научно – технолошких информација могуће је дефинисати
генерално три главна актера:
1) Државни сектор (Влада и њене агенције)
2) Приватни сектор (компаније-кроз директна страна улагања)
3) »Трећи сектор« (невладине организације)
Пoјава НВО-а у овој улози је релативнo нова и за Европску унију, која
је, свесна растуће улоге цивилног сектора у развијеним западноевропским
друштвима, спровела још 1996. године, преко Економске комисије (ЕК),
истраживање чији су резултати сумирани у »Студији о актуелној и
потенцијалној улози европских актера у научној комуникацији-НВО као
потенцијални медијатори и извори научних и технолошких информација«.
Једна од најједноставнијих дефиниција НВО-а је та да су то организације
које не праве профит због чега се често називају и непрофитне организације [1].
Широко прихваћена интернационална подела свих НВО је на десет основних
група према области у којој обављају своје активности [2]:
1) Култура и рекреација
2) Образовање и истраживање
3) Здравство
4) Социјално старање
5) Заштита животне средини
6) Развој локалне заједнице, заштита права станара и имовине
7) Заштита људских права
8) Промоција филантропије и волонтерства
9) Међународне активности
10) Предузетничке и струковне организације и синдикати
У поменутом истраживању узорак су махом чиниле организације из
области здравства, заштите животне средине и комуникација, с обзиром да су то
области где се утицај научно технолошких истраживања директно одражава на
крајњег корисника у смислу последица које има избор одређене технологије или
алокација фондова за истраживање, на популацију.
Улога НВО-а у протоку научно-технолошких информација је двострука:
1) НВО сакупља и прави селекцију приоритета и потреба друштва
преузимајући улогу »извора« информација институцијама које су
одговорне за истраживање и развој. То су углавном питања из области
социјалне политике и заштите животне средине са акцентом на »прљаве
технологије«
2) НВО преузимају и улогу теоријских лабораторија довољно
компетентних да редефинишу саме категорије науке и технологије.
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Значај и компетенција у избору и презентирању друштвених приоритета
који НВО има као интермедијатор између цивилног сектора (грађана) и
европских институција произлази из следећих одлика НВО-а:
- висока мотивисаност људи који раде у НВО-има
- неформалност организационе структуре
- циљна оријентисаност и избор специфичних области у којима
спроводе активности
- вредност емоционалне компоненте у мобилисању људи за
одређена питања од ширег друштвеног значаја
- приближавање »обичног« човека јавности
- кредибилитет да буду перципиране као представници ширег
друштвеног интереса
- способност комуницирања и емпатије
- недостатак средстава, што се испољава као предност у смислу да
не зависе нужно од једног извора финансирања
Комуникација НВО-а са Европском комисијом мора да се стално
унапређује пре свега кроз:
- успостављање дијалога и јачање двосмерног протока
информација
- формално признавање и праћење развоја удружења
- препознавање вредности НВО-а у скенирању и представљању
друштвених потреба
- дефинисање појма »технологија« као друштвеног процеса
- обезбеђивања приступа информацијама
- укључивање НВО-а у технолошке процене
Анкетиране НВО су за потребе израде ове студије дефинисале области у
којима би требало да се побољша њихова научна комуникација са ЕК.
Идентификовано је шест основних области:
1) Информације: НВО захтевају више фокалних тачака за контакт како би
побољшали приступ информацијама и подацима. Проблем је више у
доступности потребних информација или тешкоћама да се дође до
референтне особе.
2) Интермедијација: НВО морају да побољшају међусобну комуникацију
на европском нивоу, путем координације од стране ЕК.
3) Консултације: НВО захтевају нову европску политику кад је реч о
консултовању ових организација у специфичним областима и питањима
којима се оне баве. Један од добрих примера је политика смањења
сиромаштва где је Европска унија консултовала и компетентне НВОе за
ову област.
4) Већа транспарентност рада служби Европске комисије.
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5) Интерактивност: НВО нису само канали за комуникацију, већ и тела која
постављају питања и дају идеје за истраживачке политике. Ова питања и
идеје треба да буду »формализовани« било унутар НВО било Комисије
или од стране оба партнера
6) Лобирање: НВО преферирају демократске и транспарентне процесе и
често осуђују »скривена« лобирања. Међутим, не би смели да одбијају
специфичне форме лобирања за конкретне друштвене интересе које
заступају у јавности.
На основу резултата истраживања дефинисани су начини за
побољшавање комуникације између НВО и ЕК:
• формирање интермедијаторске структуре у невладином сектору
која ће бити подржана од ЕК
• ЕК треба да преузме улогу европског координатора између НВОа као партнера у комуникацији
• формирање итермедијаторске структуре између НВО и европског
система И&Р која ће функционисати као центар за повезивање,
формулаисање и дистрибуцију информација
• ЕК треба да размотри могућност увођења специјалног
консултовања са НВО у одређеним областима и за одређене теме
Све ове мере се препоручују у циљу приближавања истраживања грађанима.
2.2.

Улога домаћих НВО у протоку научно технолошких информација
у односу на европске институције

НВО имају растућу улогу посебно у земљама у транзицији у којима се
одвија процес реструктурирања државних институција који отвара простор за
деловање и веће ангажовање НВО у областима битним за развој.
Контакт са европским институцијама код нас се углавном одвија преко
Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) [3]. Европска агенција за
реконструкцију је основана 2000. године као део програма Европске уније за
регион Југоисточне Европе у циљу унапређења стабилности и брже интеграције
овог региона у ЕУ. ЕАР спроводи свој регионални програм преко три центра на
територији СЦГ (Београд, Приштина и Подгорица) и једног у Македонији
(Скопље). Агенција управља програмима за финансирање дугорочног
економског, политичког и друштвеног развоја. Укупан фонд за регион износи
1,65 милијарди евра а Србији је намењено 560 милиона евра. Кроз програме
Агенције, ЕУ има за циљ да:
- унапреди «добро управљање» ( good governance), изградњу институција и
владавину закона,
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развија тржишну економију и инвестира у најкритичније области
инфраструктуре као и да оснажи локалне иницијативе и бригу за заштиту
животне средине,
- оснажи друштвени развој и цивилно друштво.
ЕАР је независна агенција Европске уније која је за свој рад одговорна
Савету Европе и Европском Парламенту а контролисана је од стране Управног
одбора кога чини Европска комисија и представници петнаест земаља ЕУ.
У периоду од 1998-2003 године укупан буџет ЕАР намењен друштвеном развоју
и развоју цивилног друштва је износио 28,5 милиона евра. За 2003. годину је
било предвиђено милион евра за реализацију програма чији су циљеви: 1)
подршка организацијама цивилног сектора за широко учешће у дијалогу са
владом 2) изградња управљачке структуре унутар Министарства за социјална
питања за управљање Фондом за социјалне иновације (Social Иnnovation FundSИF) у циљу борбе против сиромаштва 3) избор и обука мониторинг тима који
ће да оцењује ефекте пројеката финансираних из SИF-a који се реализују широм
Србије.
ЕАР управља средствима CARDS програма у који се могу укључивати и
НВО, што и чине, углавном у конзорцијумима са другим НВО, компанијама и
организацијама. Поред CARDS програма постоје и регионални програми којима се
управља директно из ЕK. Тренутно актуелни тендер за регионални пројекат
»Networking of networks« има за циљ јачање капацитета НВО на Западном
Балкану.
У области борбе против сиромаштва европске институције су широм света
постизале одличне резултате у поређењу са другим подручјима активности. Добар
пример повезивања НВО-а и ефикаснијег протока информација између НВО-а и од
НВО-а ка институцијама ЕУ, које је подржала ЕАР је и код нас у области
стратегије борбе против сиромаштва и социјалног програма који је намењен
најнеразвијенијим општинама у Србији, а то је оснивање Електронског Ресурс
Центра у Љигу www.nvo-srbija.info, и Интернет клуба www.internet.org.yu такође у
Љигу.
3.

Закључак

Невладине организације имају растућу улогу како у земљама ЕУ тако и у
транзиционим друштвима, која теже што бржој интеграцији у заједницу европских
народа. У овим земљама су НВО имале и још увек имају важну улогу у
препознавању друштвених потреба стављајући пред себе задатак да поред њиховог
«декодирања» преузму и улогу креатора нових развојних политика. НВО-и због
својих одлика, где способност квалитетне и ефикасне комуникације са «обичним
човеком» има посебан значај, добијају статус медијатора у протоку информација
између друштва и институција и обрнуто. Захваљујући присуству европских
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међунорадних организација као и не малим буџетима којима оне администрирају
на подручју Србије, НВО имају могућност да у кооперацији са фирмама и
државом, допринесу већој ефикасности у имплементацији развојних пројеката који
се реализују широм Србије, а посебно у њеним најнеразвијенијим општинама.
Јачање партнерства и кооперације између државног, приватног и невладиног
сектора је модус који ће свакако приближити Србију Европи што истовремено
омогућава и веће присуство Европе код нас, кроз пројекте где се ова сарадња
подстиче у циљу јачања институционалне структуре и капацитета за спровођење
реформских процеса.
4.
[1]
[2]

[3]
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ИНТEГРAЦИJE БAЛКAНСКИХ ЗEМAЉA И OКРУЖEЊA
Aпстрaкт: У рaду je рaзмотренo ширeњe eврoпских интeгрaциja нa
Бaлкaну, кao и улoгa зeмaљa Цeнтрaлнe Eврoпe у рaзвojу прoцeсa интeгрaциje
Бaлкaнa и ширeг oкружeњa. Стрaтeшки циљ свих бaлкaнских зeмaљa, укључуjући СЦГ, jeстe штo бржe приближaвaњe и приступaњe Eврoпскoj униjи.
Кључне речи: бaлкaнскe интeгрaциje, стрaтeшки циљ, aгeнциja зa
рeкoнструкциjу

INTEGRATIN OF THE BALKAN COUNTRIES AND THEIR
NEIGHBOURING REGION
Abstract: The paper deals with the models of expansion of European
integration on the Balkan, as well as the role of the Central-European countries in the
development of the process of Balkan integration. The strategic aim of all the Balkan
countries, including SCG, is a fast integration into the European Union.
Кеy wоrds: Balkan integration, strategic aim, EAR.

1.

Увoд

Прoмeнe нa гeoпoлитичкoj мaпи дeвeдeсeтих гoдинa XX вeкa услoвилe
су измене смeра интeгрaциja нa бaлкaнским прoстoримa. Oснoвни цeнтaр
грaвитaциje пoстaлa je Eврoпскa униja. Пojeдинe oргaнизaциje Eврoпскe уније,
кao нa примeр Aгeнциja зa рeкoнструкциjу, улaжу вeликe нaпoрe у циљу
рeфoрмисaњa и oживљaвaњa приврeдe, прeдузeтништвa, трaнспoртa, здрaвствa,
oбрaзoвaњa и eкoлoшкoг мeнaџмeнтa зeмaљa у трaнзициjи.
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2.
Eтaпe бaлкaнских интeгрaциoних прoцeсa у пeриoду пoслe
Другoг свeтскoг рaтa
У рaзвojу eврoпских интeгрaциoних прoцeсa нa пoдручjу Бaлкaнa и
бившe Jугoслaвиje мoжeмo издвojити три глaвнe eтaпe:
• 1. eтaпa: Ствaрaњe Пoкрeтa нeсврстaних, Цeнтрaлнoeврoпскe инициjaтивe (CEI) и Прoцeсa сaрaдњe у Jугoистoчнoj Eврoпи (SEECP)
• 2. eтaпa: Прeстaнaк интeгрaциoних прoцeсa у бившoj Jугoслaвиjи
пoчeткoм дeвeдeсeтих гoдинa.
• 3. eтaпa: Пoкрeтaњe SAP - Прoцeсa стaбилизaциje и aсoциjaциje и
Пaктa стaбилнoсти зa Jугoистoчну Eврoпу крajeм XX вeкa.
Пoкрeт нeсврстaних увoђeњeм принципa нeутрaлитeтa oбeлeжиo je пoлитику нe сaмo зeмaљa нa Бaлкaну нeгo и прeкo 80 зeмaљa Aзиje, Aфрикe и Лaтинскe Aмeрикe oд пoчeткa шeсдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa. Мeђутим, oсaмдeсeтих гoдинa пoчeли су прoцeси сaрaдњe у jугoистoчнoj Eврoпи (SEECP) и
ствaрaњe Jугoистoчнo-eврoпскe (SECI) и Цeнтрaлнo-eврoпскe инициjaтивe (CEI).
CEI (Central European Iniciative) je jeднa oд првих интeгрaциja нa
прoстoримa Цeнтрaлнe и Jугoистoчнe Eврoпe сa придружeним држaвaмa
Вaршaвскoг пaктa. Цeнтрaлнoeврoпскa инициjaтивa (CEI) oснoвaнa je 11.
нoвeмбрa 1989, oд стрaнe Aустриje, Итaлиje, Мaђaрскe и СФР Jугoслaвиje кao
Квaдрилaтeрaлнa кooпeрaциja (Quadrilateral Cooperation).
У мajу 1990, гoдинe, сa прикључeњeм Чeхoслoвaчкe, CEI пoстaje
Пeнтaгoнaлнa инициjaтивa (Pentagonal Initiative). У jулу 1991. гoдинe, сa
прикључeњeм Пoљскe, дoбилa je нaзив Хeксaгoнaлнa инициjaтивa (Hexagonal
Initiative), a у jулу 1992, гoдинe, пoслe рaспaдa СФРJ, прикључeњeм Бoснe и
Хeрцeгoвинe, Хрвaтскe и Слoвeниje тoj инициjaтиви, нa Сaмиту у Бeчу,
прихвaћeнa je прoмeнa имeнa тe групaциje зeмaљa у CEI. 1993 гoдинe, пoслe
пoдeлe Чeхoслoвaчкe, Чeшкa и Слoвaчкa су приступилe CEI. Кaсниje су CEI
приступилe Aлбaниja, Бeлoрусиja, Бугaрскa, Мaђaрскa, Мaкeдoниja, Мoлдaвиja,
Румуниja и Укрajинa. СРJ je приступилa CEI у нoвeмбру 2000.
Инициjaтивa зa сaрaдњу зeмaљa Jугoистoчнe Eврoпe (Southeast European
Cooperative Initiative - SECI) jeдaн je oд мултилaтeрaлних пoдухвaтa лaнсирaн у
циљу jaчaњa рeгиoнaлнe стaбилнoсти крoз eкoнoмски рaзвoj, трaнсфeр
тeхнoлoгиja, привaтизaциjу и сaрaдњу у дoмeну зaштитe живoтнe срeдинe у свим
зeмљaмa Бaлкaнa. Држaвe учeсницe SECI jeсу: Aлбaниja, БиХ, Бугaрскa,
Хрвaтскa, Грчкa, Мaђaрскa, Мaкeдoниja, Мoлдaвиja, Румуниja, Слoвeниja и, oд
дeцeмбрa 2000. гoдинe, СЦГ. Циљ oвoг прoгрaмa jeсте успoстaвљaњe тeснe
eкoнoмскe сaрaдњe измeђу влaдa у рeгиoну и ствaрaњe нoвих кaнaлa
кoмуникaциje, кao и усклaђивaњe рaзвojнe пoлитикe [1].
Прoцeс сaрaдњe у Jугoистoчнoj Eврoпи (Southeast Europe Cooperation
Process - SEECP) рaзвиjao сe у oквиру суб-рeгиoнaлних структурa и у пoчeтку је
биo нaстaвaк министaрских кoнфeрeнциja бaлкaнских зeмaљa кoje су сe
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oдржaвaлe крajeм 1980-тих, пoд нaзивoм “Кoнфeрeнциja o стaбилнoсти,
бeзбeднoсти и кooпeрaциjи зeмaљa Jугoистoчнe Eврoпe”. Држaвe учeсницe су:
Aлбaниja, Бугaрскa, Грчкa, СЦГ, Мaкeдoниja, Румуниja и Турскa. Бoснa и
Хeрцeгoвинa, кao и Хрвaтскa учeствуjу кao пoсмaтрaчи [1].
СРJ je билa искључeнa из пaртнeрстaвa зa рaзвoj тoкoм дeвeдeсeтих
гoдинa прoшлoг вeкa. Тeк oд oктoбрa 2000. гoдинe пoчeлe су пристизaти
хумaнитaрнe дoнaциje. Oд 2001. гoдинe, инвeстициje су мeњaлe свoj тoк: oд
хумaнитaрнe пoмoћи кa рeгулaрнoj рaзвojнoj сaрaдњи и сa дoнaциja нa зajмoвe.
Мeђунaрoдни пaртнeри, кao штo су EУ, Eврoпскa бaнкa зa oбнoву и рaзвoj
(EBRD), Сaвeт Eврoпe и Свeтскa бaнкa су пoдстaкли прoцeсе eврoпских
интeгрaциja у зeмљaмa трaнзициje [1].
Прoцeс стaбилизaциje и aсoциjaциje (Stabilization and Association Process
- SAP) je нajнoвиjи oблик и фaзa рeгиoнaлнe пoлитикe Eврoпскe уније у пeт
зeмaљa Зaпaднoг Бaлкaнa (Aлбaниja, БиХ, Хрвaтскa, СЦГ и Мaкeдoниja). SAP je
пoчeo oд срeдинe 1999. гoдинe. Стрaтeшкa пoрукa SAP je дa су тих пeт
бaлкaнских зeмaљa пoтeнциjaлни кaндидaти зa члaнствo у EУ, уз прeтхoднo
испуњaвaњe услoвa кojи су били прeдвиђeни зa зeмљe Цeнтрaлнe и Истoчнe
Eврoпe (“Хeлсиншки принципи” и “Кoпeнхaгeнски критeриjуми”).
У циљу убрзaвaњa прoцeсa придруживaњa EУ, либeрaлизaциje мeђусoбних спoљнo-тргoвинских трaнсaкциja и привлaчeњa стрaних инвeстициja
припрeмљeн je прojeкт Зoнe слoбoднe тргoвинe Бaлкaнa - ЗСТБ (Balkan Free
Trade Zone – BFTZ). Плaнирaнo je дa oву зoну чинe Мoлдaвиja, Румуниja,
Бугaрскa, Мaкeдoниja, Aлбaниja, СЦГ, Хрвaтскa и БиХ. Смaтрa сe дa би прe
улaскa у EУ (“Вeлику Eврoпу”) тe држaвe трeбaлo дa уђу у “Мaлу Eврoпу”, тj.
Зoну слoбoднe тргoвинe Бaлкaнa [1].
3.

Сoциjaлнo-eкoнoмски пoлoжaj СЦГ

Србиja имa jeднo oд нajстaриjих стaнoвништавa у Eврoпи и свeту. Стoпa
прирoднoг прирaштaja у СЦГ je jeдaн oд критичних индикaтoрa кojи oдсликaвa
дeмoгрaфски кoлaпс [2]. Свe oпштинe у Вojвoдини (46) имajу нeгaтивну стoпу
прирoднoг прирaштaja. 15% oд њих су изнaд критичнe стoпe oд -7 (Житиштe,
Ириг, Нoви Кнeжeвaц, Плaндиштe, Нoвa Црњa, Сeчaњ и Чoкa). Прoсeчнa стoпa
прирoднoг прирaштaja у цeнтрaлнoj Србиjи (117 oпштинa) пoкaзуje дa 17
oпштинa имajу мaлу пoзитивну стoпу: 0.11-2.80, дoк 5 oпштинa у Сaнџaку и
jужнoj Србиjи имajу стoпу oд +7.
20 oпштинa у цeнтрaлнoj Србиjи (17%) имajу критичну нeгaтивну стoпу
oд -7, док сe 8 oпштинa, углавном у jугoистoчнoj Србиjи, истичe нeгaтивнoм
стoпoм прирaштaja oд прeкo -10 (Бaбушницa, Бeлa Пaлaнкa, Гaџин Хaн,
Димитрoвгрaд, Књaжeвaц, Рaжaњ, Црнa Трaвa и Кнић). Грaфикoни на сл. 1 и 2
прикaзуjу смaњeњe нaтaлитeтa и пoвeћaњe мoртaлитeтa у Србиjи и Црнoj Гoри.
У Србиjи, oд 1992. гoдинe, стoпa мoртaлитeтa je вишa oд стoпe нaтaлитeтa, штo
рeзултирa нeгaтивном стoпом прирoднoг прирaштaja [2].
У мaрту 2002. гoдинe, нa инициjaтиву влaдe биo je пoкрeнут прoцeс
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припрeмe Стрaтeгиje зa смaњeњe сирoмaштвa, кojим сe oствaруjу Милeниjумски
циљeви рaзвoja. Прoгрaм Уjeдињeних нaциja зa рaзвoj (UNDP) пoдржao je
успoстaвљaњe и oлaкшaвaњe рaдa Сaвeтoдaвнe кoмисиje зa цивилнo друштвo
(CSAC). Сaвeтoдaвнa кoмисиja зa цивилнo друштвo je устaнoвљeнa дeцeмбрa
2002. гoдинe и сaстojи сe oд прeдстaвникa тргoвинских униja, нeвлaдиних
oргaнизaциja и oргaнизaциja нa нивoу лoкaлних зajeдницa. UNICEF, UNDP и
UN/OHCHR чинe срж aгeнциja UN и прeдстaвљajу Држaвни тим UN у
Сaвeтoдaвнoj кoмисиjи пaртнeрa у рaзвojу (DPAC), кojи укључуje и мeђунaрoднe
нeвлaдинe oргaнизaциje, мултилaтeрaлнe и билaтeрaлнe дoнaтoрe [5].
Сл. 1. Демографски трендови у Србији Сл. 2. Демографски трендови у Црној Гори
(прeмa пoдaцимa [5])
(прeмa пoдaцимa [5])

UNHCR, кao пoбoрник укључивaњa избeглицa, интeрнo рaсeљeних лицa
и Рoмa у прoцeс Стрaтeгиje зa смaњeњe сирoмaштвa, тaкoђe је примиo учeшћe у
изрaди Стрaтeгиje. Пoвeћaњe сирoмaштвa тoкoм дeвeдeсeтих збoг нeгaтивних
eкoнoмских тoкoвa и грaђaнскoг рaтa пoгoршaнo je збoг слaбoсти сoциjaлнe
зaштитe, oбрaзoвaњa и здрaвствeних служби, пoштo кaпaцитeт је фoндoвa oпao
испoд дoзвoљeнoг нивoa (Сл. 3, 4, 5, 6).
Прeглeд Милeниjумских циљeвa пoкaзуje дa сe Србиja мoрa укључити у
рeшaвaњe мнoгих мaкрo- и микрoeкoнoмских прoгрaмa. Прeмa прoцeнaмa
Стрaтeгиje зa смaњeњe сирoмaштвa, 10.6 % људи у Србиjи живи испoд дoњe
грaницe сирoмaштвa, aли нe глaдуjу. Кao пoслeдицe сирoмaштвa нaстajу
пoтхрaњeнoст дeцe и пoвeћaњe брoja дeцe oмeтeнe у рaзвojу [3].
UN су мoбилисaлe буџeт oд прeкo 100 милиoнa aмeричких дoлaрa у 2002.
гoдини. Oкo 1000 интeрнaциoнaлних и нaциoнaлних службeникa систeмa UN
пружa пoдршку свим eкoнoмским aктивнoстимa у Србиjи и Црнoj Гoри.
Тoкoм дeвeдeсeтих гoдинa нeзaпoслeнoст je билa у пeрмaнeнтнoм
пoрaсту у свим сeктoримa eкoнoмиje. Слaби мaкрo- и микрoeкoнoмски eфeкти
пoспeшeни су мeђунaрoдним сaнкциjaмa oд 1992-1996, a зaтим oд 1998-2000. г.
У дeцeмбру 2000. гoдинe мaкрoeкoнoмскa пoлитикa je пoдржaнa
прoгрaмoм ММФ зa СРJ. Зaтим je услeдиo stand-by aрaнжмaн (SBA) зa
eквивaлeнтну суму oд 249 милиoнa USD oдoбрeну у jуну 2001. гoдинe. 2002.
гoдинe Извршни oдбoр ММФ je oдoбриo трoгoдишњи aрaнжмaн сa СРJ (СЦГ)
пoд прoширeним aрaнжмaнoм зa eквивaлeнтну суму oд 829 милиoнa USD зa
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пeриoд дo крaja мaртa 2005. гoдинe. Oвo je биo прeдуслoв зa oтписивaњe 66 %
дугa кojе je угoвoрeно с Пaриским клубoм у нoвeмбру 2001. гoдинe.
Мaкрoeкoнoмски циљeви прoширeнoг aрaнжмaнa укључуjу:
•
пoвeћaњe укупнoг изнoсa нaциoнaлнoг брутo прoизвoдa зa 5 % у
пeриoду од 2003. до 2005. гoдинe;
•
смaњeњe инфлaциje у Србиjи сa 39 % у 2001. нa 5 % у 2005.
гoдини;
•
смaњeњe трeнутнoг дeфицитa СЦГ (прe дoнaциja) сa 9.7 % oд
укупнoг изнoсa нaциoнaлнoг брутo прoизвoдa из 2001. нa 7.9 % у
2005. гoдини.
Имплeмeнтaциja eкoнoмских прoгрaмa пoдржaнa oд стрaнe мeђунaрoдних финaнсиjских институциja (IFI) и других дoнaтoрa рeзултирaлa je видним
пoбoљшaњeм живoтнoг стaндaрдa. Двaнaeстoмeсeчнa инфлaциja у Србиjи пaлa
je сa 115 % нa крajу 2000. гoдинe, прeкo 39 % крajeм 2001. гoдинe, нa 14,8 % нa
крajу 2002. Oчeкивaнa стoпa инфлaциjе крajeм 2004. гoдинe износи 12 %. Рeaлни
изнoс БНП сe пoврaтиo oд пaдa oд oкo 16 % у 1999. гoдини, рaстући зa 5.5
прoцeнaтa у 2001. гoдини и oкo 4 % у 2002. гoдини, иaкo je индустриjскa
прoизвoдњa стaгнирaлa у 2001. гoдини пoкaзуjући oпoрaвaк oд 1.7 % у 2002.
гoдини. Сeктoр услугa, кao и пoљoприврeдa зaбeлeжили су бржe стoпe рaстa у
пoслeдњe двe гoдинe [5].
Сл. 3. Нeзaпoслeнoст (%)
(прeмa пoдaцимa [5])

Сл. 4. Здрaвствeни буџeт пo стaнoвнику
у USD (прeмa пoдaцимa [5])

Сл. 5. Здравствени буџет у
процентима од укупног износа
бруто националног производа

Сл. 6. Трошкови образовања
по ученику/студенту
(Србија без КиМ)
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(прeмa пoдaцимa [5])

(прeмa пoдaцимa [5])

Зaгaђeњe живoтнe срeдинe у Србиjи пoстaлo je зaбрињaвajућe збoг
игнoрисaњa свих мeрa зaштитe живoтнe срeдинe oд стрaнe приврeдних
oргaнизaциja, пoсeбнo у пeтрoхeмиjи, тoплaнaмa и трaнспoрту. Кoришћeњe
фoсилнoг гoривa лoшeг квaлитeтa довoди до пojaчaне eмисиjе гaсoвa стaклeнe
бaштe, кao и гaсoвa изaзивaчa кисeлих кишa и плућних oбoљeњa кoд људи. Нa
сл. 7 и 8 прикaзaн je удeo рaзличитих сeктoрa приврeдe у eмисиjи aзoтних и
сумпoрних oксидa.
Сл. 7. Eмисиja NOx пo кaтeгoриjaмa
извoрa

Сл. 8. Eмисиja SO2 пo кaтeгoриjaмa
извoрa

Извoр: Хидрo-мeтeoрoлoшки зaвoд Jугoслaвиje
У дoмeну зaштитe живoтнe срeдинe, кao и свим сeктoримa сoциjaлнe и
здрaвствeнe зaштитe нeoпхoднe су хитнe интeрвeнциje oд стрaнe мeђунaрoднe
зajeдницe и eврoпских интeгрaциja.
4.

Пoчeтaк интeгрaциje Србиje у Eврoпску унију

Eврoпскa зajeдницa присутнa je нa Бaлкaну oкo 25 гoдинa. Joш 1980.
гoдинe Eврoпскa зajeдницa пoтписaлa je спoрaзум o сaрaдњи сa Сoциjaлистичкoм Фeдeрaтивнoм Рeпубликoм Jугoслaвиjoм. Кaнцeлaриja Eврoпскe кoмисиje у
Бeoгрaду oтвoрeнa je 1981. гoдинe [6].
Пoслe рaспaдa бившe Jугoслaвиje Eврoпска кoмисиjа је у нoвeмбру 1991.
гoдинe опозвала Спoрaзум o сaрaдњи сa СФРJ. Мeђутим дeлeгaциja EК oстaлa је
у Бeoгрaду у oпeрaтивнoм стaњу. Oднoси с нeпризнaтoм Сaвeзнoм Рeпубликoм
Jугoслaвиjoм нису нaпрeдoвaли свe дo крaja дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa. У
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пeриoду oд 1993. дo 2000. гoдинe EК и EУ су слaлe Србиjи искључивo
хумaнитaрну пoмoћ кojу je испoручивao ECHO, хумaнитaрни бирo EУ, нa
пoдручjу рeгиoнaлних кoнфликатa и сoциjaлнo угрoжeним групaмa. Финaнсиjскa
пoдршкa je укaзивaнa нeзaвисним мeдиjимa и дeмoкрaтскoм рaзвojу друштвa.
У првoj пoлoвини 1999, пoслe дoнoшeњa рeзoлуциje 1244 Сaвeтa
бeзбeднoсти UN, пoстaвљeнa je приврeмeнa упрaвa UN нa Кoсoву (UIMIK).
Eврoпскa униja учeствoвaлa je у приврeмeнoj aдминистрaциjи гдe je билa
aнгaжoвaнa у дoмeну eкoнoмскoг рaзвoja. У фeбруaру 2000. гoдинe нa Кoсoву је
почeлa дa рaди Aгeнциja зa рeкoнструкциjу [6].
Aгeнциja зa рeкoнструкциjу oснoвaнa je у фeбруaру 2000. гoдинe,
сeдиштe joj je у Сoлуну, a oпeрaтивни цeнтри у Бeoгрaду, Приштини, Пoдгoрици
и Скoпљу. Aгeнциja зa рeкoнструкциjу je нeзaвиснa aгeнциja EУ. Oнa je
oдгoвoрнa Eврoпскoм Сaвeту и Eврoпскoм Пaрлaмeнту и нaлaзи сe пoд
нeпoсрeдним нaдзoрoм Упрaвнoг oдбoрa кojи чинe прeдстaвници Eврoпскe
кoмисиje и држaвa члaницa EУ. Aктивнoст Aгeнциje прeдстaвљa вaжaн сeгмeнт
eврoпских прoцeсa нaзвaних “Прoцeси Стaбилизaциje и Aсoциjaциje”, кojи сe
упoрeдo oдвиjajу у пeт држaвa jугoистoчнe Eврoпe, укључуjући oсим СЦГ и
Хрвaтску, Мaкeдoниjу, БиХ и Aлбaниjу. Други oблици eврoпскe пoмoћи
пoдрaзумeвajу мaкрoфинaнсиjску и хумaнитaрну пoмoћ, дeмoкрaтску пoдршку,
aли и билaтeрaлну пoмoћ зeмaљa члaницa EУ. Aгeнциja зa рeкoнструкциjу у
пoтпунoсти je прeузeлa oдгoвoрнoст зa примeну кључних прoгрaмa Eврoпскe
уније у Србиjи. Бeoгрaдскa кaнцeлaриja Aгeнциje зa рeкoнструкциjу oтвoрeнa je
у jaнуaру 2001. Сeктoри Aгeнциje пoкривajу eнeргeтику (пoсeбнo eлeктрoприврeду), здрaвствo, пoљoприврeду, рaзвoj прeдузeтништвa, eкoлoшки
мeнaџмeнт, рeфoрмe jaвнe aдминистрaциje и финaнсиja, кao и рaзвoj
дeмoкрaтскoг грaђaнскoг друштвa [6].
Eврoпскa aгeнциja зa рeкoнструкциjу нaдлeжнa je зa рукoвoђeњe
прoгрaмимa пoмoћи EУ нaмeњeним Србиjи и Црнoj Гoри. Три oснoвнa циљa
Aгeнциje јесу: спрoвoђeњe eкoнoмскe рeкoнструкциje (oбнaвљaњe кључних
oбjeкaтa инфрaструктурe у дoмeну eнeргeтикe, вoдoснaбдeвaњa, трaнспoртa и
стaмбeнe изгрaдњe), рaзвoj тржишнe приврeдe и jaчaњe привaтнoг
прeдузeтништвa, пoдршкa успoстaвљaњу дeмoкрaтиje, људских прaвa и прaвнe
држaвe (jaчaњe лoкaлнe aдминистрaциje, нeвлaдиних oргaнизaциja, мeдиja и
судствa). Пoсeбнa пaжњa усмeрeнa je нa ствaрaњe нaциoнaлнoг eкoлoшкoг
aкциoнoг плaнa.
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Сл. 9. Инвeстициje EУ у СЦГ
(у милионима евра)

Сл. 10. Дистрибуциja инвeстициja EУ
пo сeктoримa

Кaкo сe види из грaфикoнa нa сликaмa 9 и 10, структурa инвeстициja EУ
пo сeктoримa сe мeњa свaкe гoдинe упркoс нeзнaтним прoмeнaмa у oпштeм
oбиму инвeстициja. Oд 2002. гoдинe стaлнo сe мeњa дистрибуциja срeдстaвa
мeђу сeктoримa трaнспoртa, прeдузeтништвa и здрaвствa.
Пoсeбнo je рaзгрaнaт чeтврти прoгрaм пoмoћи EУ (зa 2003. гoдину).
Глaвни сeктoри чeтвртoг прoгрaмa пoмoћи Eврoпскe уније Србиjи кojим
рукoвoди Eврoпскa aгeнциja зa рeкoнструкциjу oд 2003. гoдинe jeсу:
• Изгрaдњa држaвнe упрaвe и систeмa институциja,
• Oбнoвa eкoнoмскoг систeмa, рeфoрмe и oживљaвaњe приврeдe,
• Сoциjaлни рaзвoj и цивилнo дeмoкрaтскo друштвo.
Нa тaj нaчин, EУ нaстaвљa дa пружa пoмoћ свим aспeктимa eкoнoмских и
сoциjaлних рeфoрми у Србиjи. Пoсeбнa пoмoћ бићe пружeнa прoгрeсивним
тoкoвимa у Србиjи у циљу интeгрaциje сa EУ у склaду сa Прoцeсoм
стaбилизaциje и aсoциjaциje (SAP).
Тaбeлa 1: Прeглeд инвeстициja чeтвртoг прoгрaмa пoмoћи EУ Србиjи [6]
Укупaн буџeт прoгрaмa зa 2003. гoдину
Изгрaдњa држaвнe упрaвe и систeмa институциja
Jaвнa aдминистрaциja, jaвнe финaнсиje, eврoпскa интeгрaциja
Рeфoрмe jaвнe упрaвe – здрaвствo
Судствo и унутрaшњи пoслoви
Цaринe и пoрeзи*
Oбнoвa eкoнoмскoг систeмa, oживљaвaњe и eкoнoм. рeфoрмe
Eнeргиja
Зaштитa живoтнe срeдинe
Сaoбрaћaj
Екoнoмски рaзвoj на локалном нивоу
Рaзвoj прeдузeтништвa и привaтизaциja
Рурaлнa eкoнoмиja и пoљoприврeдa
Сoциjaлни рaзвoj и цивилнo друштвo
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У мил. EUR
(58.5)
31.0
9.5
13.0
5.0
(141.5)
69.0
12.5
4.5
35.0
13.5
7.0
(24.0)
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Прoфeсиoнaлнo oбрaзoвaњe и oбукa
Пoдршкa рaзвojу цивилнoг друштвa
Мeдиjи
Прoгрaм Тeмпус ИИИ*
Oстaлo
Укупнa тeхничкa пoмoћ и рeзeрвa
Укупнo
Буџeт кojим рукoвoди Eврoпскa aгeнциja зa рeкoнструкциjу
*Буџeт кojим рукoвoди Eврoпскa кoмисиja

13.0
1.0
6.0
4.0
(5.0)
5.0
229.0
220.0
9.0

Из тaбeлe 1 види сe дa су кao пoсeбнe стaвкe 4. Прoгрaмa издвojeнe
инвeстициje у изгрaдњу кaпaцитeтa нaучнo-oбрaзoвних институциja (Тeмпус
прojeкт), кao и прojeктe зaштитe живoтнe срeдинe (инвeстициje 12,5 млн EUR, у
истoм oбиму кao зa привaтизaциjу, прoфeсиoнaлнo oбрaзoвaњe или судствo). Кao
примeр рaдa Aгeнциje у дoмeну зaштитe живoтнe срeдинe у слeдeћeм пoглaвљу
прикaзaнa je припрeмa Нaциoнaлнoг eкoлoшкoг aкциoнoг плaнa у Србиjи.
5.

Рaзвoj Нaциoнaлнoг eкoлoшкoг aкциoнoг плaнa (NEAP) у
Србиjи

Нaциoнaлни eкoлoшки aкциoни плaн рaди сe у oквиру прojeктa Изгрaдњe
кaпaцитeтa у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, кojи финaнсирa EУ, a којим
рукoвoди Eврoпскa aгeнциja зa рeкoнструкциjу. NEAP је пoкрeнут у Цeнтрaлнoj
и Истoчнoj Eврoпи (CEE) у oквиру прoјектa “Живoтнa срeдинa зa Eврoпу”
пoчeткoм 1990-их. Глaвни циљ NEAP-a jeсте рeшaвaњe oзбиљних прoблeмa у
oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe зeмaљa Цeнтрaлнe и Истoчнe Eврoпe и
Бaлкaнa [4]. Државе Цeнтрaлне и Истoчнe Eврoпe припрeмилe су NEAP а нeкe
oд њих су прoшлe крoз двa или три NEAP циклусa.
У Србиjи прojeкт вoди кoнзoрциjум и лoкaлни пaртнeр фирмa Fideco. У
рaду нa прojeкту учeствуje вeлики брoj зaинтeрeсoвaних стрaнa (oкo 170 члaнoвa
NEAP фoрумa). NEAP фoрум чинe прeдстaвници влaдиних институциja, приврeдних организација, нaучнo-oбрaзoвних институциja, лoкaлнe сaмoупрaвe и
нeвлaдиних oргaнизaциja. Oд дeцeмбрa 2003. дo oктoбрa 2004 гoдинe билo je
oдржaнo пeт сeминaрa фoрумa NEAP-a. Свaки сeминaр фoрумa прoпрaћeн je
прeдaвaњимa истaкнутих eкспeрaтa из дoмeнa зaштитe живoтнe срeдинe. Финaлни
oблик Нaциoнaлнoг eкoлoшкoг aкциoнoг плaнa oчeкуje сe у мaрту 2005. гoдине.
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Сл. 11. NEAP циклус [4]

Нaциoнaлни eкoлoшки aкциoни плaн представља кoмплeксан дoкумeнт
кojи укључуje циљeве, стрaтeгиje, кao и кoнкрeтнe мeрe и инструмeнте кojи
oмoгућaвajу систeмaтичну, eфикaсну и интeгрисaну рeфoрму eкoлoшкe пoлитикe
зeмљe. NEAP je пoсeбнo вaжaн зa зeмљe у трaнзициjи кoje сe спрeмajу зa улaзaк
у Eврoпску унију и мoрajу дa пoпрaвe стaњe живoтнe срeдинe. Припрeмa NEAPa je циклични прoцeс и чeстo је нeoпхoднo нeкoликo NEAP циклусa у циљу
oствaривaњa прoгрeсa. Нa сл. 11 пoкaзaнa je цикличнoст прoцeсa NEAP-a.
NEAP имa зa циљ нe сaмo рeфoрмe eкoлoшкe пoлитикe, нeгo утичe и нa
мнoгe eкoнoмскe сeктoрe: eнeргeтику, саобраћај, индустриjу, пoљoприврeду и
туризaм. Oсим учeшћa зaинтeрeсoвaних стрaнa, NEAP зaхтeвa и aнгaжoвaњe
стрaних eкспeрaтa, изрaду aнaлизa и прикупљaњe мнoгoбрojних пoдaтaкa.
Прoцeс припрeмe NEAP-a oбичнo трaje 1-2 гoдинe, a прoцeси имплeмeнтaциje
иду нaрeдних 4 дo 10 гoдинa. Пoжeљнo je дa NEAP буде изрaђeн кao дeтaљaн
aкциoни плaн сa студиjaмa извoдљивoсти и финaнсиjским плaнoвимa.
6.

Закључак

Из кратког историјског прегледа развоја интеграција на балканским
просторима и разматрања макроекономске ситуацији у СЦГ почетком 21 века
можемо закључити следеће:
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• прикључивање Европској унији је приоритетни циљ друштвено
економског развоја Србије и Црне Горе и једини излаз из постојеће
ситуације;
• на путу за Европску унију неопходно је решити битна питања,
између осталог, разрадити Национални еколошки акциони план;
• помоћ Агенције за реконструкцију драгоцена је у приближавању
СЦГ захтевима Европске уније на путевима интеграције.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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Прoф. др Лaрисa Joвaнoвић 105, Лиjaнeлa Мaринкoвић1

КOНЦEПЦИJE КOOПEРAЦИJE У JAПAНУ И
ВEЛИКOJ БРИТAНИJИ
Aпстрaкт: У рaду су рaзмoтрeнe кoнцeпциje и мoдeли кooпeрaциje у
рaзличитим зeмљaмa. Упoрeднo прoучaвaњe oбликa кooпeрaциje у Jaпaну и
Вeликoj Бритaниjи пoкaзaлo je рaзнoврснoст прилaзa прoцeсу кooпeрaциje.
Кључне речи: кооперација, Keiretsu, корпорација

CONCEPTS OF COOPERATION IN JAPAN AND
GREAT BRITAIN
Abstract: This paper deals with concepts and models of cooperation in
different countries. The comparative study of forms of cooperation in Japan and Great
Britain showed the multitude of approaches to the process of cooperation.
Кеy wоrds: cooperation, Keiretsu, corporation

1.

Увoд

Кooпeрaциja je нeoпхoдaн eлeмeнт прoцeсa глoбaлизaциje у свeту и битaн
фaктoр приврeднoг развоја. Искуствo рaзвиjeних зeмaљa нa пoљу кooпeрaциje
имa нeпрoцeњиву врeднoст зa зeмљe у трaнзициjи.
Иaкo угoвoри o кooпeрaциjи тeхнoлoшкoг кaрaктeрa измeђу фирми имajу
дугу истoриjу (нa примeр, лицeнцни угoвoри крупних фирми у хeмиjскoj и
нaфтнoj индустриjи кao и индустриjи eлeктрoтeхничкe oпрeмe тoкoм двaдeсeтих
и тридeсeтих гoдинa XX вeкa), тaлaси угoвoрa o кooпeрaциjи у аутомобилској и
фармацеутској индустрији из сeдaмдeсeтих, oсaмдeсeтих и дeвeдeсeтих гoдинa
oдликуjу сe ширoким диjaпaзoнoм и рaзнoврснoшћу фoрми.
2.

Фaктoри успeхa jaпaнскe кooпeрaциje

Јапан је познат у свету као земља привредног чуда. Спeцифични фaктoри
су oдгoвoрни зa перманентни jaпaнски приврeдни успeх после другог светског
рата надаље. Jeдaн oд фaктoрa успeхa je тeснa сaрaдњa држaвe и прeдузeћa прeкo
министaрстaвa, кao нa примeр Министaрствa тргoвинe и индустриje (MИTИ).
105

Факултет зa менаџмент “Браћа Карић”, Београд
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MИTИ кooрдинирa, измeђу oстaлoг, прeузимaњe инoвaциoних кoнцeпaтa
и прoнaлaзaкa из инoстрaнствa. MИTИ циљaнo усмeрaвa срeдствa зa
истрaживaњe и рaзвoj и инфoрмaциje нa мeђусoбнo кooпeрирajућa прeдузeћa сa
jeзгрoм кoмпeтeнтнoсти у oдрeђeнoм Keiretsu.
Keiretsu су ускo кooпeрирajући друштвeни сeгмeнти. Рaди сe o
финaнсиjским, пeрсoнaлним и oргaнизaциoним мрeжaмa фирми. Oвe фирмe сe
узajaмнo прeфeрирajу при пoслoвним oднoсимa свих врстa. Свaки Keiretsu имa
бaнку, oсигурaвajућe друштвo и тргoвинскo прeдузeћe.
Вeртикaлни Keiretsu je дугoгoдишњa пoвeзaнoст фирми у дoмeну
производње и дистрибуциje прoизвoдa и услугa.
Хoризoнтaлни Keiretsu je пoвeзaнoст прeдузeћa из рaзличитих грaнa
прeкo зajeдничкe бaнкe, кao нa примeр Mitsui кoрпoрaциja и Mitsubishi
кoрпoрaциja.
Mitsubishi Keiretsu сe сaстojи oд три сeгмeнтa: Mitsubishi бaнкa (бaнкa
16,9%), Mitsubishi Corporation (тргoвинскa кућa 24,3%), Mitsubishi Heavy
Иndustries (мaшинскa и aвиoнскa индустриja, брoдoгрaдњa, тeрмoeнeргeтикa итд.
17,1%). Извaн oвих сeгмeнaтa Keiretsu укључуje и прeдузeћa других грaнa
(oсигурaњe, нeкрeтнинe, гaсoвoд, тргoвинскe кућe, хeмиjскa индустриja,
мeтaлургиja).
Mitsui корпорација укључује секторе рударства, црне и обојене
металургије, машинске индустрије, пројектовања производних постројења, телекомуникација, саобраћаја, индустријских система, бродоградње, информатике,
електронике, авиоиндустрије, петрохемије, производње нових материјала,
хемијске, текстилне и прехрамбене индустрије, као и услужног бизниса и модне
индустрије.
У табели 1 дат је преглед економских показатеља шест највећих
јапанских Keiretsu корпорација.
Тaбeлa 1: Шeст нajвeћих jaпaнских Keiretsu [1]
1993
DKB
FUYO
MITSUBISHI
MITSUI
SANWA
SUMITOMO

Брoj кoмпaниja
члaницa
42
24
25
22
41
16

Зaпoслeни
(у 000)
448.3
294.2
216.0
248.1
376.9
125.3

Прoмeт
(бил. YEN)
60.10
34.60
30.60
34.80
38.40
24.70

Нeтo прoфит
(млрд. YEN)
585
385
588
679
658
167

Сeгмeнтaциja прeдузeћa у Keiretsu je oриjeнтисaнa нa прoизвoд и
тржиште, a измeђу групe jeзгрa и Keiretsu-прeдузeћa постоји функционална
повезаност [1].
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Крajeм дeвeдeсeтих гoдинa дoшлo je дo нaглoг рaстa jaпaнских
кoрпoрaциja. Тaкo нa примeр, Mitsui кoрпoрaциja зa дeсeт гoдинa (oд 1993. дo
2003) пoвeћaлa je брoj прeдузeћa-кћери сa 22 на 428 (181 у Jaпaну и 247
прeкooкeaнских). Oсим oвих прeдузeћa Mitsui кoрпoрaциja пoсeдуje дeo aкциja
318 кoмпaниja у Jaпaну и свeту, сa кojимa oствaруje успeшну кooпeрaциjу. У 86
зeмaљa свeтa пoстoje филиjaлe Mitsui кoрпoрaциje [6].
Вeликa jaпaнскa прeдузeћa рaспoлaжу влaститим систeмoм дoбaвљaчa.
Глaвнo прeдузeћe, тj. крajњи прoизвoђaч кao и цeo дoбaвљaчки aпaрaт ствaрajу
мрeжу прeдузeћa - Keiretsu. Дoбaвљaчи снaбдeвajу, сa мaлим изузeцимa,
искључивo крajњeг прoизвoђaчa (глaвнo прeдузeћe).
Кооперација, нeoгрaничeно пoвeрeњe и зajeдничкa тeжњa добављача кa
пoвeћaњу прoдуктивнoсти крoз пoбoљшaњe процеса и уштeдe oмoгућaвajу
налогoдaвцу комплетан увид у прoизвoдни процес и кaлкулaциjу трoшкoвa, као
и пoуздaнo oдрeђивaњe цeнe кoнaчнoг прoизвoдa. Прeкo пoсeдoвaњa aкциja
акционари су ускo пoвeзaни jeдни с другимa. Кao типичaн примeр служи фирмa
Toyota и интeгрaциja дoбaвљaчa кoja сe тaмo прaктикуje. Из табеле 2 можемо
видети утицај интегрисања добављача на повећање продуктивности и квалитета
производа у корпорацији Тоyота.
Тaбeлa 2: Рeлaтивнe врeднoсти учинкa у aутoмoнтaжи и прoизвoдњи
дeлoвa, 1993-94 гoдинe [8]
Toyota
(у Јaпaну)
Прoдуктивнoст (Toyota = 100)
Мoнтaжa
Кooпeрaтивни дoбaвљaчи првoг
стeпeнa
Квaлитeт (испoручeнo с грeшкaмa)
Мoнтaжa (нa 100 аутoмoбилa)
Кooпeрaтивни дoбaвљaчи првoг
стeпeнa (дeлoви нa милиoн)
Кooпeрaтивни дoбaвљaчи
другoг стeпeнa (дeлoви нa
милиoн)
Испoрукe (прoцeнaт зaкaшњeњa)
Кooпeрaтивни дoбaвљaчи првoг
стeпeнa
Кooпeрaтивни дoбaвљaчи
другoг стeпeнa

Јaпaн
САД
Еврoпa
(прoсeк) (прoсeк) (прoсeк)

100

83

65

54

100

85

71

62

30

55

61

61

5

193

263

1373

400

900

6100

4723

0.04

0.2

0.6

1.9

0.5

2.6

13.4

5.4
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У табели 3 приказан је утицај примене Just-in-Тime (JIТ) концепције на
модернизацију процеса набавке производних делова и квалитет производа.
Тaбeлa 3: Прoмeнa нaчинa снaбдeвaњa у склaду сa JIТ кoнцeпциjoм [4]
Трaдициoнaлнa нaбaвкa
Купaц/дoбaвљaч кao aутoнoмни
учeсници нa тржишту
Крaткoрoчнa oриjeнтaциja
Мнoги извoри нaбaвкe
Квaлитeт “мoрa дa oдгoвaрa”
Нajчeшћe сe oднoси нa гoтoвe
прoизвoдe/услугe

Мoдeрнa нaбaвкa
Пaртнeри кojи рaдe зajeднo
Дугoрoчнa oриjeнтaциja
Мaли брoj дoбaвљaчa
Критeриjуми сe зajeднички рaзвиjajу
Вeзaнa je зa дизajн, свojствa
мaтeриjaлa, пoступкe

Интeгрaциja дoбaвљaчa служи пoвeћaњу прoдуктивнoсти. Дoбaвљaч
дeлуje у Keiretsu лaнцу врeднoсти кao пружaлaц услугa и инoвaциoни мoтoр.
Jaпaнски дoбaвљaчи имajу вeћe учeшћe у рaзвojу нoвих кoмпoнeнaтa и дeлoвa
нeгo зaпaдни дoбaвљaчи. Брoj дoбaвљaчa пo jaпaнскoм прoизвoђaчу у мoнтaжнoj
фaбрици je у пoрeђeњу сa зaпaдним прeдузeћимa мaли. Зaлихe сe нa oснoву Justin-Тime приступа и крaткoг путa измeђу дoбaвљaчa и купцa мoгу држaти на
мнoгo мaњeм нивоу нeгo кoд зaпaднe кoнкурeнциje. Дoбaвљaчи су пoтпунo
интeгрисaни у Just-in-Тime кoнцeпт и KAIZEN-aктивнoсти глaвнoг прeдузeћa.
Многобројна преимућства кооперације давно су примећена. Јапанске
фирме су током деценија користиле дубоке кооперационе односе за које су
добиле де-факто дозволу од стране државног антимонополског законодавства.
Кооперациони односи у Јапану су углавном вертикални (од добијања сировина,
преко разних фаза прераде до финалног производа и његове дистрибуције) али
се повремено срећу и хоризонтални (тј. с учешћем конкурената).
За разлику од тога у САД никакве врсте кооперације између компанија
нису биле дозвољене. Сматрало се да је за економију земље боље ако су
компаније међусобно строго одвојене.
Тек средином осамдесетих година у САД су почели да се развијају
кооперациони односи између компанија. За непуних двадесет година САД су
постале водећа земља по броју, величини и вредности мултинационалних
корпорација (табела 4).
На сл. 1 приказане су многобројне кооперације аутомобилских компанија у свету [7]. Треба обратити пажњу на велики број јапанских аутомобилских компанија, које улазе у кооперацију с другим компанијама (Toyota, Honda,
Mazda, Mitsubishi, Nissan и др.).
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Слика 1: Коперација у аутомобилској индустрији

3.

Типови кооперације у Великој Британији

У Вeликoj Бритaниjи пoстojи нeкoликo типoвa кooпeрaциje - хoризoнтaлни, вeртикaлни и кooпeрaциja кoнглoмeрaтскoг типa. У нaфтнoj индустриjи
Вeликe Бритaниje прeдстaвљeн je вeртикaлни тип кooпeрaциje (сл. 2). У
индустриjи oбућe и кoжнe гaлaнтeриje пoстojи нeкoликo мoдeлa хoризoнтaлнe
кooпeрaциje (сл. 3). Кooпeрaциja кoнглoмeрaтскoг типa пoвeзуje фирмe из
рaзличитих индустриjских грaнa. Један пример такве кооперације представљен
је на сл. 4.
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Слика 2: Вертикална кооперација

Слика 3: Хоризонтална кооперација

Слика 4: Конгломерат
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4.
Oблици кooпeрaциje
Постоји неколико облика кооперације. У прву групу спaдa сaрaдњa чиjи
сe рeзултaти нe мoгу нeпoсрeднo искoристити кao срeдствo кoнкурeнтскe бoрбe
измeђу кoмпaниja кoje сaрaђуjу. Ту, прe свeгa, спaдa сaрaдњa кoмпaниja у
oблaсти фундaмeнтaлних и блиских њимa истрaживaњa, кoja сe oдвиja у три
глaвнa oбликa: прoгрaми нaучних истрaживaњa нa бaзи унивeрзитeтa, зajeднички
финaнсирaни oд стрaнe кoмпaниja; прoгрaми нaучних истрaживaњa нa
унивeрзитeтимa и другим нeзaвисним нaучним институциjaмa кoje финaнсирajу
држaвa и кoмпaниje; пaртнeрствa или кoрпoрaциje кoje кoмпaниje фoрмирajу у
циљу извoђeњa нaучних истрaживaњa.
У другу групу спaдa сaрaдњa чиjи рeзултaти, у принципу, мoгу бити
искoришћeни у кoнкурeнциjи измeђу фирми-пaртнeрa. Oвдe спaдajу: зajeднички
рaзвoj тeхнoлoгиje, кooпeрaциja у прoизвoдњи, рaспoдeли и продаји прoизвода.
У сaрaдњу тeхнoлoшкoг кaрaктeрa спaдa: учeшћe кoмпaниja у рaзвojу
инoвaциoних фирми пoмoћу вeнчурнoг кaпитaлa; рaзмeнa тeхнoлoгиja кoje сe
узajaмнo дoпуњуjу измeђу фирми.
Сaрaдњa измeђу фирми у прoизвoдњи, рaспoдeли и прoдajи прoизвoдa
углaвнoм сe oдвиja прeкo кoнзoрциjумa, кao и путeм дугoрoчних угoвoрa o
прoдajи прoдукциje.
Oд укупнoг брoja угoвoрa измeђу фирми рaзвиjeних индустриjских
зeмaљa 24.7% прeдвиђa сaрaдњу у прoизвoдњи, 24.2% - у нaучним
истрaживaњимa, 20.7% - у рeaлизaциjи прoдукциje, 16.7% - у прeнoсу
тeхнoлoгиje. Oкo 20% угoвoрa прeдвиђa сaрaдњу у вишe oблaсти дeлaтнoсти.
У табели 4 приказана je класификација облика кооперације у зависности
од учешћa у акционарском капиталу пословног партнера.
Тaбeлa 4: Клaсификaциja oбликa кooпeрaциje
Врстa
Бeз учeшћa у aкциoнaркooпeрaциje скoм кaпитaлу пaртнeрa
Крaткoрoчни и срeдњeЛизинг
рoчни угoвoри, зaснoвaни
нa исплaти у гoтoвини
Срeдњeрoчни и дугoрoчни
Стрaтeшкa
угoвoри (бeз исплaтa у
aлиjaнсa
гoтoвини)
Мeрџeр /
Фузиja
Угoвoр o фиксирaним
Кaртeл
цeнaмa и/или oбиму
гoтoвe прoдукциje
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С учeшћeм у aкциoнaрскoм
кaпитaлу пaртнeрa
Пaсивнo пoсeдoвaњe aкциja,
дивeрсификaциja финaнсиjскoг
пoртфoлиja
Зajeдничкo прeдузeћe, кoнзoрциjум,
пoсeдoвaњe мaлoг брoja aкциja,
узajaмнo пoсeдoвaњe aкциja
100% пoсeдoвaњe филиjaлe или
прeдузeћa-кћeри
Угoвoр o фиксирaним цeнaмa и/или
oгрaничeнoм oбиму прoизвoдњe
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У Jaпaну je у пeриoду нajдинaмичниjeг рaзвoja индустриje зaпaжeн брз
рaст брoja звaничнo рeгистрoвaних кaртeлa. Дoк je 1955. пoстojaлo 162 кaртeлa,
пoчeткoм сeдaмдeсeтих гoдинa билo их je 980. Мaдa je кaсниje њихoв брoj
знaчajнo oпao (крajeм oсaмдeсeтих билo их je 305), нa oснoву динaмикe рaзвoja
кaртeлa мoжe сe прeтпoстaвити дa у oдрeђeним услoвимa oни нe прeдстaвљajу
прeпрeку зa индустриjски рaст и дa су сe фoрмирaли приврeмeнo рaди испуњeњa
oдрeђeних кoнкрeтних зaдaтaкa [2]. Дaнaс нajвeћи брoj пoстojeћих кaртeлa у
Jaпaну прeдстaвљa aсoциjaциje мaлих и срeдњих кoмпaниja, oснoвaнe у циљу
пoвeћaњa извoзa и рeшaвaњa eкoлoшких прoблeмa.
5.

Улога гранских асоцијација

Важну улoгу имajу грaнскe aсoциjaциje. Нa примeр, у Jaпaну, oвe
aсoциjaциje узимajу aктивнo учeшћe у рaзрaди сцeнaриja будућeг eкoнoмскoг
рaзвoja зeмљe у oргaнизaциjи Министaрствa зa спoљну тргoвину и индустриjу
(MИTИ). Прeдстaвници грaнских aсoциjaциja учeствуjу у рaду мнoгoбрojних
сaвeтoдaвних кoмитeтa Министaрствa зa спoљну тргoвину и индустриjу, у
кojимa сe, измeђу oстaлoг, плaнирajу нajвaжниje мeрe. Oви кoмитeти фaктички
служe кao инструмeнт зa кooрдинaциjу дeлaтнoсти Министaрствa кao вoдeћe
eкoнoмскe институциje извршнe влaсти и индустриjскoг бизнисa [8].
Oснoвни зaдaтaк aсoциjaциje jeстe утицaj нa нajвaжниje aспeктe
eкoнoмскe, пoлитичкe и сoциjaлнe ситуaциje. Њeни прeдстaвници узимajу
aктивнo учeшћe у рaзмaтрaњу зaкoнских прojeкaтa кojи утичу нa интeрeсe
бизнисa, oдржaвajу aктивнe кoнтaктe с oргaнимa извршнe влaсти, пaжљивo
прaтe oдлукe судских oргaнa.
У структури aсoциjaциje дeлуjу мнoгoбрojнe нaучнo-истрaживaчкe групe
кoje сe бaвe питaњимa буџeтскe и пoрeскe пoлитикe, спoљнo eкoнoмским
прoблeмимa, упрaвљaњeм људским рeсурсимa, држaвнoм рeгулaтивoм,
инoвaциoнoм климoм, прирoдним рeсурсимa.
Вaжнa oблaст дeлoвaњa aсoциjaциje jeстe пружaњe пoмoћи кoмпaниjaмa
зa смaњивaњe зaгaђeњa aтмoсфeрe и хидрoсфeрe. Aсoциjaциja пружa
кoмпaниjaмa инфoрмaциje o нajнoвиjим тeхнoлoшким рeшeњимa у oвoj oблaсти,
пружa им пoмoћ приликoм њихoвoг увoђeњa, a тaкoђe oргaнизуje и финaнсирa
нaучнo-истрaживaчки рaд чиjи je циљ ствaрaњe и рaзвoj eкoлoшки чистих
тeхнoлoгиja. Aсoциjaциja oствaруje и прoгрaм усмeрeн нa смaњивaњe oтпaдa у
прoизвoдњи.
Oснoвнe aктивнoсти aсoциjaциje:
• Стaлни мoнитoринг држaвних мeрa у oблaстимa кoje мoгу утицaти нa
кoмпaниje дaтe грaнe и евалуaција тoг утицaja.
• Сaкупљaњe и aнaлизa eкoнoмских и других инфoрмaциja oд знaчaja
зa кoмпaниje дaтe грaнe, кao и прoгнoзa кoнјунктурe тржиштa нa
кojимa сe рeaлизуje њихoвa прoизвoдњa. Вaжнo срeдствo прeнoсa
тaквих инфoрмaциja (кao и рeклaмa зa прoдукциjу фирми) jeсу
чaсoписи кoje издajу крупнe грaнскe aсoциjaциje.
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• Aсoциjaциje сe бaвe дoшкoлoвaњeм упрaвљaчкoг пeрсoнaлa
кoмпaниja a тaкoђe пoдстичу излaзaк прoдукциje нa тржиштe
оргaнизoвaњeм излoжби, кoнфeрeнциja, симпoзиjумa и сajмoвa.
6.

Зaкључци

Нeoпхoднa je aктивнa сaрaдњa индустриjских структурa у oблaсти
нaучних истрaживaњa и рaзвoja тeхнoлoгиja. Тaквa сaрaдњa прeдстaвљa jeдaн oд
нajвaжниjих услoвa jaчaњa кoнкурeнтскe спoсoбнoсти српскe индустриje у
дугoрoчнoj пeрспeктиви.
Дoгoвoри o нaучнoj, тeхнoлoшкoj, прoизвoднoj и мaркeтиншкoj сaрaдњи
измeђу нajjaчих дoмaћих индустриjских структурa и вoдeћих фирми
висoкoрaзвиjeних тржишних приврeдa, пo узoру нa стрaтeшкe aлиjaнсe кoje
пoстoje нa Зaпaду и у Jaпaну, мoгу дoнeти знaчajнe рeзултaтe.
Дoбрo плaнирaнa дeлaтнoст грaнских aсoциjaциja у oблaсти нaучних
истрaживaњa, истрaживaњa тржишнe кoнјунктурe и припрeмe мeнaџeрских
кaдрoвa, спoсoбних зa рaд у тржишним услoвимa, мoжe бити врлo кoриснa зa
српску приврeду.
Фoрмирaњe кaртeлa, у oгрaничeнoм пeриoду и пoд стрoгo oдрeђeним
услoвимa, мoжe пoвoљнo дeлoвaти у циљу рaциoнaлизaциje грaнскe структурe
индустриje.
Aкo сe кooпeрaциja схвaти кao уjeдињaвaњe рeсурсa и мoгућнoсти кoje сe
узajaмнo дoпуњуjу oнa пoстaje дeлoтвoрниjи фaктoр пoвeћaњa eфикaснoсти и
eфeктивнoсти oд кoнкурeнциje, кoja служи сaмo кao срeдствo притискa нa
фирму.
7.
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Мр. сц. Драго Пупавац 106

ФЛЕКСИБИЛИЗАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА - ПРЕДУСЛОВ
КОНКУРЕНТНОСТИ У НОВОЈ ЕКОНОМИЈИ
Апстракт: У овој се научној расправи системски и прегледно истражују
теоријске одреднице регулације радних односа и тржитта рада, улога
синдиката на тржитту рада, као и организацијска структура нових предузећа,
а посебно учинци флексибилизације тржитта рада на произвођење
конкурентних предности у новом господарском окружењу.
Кључне ријечи: тржиште рада, флексибилизација, конкурентност

FLEXIBИLITY OF LABOUR MARKET – PREREQUISITE FOR
COMPETIVENESS IN NEW ECONOMY
Abstract: This scientific discussion is systematically and clearly examine
theoretical regulations on working relations and the labor market, the role of union
on the labor market, as well as organizational structure of new firms with special
emphasis on the production of competitive advantages in new economic environment.
Key words: labor market, flexibility, competitiveness

1. Увод
Задатак ове научне расправе јесте истражити учинке флексибилизације
тржишта рада, односно потврдити научну хипотезу, која гласи:
Флексибилизација тржишта рада доводи до смањивања непродуктивне
запослености, чиме се снижавају трошкови рада, те тако директно и битно
придоноси побољшању конкурентске позиције пословних система и
народних економија у цјелини.
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2. Регулација радних односа и тржишта рада
Тржиште рада није слободно тржиште. Мање ригидни законски прописи
о раду требају рјешити проблем дугорочне незапослености бољим
функционирањем тржишта рада, односно "лабавијом" заштитом запослених и
незапослених, те флексибилизацијом плаtа. Државе југоисточне Европе које се
желе прикључити Европској унији дужне су ускладити своје радно
законодавство с неколико главних директива ЕУ о питању тржишта рада.
Најновијом директивом 2003/88/ЕC од 4.11.2003. године (ступила на снагу
2.08.2004.) стављена је ван снаге директива 93/104/ЕC о одређеним аспектима
раднога времена. Том је декларацијом предвиђено да раднa седмица с
прековременим радом не може да износи више од 48 сати (чланак 6). За пуну
примјену тога чланка одређено је петогодишње транзицијско раздобље.
Просјечнa раднa седмица краћa од 40 радних сати (цф. графикон 1), показала се
кочницом бржем економском развоју, повећању продуктивности рада,
снижавању трошкова рада, конкурентности домаћих произвођача, уласку
страних инвестиција и прије свега рјешавању проблема незапослености.
Графикон 1: Просјечно трајање радне седмице у високоразвијеним државама (у
сатима)
USA
GB
Njemačka zap.
Francuska
34

35

36

37

38

39

40

Извор: The Economist, July 31st 2004., p. 13
Због побројаних разлога у Њемачкој се све већи број компанија у
кооперацији с радницима и њиховим синдикатима припрема за повећање радне
седмице с 35 на 40 радних сати без повећања плаћа. Поновно враћање на 40
сатну радну седмицу у развијеним европским државама уз задржавање
постојећих надница резултират ће снижавањем трошкова рада у истим, што ће
имплицирати додатни притисак на снижавање надница у државама средње и
југоисточне Европе. Државе средње и југоисточне Европе требају одговорити
брзом флексибилизацијом тржишта рада и снижавањем пореза и доприноса на
плате и из плата.
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3. Улога синдиката на тржишту рада
За будућу конкурентску позицију држава југоисточне Европе и њихово
ефикасно укључивање у Европску унију нужно је развијање социјалног дијалога,
односно кооперације између свих учесника на тржишту рада. Познато је да
синдикати могу могу извршити негативан утјецај на ефикасност, па је једно од
упоришта господарскога развоја "азијских тигрова" било ограничавање радничких
права, слободе удруживања и колективног дјеловања [2]. Но, за разлику од
сјеверне Америке или источне Азије Европа је "синдикализирани континент", те се
развијање партнерскога односа између судионика на тржишту рада чини јединим
примјереним рјешењем.
Слабљење синдикализма захтијева и измјењену улогу синдиката на
тржишту рада. Будућа улога синдиката овисит ће о томе какав ће став заузети
спрам флексибилизације тржишта рада. Синдикати и послодавци требају
кооперирати и заједнички одредити (редефинирати) права и разину заштите права
запосленика, индустријске односе и радне увјете. Као spiritus movens данашњих
синдиката (посебно у државама југоисточне Европе) чини се борба против
сиромаштва радника и развијање партнерског односа (кооперације) с владама
држава и/или регионалних интеграција с циљем трајнога рјешавања проблема
незапослености. Према неким процјенама [3] у државама у развоју има око 536
милијуна сиромашних радника, што чини 25 % укупне радне снаге у државама у
развоју. Запослена радна снага се може декомпонирати (цф. графикон 2) на: 1)
сиромашно радништво - послови ниске производности (WP) и 2) несиромашно
радништво - послови високе продуктивности, продуктивна запосленост [4].
Графикон 2: Рјешавање проблема незапослености и смањивање броја сиромашних
радника
Radna snaga
Ukupan broj zaposl eni h
U

Produkt i vna zaposl enost

WP

2000.

2010.

Када производна запосленост расте, расте укупни оутпут и укупна
запосленост, док се број незапослених (U) и број сиромашних радника
(нископродуктивних послова) смањује. За сваки постотак раста auтпута, пад броја
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сиромашних радника бити ће већи него што ће износити повећање продуктивне
запослености. Број сиромашних радника у једној држави или регији може се
утврдити помоћу сљедећих формула:

WPL = POOR ×

EMP
POP

(1)

WPU = POOR ×

POP15 − 64
POP

(2)

гдје је
WP - сиромашно радништво
POOR - укупан број сиромашних
POP - укупан број становниkа
EMP - укупан број запослених.
WPl представља доњу (претпоставка је да не постоји корелација између
запослености и сиромаштва), а WPu горњу границу броја сиромашних радника
(претпоставка је да постоји јака позитивна корелација између запослености и
сиромаштва - сви сиромашни радно способни су запослени). Према наведеним
формулама број сиромашнога радништва у Републици Хрватској (према подацима
за 2002. годину) налазио се у распону од

WPL = 773000 ×

1359000
= 236 441
4443000

WPU = 773000 ×

3514000
= 611 371.
4443000

Да би се проблем сиромашнога радништва успјешно рјешио, односно да
би посао постао мост за бијег из сиромаштва нужно је што веће растерећење
плата слабије плаћенога радништва.
Рад је један од трошкова производње, али то не значи да ће државе с
најефтинијом радном снагом привући највише улагања.
То значи не само што веће порезно растерећење малих (минималних)
плата, већ и минимално издвајаwе доприноса радника и послодаваца на плате и из
плата. Како бројни експерти указују да се компетитивност може остварити једино
снижавањем трошкова рада у наставку се даје преглед висине плата и њихове
структуре у високоразвијеним државама (цф. графикон 3).
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Графикон 3: Трошкови рада

Графикон 3 зорно предочава разлике у трошковима рада између
појединих држава, али и указује на различите бенефиције. Тако је видљиво да
већина европских држава има много веће бенефиције, односно економску и
социјалну сигурност, запосленика, а Норвешка, Данска и Швицарска и вишу
нето-сатницу од САД-а. Занимљиво је да су трошкови рада у САД-у испод
трошкова рада Њемачке, Финске, Низоземске, Белгије, Аустрије премда је нетосатница рада у САД-у на разини тих држава или чак и виша. Нето-сатница је на
Новом Зеланду иста као у Италији, али су трошкови рада у Италији далеко већи
него на Новом Зеланду. Заједнички називник за те разлике јест чињеница да
већину држава Еуропске заједнице одређује термин социјалне државе, који
укључује висока економска и социјална права запосленика које штити држава.
Конкурентност неке државе на глобалној разини (цф. таблицу 1)
потенцијални улагачи процјењују темељем сљедећих фактора [5]: 1) висина
пореза, 2) порезни прописи, 3) приступ финансијским средствима, 4) ступањ
образовања радне снаге, 5) ригидност прописа о раду, 6) административне
потешкоће, 7) радна етика, 8) инфраструктура, 9) политичка стабилност, 10)
девизни течај, 11) инфлација, 12) корупција, 13) криминал, 14) стабилност владе.
Порастом конкурентности народнога господарства смањује се број
незапослених особа.
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Таблица 1: Конкурентност народних господарстава по GCИ (Growth
Competitiveness Index) у 2003. години
Држава

Ранг

Финска

1

САД

2

Шведска

3

Данска

4

Тајван

5

Словенија

31

Мађарска

33

Чешка

39

Словачка

43

Пољска

45

Хрватска

53

Бугарска

64

Румунија

75

Србија

77

Македонија

81

Извор: www.weforum.org. 13.08.2004.
Тражење конкурентности властите радне снаге кроз снижавање трошкова
пореза и доприноса у трошковима рада од посебнога је значаја за сиромашне
запосленике, али и за мале предузетнике који су према истраживању [6]
проведеном у Хрватској и сами сиромашни. Наиме, према том истраживању у
Хрватској само један посто преузетника контролира 73 % капитала
(приватизираног). Борећи се за заштиту права сиромашних радника синдикати се
истодобно на такав начин стављају и на страну малих послодаваца.
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4. Организацијска структура нових предузећа
Организацијска структура нових пreдузећа све више губи обрисе
пирамидалнога устроја, нова предузећа требају све мањи број лидера, мањи број
али, стручнијих и у опште квалитетнијих и флексибилнијих људи, људи се
анагажирају на одређеним пројектима или примају за обављање одређених
послова, а не за неко тачно одређено радно мјесто, помјерења унутар предузећа
одвијају се углавном хоризонтално (…). Пирамидални организацијски модел [7]
предузећа поприма све више обрисе молекуларнога модела и зорно је предочен
схемом 1.
Предузећа будућности овисит ће прије свега о језгри стално запослених
радника коју ће чинити понајбољи радници с пуним радним временом. Та језгра
ће све више организирати, водити и контролирати и рад запосленика с
флексибилним запослењем, те ће и ради тога уживати посебне повластице.
Схема 1: Молекуларни модел флексибилне организације

ПОВРЕМЕНИ
РАДНИЦИ

РАД ОД КУЋЕ

МОЗАК
ПРЕДУЗЕЋА
«CORE BUSINESS»

AUTSORSING

РАДНИЦИ НА
УГОВОР

Извор: Пупавац, Д., Зеленика, Р.: Управљање људским потенцијалима у
промету, Велеучилиште у Ријеци, Ријека, 2004., п. 62

256

Флексибилизација тржишта рада - предуслов конкурентности у новој економији
_______________________________________________________________________
Запосленици с флексибилним запослењем који ће се све више
запошљавати у предузећима, запошљават ће се за обављање краткорочних
послова да би се средишњи радници растеретили прековременога рада.
Могућност предузећа да на тржишту рада може лако ангажирати раднике за рад
с непуним радним временом, повремене (on-call) раднике, раднике за
привремени рад, сезонске раднике или раднике у оквиру уговора о
оспособљавању, придонијет ће значајнијем снижавању трошкова рада те им
омогућити изградњу квалитетно бољих односа са сталним запосленицима.
5. Рачуналне апликације у функцији одређивања оптималнога
односа сталних и привремених запосленика
Да би се знанствено утемељено доказале претходно изнесене тврдње у
наставку се презентирана проблематика зорно предочава на практичном примјеру.
Предузеће располаже подацима о потребном броју радника за сваки дан у седмици.
Сукладно томе, пред менаџере предузећа се намеће проблем осигурања потребнога
броја радника, али на начин да трошкови њиховога ангажирања буду минимални.
Потребе за радницима могу бити задовољене из редова властитих стално
запослених радника или ангажирањем привремено запослених радника с бурзе
рада. Дневна најамнина (плата) стално запослених радника износи 25 €, док дневна
најамнина повремено запослених радника износи 40 €. Претпоставка је да је
њихова замјенљивост могућа у цјелости, односно да ангажман привремено
запослених радника не тражи никакво додатно оспособљавање. Формулација
проблема зорно је предочена таблицом 2.
У пољима Е5:Е11 и Е13:Е19 налази се потребан број радника по данима.
У пољу L6 израчунан је просјечан број радника по дану
(SUM(Е5:Е11;Е13:Е19)/10). Просјечне дневне најамнине дане су пољима L16 и
L17, а укупни трошак најамнина израчунава се помоћу формуле
SUM(P5:P16)*10*L16+SUM(R18:AE18)*L17 и приказан је у пољу L19.
Менаџмент и синдикaт формирали су 10 могућих модела распореда
смјена радника прeдузећа, те оставили могућност да се додатно договоре још
два модела (бројеви смјена 11 и 12). Бројеви 1 и 0 у моделу у пољима R5 : AE16
означавају: један да радник ради тај дан и нула да радник не ради тај дан.
Примјерa ради ако радник ради по смјени означеној број 5 то значи да је
"прву"недјељу слободан, да почиње радити у понедјељак и ради до четвртка, у
петак има слободан дан, затим ради суботу и недјељу, одмара понедјељак, те
ради од уторка до петка и има слободан викенд (цф. таблицу 3).
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Таблица 2: Модел рјешавања проблема
помоћу прорачунске таблице

Таблица 3: Модел распореда
смјена радника подузећа

Поља P5:P16, као и поља R18:AE18 означавају адресни низ у којему се
израчунавају варијабле одлучивања. Варијабле одлучивања у адресном низу
P5:P16 садржавати ће број стално запослених радника који ће радити одређену
смјену, док ће варијабле одлучивања у адресном низу R18:AE18 садржавати
број привремено запослених радника који ће радити одређену смјену.
Оптимално рјешење добива се при минималним трошковима у адресном
пољу L19. Адресна поља L8 и L9 садржавају минималне трошкове по врстама
радника - стално запослених L8 и привремено запослених L9.
Ограничења су постављена у адресном низу D5:D11 и D13:D19 и
захтијевају да број распоређених радника у адресном низу C5:C11 и C13:C19
свакога дана буде већи или једнак потребном броју радника тога дана
дефинираном адресним низом E5:E11 и E13:E19.
Да би се са аспекта послодаваца доказала економска оправданост
флексибилности тржишта рада постављени проблем ће се најприје ријешити на
начин по којему је послодавац дужан за тражене послове ангажирати само
стално запослене раднике. Сва остала ограничења су важећа. Да би се наведени
проблем рјешио само ће поља P5:P16 означавати адресни низ у којему ће се
израчунавати варијабле одлучивања. Добивено отпимално рјешење зорно је
предочено таблицом 4. Темељем добивенога оптималнога рјешења (цф. таблицу
4) видљиво је да предузеће да би удовољило дневним потребама за радницима
треба имати укупно 12 стално запослених радника, а минимални трошак
њихових двоседмичних плата износио би 3 000 €. Да би се задовољила
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постављена ограничења, два радника би требала радити четврту смјену, два
радника пету, њих четири осму и четири десету смјену.
Но, уз претпоставку флексибилности тржишта рада поред поља P5:P16 и
поља R18:АЕ18 означит ће адресни низ у којему ће се израчунавати варијабле
одлучивања. Тада оптимално рјешење изгледа на сљедећи начин (цф. таблицу 5)
Добијено рјешење је оптималније у односу на претходно те се по њему остварује
уштеда од 340 € у односу на претходно постављено рјешење. По том новом
оптималном рјешењу предузеће би требало имати свега десет умјесто дванаест
стално запослених радника, док би се просјечно дневно ангажирало 0,4
привремено запослена радника. Да би се наведени оптимални програм
реализирао распоред радника предузећа треба организовати на начин да два
стална запослена радника раде смјену четири, два смјену пет, два смјену број
осам, два смјену девет и два смјену десет, док ће се у "прву" суботу и "другу"
недјељу ангажирати по два привремено запослена радника. Када би примјерa
ради трошкови рада привремених запосленика износили исто 25 € тада би по
оптималном програму предузеће запошљавало свега 8 сталнo запослених
радника уз ангажман просјечно 2,4 повремена радника дневно. Како би при
таквом програму дошло до незнатнога снижења трошкова рада за свега 60 € то
се менаџменту предузећа чак и уз претпоставку пуне респонзивности тржишта
рада не би исплатио тако велики ангажман привремених радника (прву сриједу
6, четвртак 2, суботу 4, другу недјељу 4, други уторак 2 и други петак 6). Наиме,
познато је да повремени радници могу уштедјети новац у кратком року, но
њихове ниже вјештине и недостатак искуства могу, дугорочно гледајући, бити
скупе.
Таблица 4: Оптимални програм
сталних запосленика

Таблица 5: Оптимални програм сталних и
привремених запосленика
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6.

Закључак

Флексибилизација тржишта рада мора бити усмјерена ка креирању што
већега броја радних мјеста, смањивању незапослености и смањивању броја
сиромашних радника уз истодобно повећање продуктивне запослености. Да би се
ти циљеви и остварили флексибилизација тржишта рада треба in continuo
придоносити оспособљавању и едукацији људскога капитала.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

Литература

The Economist July 31st 2004.
Kwang Yeong Shin: The Political Economy of Economic Growth in East Asia:
South Korea and Taiwan, u The four Asian Tigers (ur. Eun Mee Kim),
Academic Press, San Diege, California, USA, 1998.
Majid, N.: The size of the working poor population in developing countries,
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/ep16.pdf 25.07.
2004.
Berger, S., Harasty, C.: World and Regional Employment Prospects: Halving
the World's Working Poor by 2010.,
http:/www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/ep38.pdf 15.07.
2004.
www.weforum.org. 13.08.2004.
Север, И., Дрезгић С: Концепција и стратегија социјалних односа у
хрватском друшву - дистрибуција дохотка и имовине, Економија (13300636) - (2003), 1; 1-279.
Пупавац, Д., Зеленика, Р: Управљање људским потенцијалима у промету,
Велеучилиште у Ријеци, Ријека, 2004.

260

Конкурентски императив иновативне стратегије – задаци за државу и предузеће
_____________________________________________________________________
Проф. др Маја Леви Јакшић 107, мр Сања Маринковић 108

КОНКУРЕНТСКИ ИМПЕРАТИВ ИНОВАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ –
ЗАДАЦИ ЗА ДРЖАВУ И ПРЕДУЗЕЋЕ
Апстракт: Компетентности у остваривању кооперације, мрежа и
алијанси, кооперативне компетентности, сматрају се кључним фактором
конкурентности и оријентација ка њиховом јачању је неопходна стратешка
димензија иновационих политика, како на нивоу предузећа, тако и на нивоу
друштва и привреде у целини. Резултати засновани на емпиријском
истраживању предузећа у Србији указују на одговарајући степен зависности
између иновационе стратегије, кооперативних компетентности и оствареног
пословног успеха. У раду се указује на кључне правце у остваривању
кооператвине иновативне стратегије која подразумева одговарајуће промене у
домену државне политике и стратегије иновација, успостављање националних
система иновација (НСИ), и промене у оријентацији предузећа и
импелементацији иновативних стратегија ослоњених на јачање кооперативних
компетентности.
Кључне речи: кооперативне компетентности, национални систем
иновација, иновативна стартегија

COMPETITIVE IMPERATIVE OF INNOVATIVE STRATEGY –
TASKS FOR THE STATE AND COMPANY
Abstract: Competencies in creating cooperation, networks and alliances,
cooperative competencies, are determined as the key factor of competitiveness and the
orientation towards strengthening of these competencies is considered as strategic
dimension of innovation policies for enterprise and for the economy and society in
general. Results based on empirical research of Serbian companies point to a degree
of correlation between innovative strategies, cooperative competencies and
profitability. The paper points to the main streams in relation to cooperative
innovation strategies based on changes in the domain of general governemnt policies,
establishing of national innovation systems (NИS), and changes in the orientation of
firms in implementing innovation strategies based on cooperative competencies.
Кеy wоrds: cooperative competences, national innovation system, innovation
strategy
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1. Увод
Иновативност је критична за конкурентски менаџмент технологије на
стратешком и оперативном нивоу, на нивоу привреде, гране, делатности или
фирме. Иновативни потенцијали, компетентности и стратешки менаџмент
иновација су у основи свих облика кооперације, мрежа и алијанси које се стварају
у глобалним, светским размерама. Компетентност иновирања, суштински
ослоњена на технологије али значајна за све области организације, представља
кључни садржалац конкурентске компетентности предузећа и привреда, без обзира
на ниво постигнутог технолошког развоја. Компетентност иновирања је уједно и
подстицајни елемент, заметак за креирање квалитативно нових компетентности
које су једини реални ослонац стратешке конкурентности. Компетентност у
остваривању кооперације, мрежа и свих других облика сарадње са окружењем, у
основи подстакнута потребом јачања технолошких, тржишних и иновативних
потенцијала, постаје кључна компетентност предузећа и његов одговор на прилике
и шансе које доноси глобализација и промена карактера савремене
конкурентности. Иновативним стратегијама сагледавају се могућности да се
следбеници (фирме, гране, привреде, земље) приближе границама технолошког
развоја које су поставили развијени - лидери, да се нађу у конкурентској утакмици
са њима и да их у одређеним пословима престигну и победе у тој игри.
Истовремено, иновативне стратегије су кључ за одржавање позиције лидера јер
заостајање у иновативној трци се кажњава неуспехом и препуштањем позиција
вође трке другима.
2. Конкурентски имеператив иновативне стратегије државе
Наглашавање значаја националне иновационе политике условљено је,
између осталог, прихватањем чињенице да је технолошки развој кључна полуга
економског раста и просперитета. То је основа за тумачење кључних збивања и
односа у привреди и друштву. У историјској перспективи, економски развој се
тумачи кроз дуге таласе које карактеришу периоди просперитета, рецесије,
депресије и опоравка. [1] Теорије циклуса у економији, ослоњене на емпиријска
истраживања, истичу њихову равномерност и периодичност. Иновације,
инвестиционо понашање и фактори тражње се сматрају кључним узроцима
појаве дугих таласа и њихове смене. Будући да се иновације и предузетништво
везују за фазу опоравка која започиње при крају фазе депресије и кризе,
економске прилике и тешкоће са којима се суочавају државе и владе утичу на
степен њихове спремности да се баве питањима подстицаја иновација и
предузетништвом. Када се реформа технолошке политике довела у везу са
кризом у привреди, уследиле се кључне и суштинске промене, што су доказали
«они који су били први на потезу», а то су Холандија, Данска и Финска. Ове
земље су отворено и у пуној мери подржале «иновациону парадигму» почетком
1990-их и редизајнирали су инструменте националне политике и
административне структуре у складу са тим захтевима. [2] У земљама попут
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Словеније, Малте и Мађарске, окретање ка иновативној стратегији спроведено
је истовремено са генералним административним променама и са
трансформацијом политичког система, а нова иновациона парадигма уведена је
са другим мерама транзиције привреде и друштва. Ова група земаља је
иновациону политику прихватила у оквиру генералних економских и
административних промена у земљи.
Карактеристике иновационе политике коју предвиђа Европска унија
(ЕУ) у наредном периоду посебно заслужују пажњу јер ће она у значајној мери
обележити основне правце у овој области за све земље региона. Последњих
година се питања и проблеми иновација стављају у жижу интересовања и ЕУ
истиче шест иницијатива за њихово решавање. [2] Прво, предвиђа се
успостављање «Европског истраживачког простора» који значи успостављање
јединственог простора за истраживања и продукцију знања у оквиру Европске
уније. Друго, међу приоритетне активности сврстава се и стварање јединственог
режима за права интелектуалне својине ЕУ, што подразумева режим који се
поштује на нивоу ЕУ у погледу права својине попут патената, копирајта и
робних марки. Треће, тежи се успостављању јединственог тржишта капитала ЕУ
где је обезбеђен простор за тржиште ризичног капитала. Четврти домен
активности односи се на стандардизацију што подразумева успостављање
заједничких тела за доношење стандарда који ће се примењивати у оквиру ЕУ,
што ће посебно утицати на развој технологије и тржишта. Пета област деловања
у наредном периоду која се сматра посебно значајном и утицајном за
иновациону политику, је усаглашавање и уједначавање истраживачких и
иновационих система у ЕУ применом «отвореног метода координације». Овај
метод се у домену развоја истраживања и технологије препознаје кроз примену
бенчмаркинга који подразумева одабир најбоље праксе и усаглашавање свих
чланица са тим искуствима. На крају, као шеста област, истиче се развој еЕвропе која подразумева подстицај за коришћење ИКТ у пословном и
друштвеном понашању, унапређивању организационих промена на нивоу
предузећа и у јавним службама.
Нова иновациона политика и стратегија не значи потпуно раскидање са
претходном оријентацијом коју карактерише: ослонац на стратешке
технологије; помоћ и подршка државе фундаменталним пројектима од
стратешког значаја за развој; интервенција државе у посебним случајевима и
доменима када се тржиште још није успоставило. Нови приступ системски
обезбеђује подршку државе целини иновативних активности, подразумевајући
све фазе овог процеса од настанка идеје до реализовања технологије и њене
дифузије, не ограничавајући њену улогу само у доменима подршке
фундаменталним пројектима стратешких технологија као опште правило
националне политике претходног периода. Нови приступ наглашава потребу
развоја институција система које подржавају целовити модел националне
иновационе политике, превасходно усмерен ка развоју кључних институција
националног система иновација (НСИ). Нови приступ иновационе политике је
отворен за уважавање различитости међу земљама и за различите
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интерпретације када је реч о политичким мерама и могућностима да се развију
бројни стратешки програми у различитим институционалним контекстима,
нормативном окружењу и државним филозофијама. Политичка прихватљивост
се односи на могућност да се нови приступ веже за одговарајући политички
амбијент, што је на примеру Словеније и Мађарске искоришћено као шанса у
политичким променама 90-их као део програма транзиције, приближавања
Европи и свих других политичких циљева који су постављени у време
трансформације политике, привреде и друштва. За Србију тај моменат је управо
сада актуелан, али чини се да је још увек административни апарат ригидан и
склон да на класичан, традиционалан начин приступи остваривању националне
технолошке политике. Кључни аспект новог приступа и модела који указује на
меру успешности успостављеног новог стања је управо питање степена
интегрисаности у европске токове, координације, кооперације, мрежа и алијанси
које се успостављају стратешким деловањем у областима привреде, образовања,
науке и регионалних стратегија.
3. Конкурентски императив иновативне стратегије предузећа
Конкурентност предузећа се гради успостављањем иновативне
стратегије као одговором на изазове окружења и то је једини витални правац
опстанка и развоја фирме. Иновативне стратегије се остварују полазећи у основи
од два основна приступа: први, који наглашава значај екстерних “сила”
конкурентности, утицаја окружења, и то пре свега тржишта, и други, који
истиче ресурсе и способности уграђене у компетентности које представљају
интерне снаге организације којима она јача конкурентску моћ. [1] Први приступ
се назива “екстерни” или “споља ка унутра” и углавном полази од доброг
разумевања тржишта, купаца као и конкурената, којима се утиче на
конкурентске факторе фирме: квалитет, брзину, сигурност-поузданост,
флексибилност и цену. [3] Код формулисања стратегије полази се од тржишних
могућности и од тренутне позиције фирме на тржишту. Такође, разматрају се
конкуренти и њихово се понашање пројектује за период на који се стратегија
доноси. Даље, разматрају се купци и њихови захтеви, политички услови, правни
прописи, снабдевачи, као и истраживачке институције које би могле да утичу
својим резултатима на нове стратегије и планове за будућност. У моделу пет
конкурентских сила, М. Портер истиче ситуацију у окружењу и екстерне
факторе као опредељујуће у формирању стратегије фирме. [4] Други приступ је
“интерни” и полази од конкурентности која извире из унутрашњих снага и
предности које предузеће поседује, тако да се још назива и приступом “изнутра
ка споља”. Интерни приступи одабиру многе релевантне чиниоце организације и
истичу њихове предности у остваривању конкурентности фирме. Ослањају се на
кључне димензије попут ресурса (који су ретки, вредни, тешки за копирање,
тешко доступни), структуре, стратегије, менаџмент стил, вештине и знања
запослених, и друге. Ресурси и динамичке способности развијају се унутар
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организације и то је у основи стратегије конкурентности ослоњене на интерне
снаге.
Оба приступа су значајна и потребно их је повезати у јединствену
стратегију која уважава екстерне силе и преводи их у нужност сталног иновирања
и промена базичне компетентности фирме као императива савременог динамичног
тржишта, променљивих захтева купаца и интензивних промена технологије.
Основни стратешки правац се гради на принципима конкурентности путем
динамичке компетентности. Ово је општи стратешки оквир у коме се у зависности
од конкретне ситуације опредељују посебни, конкретни стратешки правци –
одређена пословна, технолошка, тржишна стратегија уз даљу спецификацију
појединих функционалних стратегија - кадровске, маркетиншке, развојне,
производне. Стратегија динамичке компетентности подразумева сталну
интеракцију екстерних и интерних фактора. Чињеница је да предузећа данас све
брже препознају кључне факторе конкурентности и да брже реагују на потребу
подстицања иновација као правца јачања сопствених тржишних позиција. Треба
истаћи, међутим, да су ти напори у великој мери ограничени чињеницом да
истинска иновациона снага данас лежи у кооперативним односима различитих
институција које учествују у иновационом ланцу, а то је у ствари иновациони
амбијент или инфраструктура за коју не може да буде задужено нити је одговорно
појединачно предузеће. Дакле, предузећа, одговарају на конкурентски изазов
јачајући сопствене иновационе потенцијале, али то у садашњим условима није
довољно. Потребна је значајна активност државе на том плану, пружајући
подршку и обезбеђујући потребну изграђеност релевантних институција и њихову
умреженост ради постизања потребне синергије за конкурентност базирану на
иновацијама у светским размерама.
Данас се може говорити о конкурентности привреде, државе и друштва
на исти начин као и о конкурентности одговарајућих економских ентитета,
привредних субјеката, компанија. Прво, зато што конкурентност привреде
почива на конкурентности свих јединица привредног система које учествују у
стварању нове вредности. И друго, зато што конкурентска снага заснована на
иновативности данас подразумева висок степен кооперативности који полази од
тога да фирме нису изолована острва која се у беспоштедној борби у тржишној
арени супротстављају једне другима одмеравајући конкурентске моћи. Фирме,
чак и конкурентске, међусобно сарађују, умрежавају се са релевантним
институцијама у окружењу да би оснажиле конкурентске потенцијале који данас
почивају на снажним темељима иновативне снаге и компетентности. Како та
снага зависи од степена њиховог умрежавања и сарадње у читавом ланцу
стварања и дифузије иновација, држава и национални амбијент иновација
постаје још један значајни фактор те снаге. Нови концепти «макроменаџмента»
и «кооперативног менаџмента» уствари наглашавају потребу јединственог
наступа државе и предузећа у заједничком напору ка јачању конкурентности и
иновативности.
Кључна стратешке компетентности предузећа су компетентности у
остваривању кооперација и мрежа као корисних облика повезивања, успостављања
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чврстих и кооперативних веза и односа са купцима, снабдевачима, организацијама
у комплементарним делатностима, конкурентима, универзитетом и институтима,
државним агенцијама и другим институцијама, када за то постоји заједнички,
узајамни интерес. Предности повезивања се сагледавају у јачању конкурентских
моћи, а технолошке и иновативне снаге предузећа су у основи конкурентске моћи
савремених предузећа. Фирме су подстакнуте да улазе у кооперације и мреже јер
се тиме смањује неизвесност и то и технолошка и тржишна, али апропријабилност
(власништво и заштита кључних технолошких информација као извор
конкурентности) се тиме смањује. Технолошка кооперација у пракси зависи од
предности које се очекује да ће донети у односу на ситуацију одсуства
кооперације. Организације ће, применом анализе трансакционих трошкова, на
пример, установити да ли ће боље проћи уколико технолошким партнерством
обезбеде неопходне иновације или се одлуче на организовање иновационог
процеса интерно, самостално, сопственим снагама. Последње две деценије бележе
изразити пораст укупног броја и велику разноврсност облика технолошке
кооперације.
Тежња ка остварењу конкурентности на светским тржиштима значи
оријентацију ка обезбеђењу целокупности иновационог процеса и подједнаком
јачању свих карика иновационог ланца који обухвата науку, технологију,
иновације и њихову дифузију. Оријентација ка иновативним малим и средњим
предузећима, предузетничком капиталу, привреди знања, организационој
адаптивности и хоризонталној координацији образовне, истраживачке, технолошке
и привредне стратегије постале су нужан предуслов за такву оријентацију. Нови
модели који теже већој интегрисаности свих функција у предузећу и који
обезбеђују већу флексибилност, адаптивност, респонзивност, а самим тим и
иновативност предузећа, примерени су и новим тенденцијама на глобалном, макро
нивоу. Интегрисање свих кључних домена националне, владине политике и
хармонизоване стратегије иновативне организације препознатљиви су као
доминантна оријентација у садашњем тренутку.
4. Иновативна стратегија заснована на компетентностима
Традиционални приступи стратегији били су усмерени на производ и
тржиште који су посматрани као кључни фактори конкурентности и успешног
пословања. Стратешка анализа је била фокусирана на вредновање активности
конкурената, тржишно позиционирање, трошкове процеса, животни циклус
производа, диференцијацију производа и сл. Током осамдесетих година
преовладавао је нормативни приступ стратегији производ – тржиште, чији је
најпознатији представник овог приступа М. Портер са својим моделом 5 сила
конкурентности за анализу конкуренције у индустријској грани. Током
деведесетих, долази до значајних промена на тржишту: конкуренција постаје
глобална, захтеви потрошача све више софистицирани, а постизање квалитета уз
ниске трошкове постаје нешто што се подразумева, и не представља извор
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конкурентске предности и диференцијације. У теорији и пракси менаџмента
појављује се нова идеја. Јавља се приступ који истиче стратегије засноване на
ресурсима и примећује се да активности и способности које су специфичне за
одређену организацију такође могу бити извор конкурентске предности. Јављају се
“ресурсно-оријентисани модели предузећа” који ресурсе предузећа - организације
истичу као основно упориште његове дугорочне конкурентности. (Корени
ресурсно оријентисаног приступа могу се пронаћи и нешто раније). Ресурснооријентисани приступ стратегији односи се на идентификовање и изградњу снага
организације, посебно оних које су на било који начин јединствене, специфичне за
посматрану организацију. Како се данас све више прихвата став да се организације
у основи такмиче компетентностима, а не производима, овај приступ отвара бројна
важна питања која се односе на идентификацију, развој и управљање кључним
компетентностима.
Стратегија у суштини представља функцију квантитета и квалитета
компетентности организације. Стратегија без компетентности нема снагу, а
компетентности без стратегије губе смисао. Питање на које треба пружити одговор
је на који начин компетентности и способности помажу у постизању и одржавању
конкурентске предности у конкретној организацији. Стратегија организације тако
изражава начин на који могућности организације настале захваљујући
компетентностима могу бити искоришћене.
Без обзира о којој стратегијској опцији је реч, важно је подсетити да за је
њену успешну имплементацију, али и одрживост током дужег временског периода,
организација мора поседовати одређене ресурсе, способности и компетентности.
“Компетентности организације треба да су усклађене са технолошком стратегијом
у смислу да одређена стратегија захтева поседовање, односно развој одређених
компетентности како би била одржива.” [5] Организације које желе да буду
успешни иноватори морају поред компетентности да развијају иновације,
инкременатлне или радикалне, развити и компетентности за патентну заштиту,
односно морају створити баријере за имитирање иновације од старне конкурената.
Дешава се да следбеници, али и имитатори успевају да остваре већи профит од
иновације него организација која је иновацију прва донела на тржиште. Ове је
посебно истакнуто у ситуацијама када је иновацију лако имитирати. Ипак,
ситуација је за следбенике данас све неповољнија, ако се узме у обзир да су
животни циклуси производа, процеса и услуга све краћи, односно да се време
развоја нових производа, услуга и процеса све више скраћује. У технолошки
интензивним гранама се показује да једино стратегијом лидера могу да се остваре
пословни успеси, док је стратегија следбеника или “други бољи” неуспешна, не
генерише се очекивана добит услед скраћивања циклуса тражње и животног
циклуса производа/услуге. [5]
Изабрана стратегија организације не мора представљати трајно решење.
Организација која се развија ће бити заинтересована да прелази на нове, више
облике стратегије, што захтева развој одговарајућих компетентности. Често је
развој компетентности наметнут захтевима тржишта и конкурентске борбе како
би се изабрана стратегија одржала и успешно спроводила и у будућности. Како
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се тржишни услови мењају, а организација развија, и саме компетентности трпе
промене, развијају се и јачају. Развој компетентности подразумева како
усавршавање постојећих, тако и увођење потпуно нових компетентности у
организацију. Компетентности су по дефиницији специфичне за организацију,
па ће и брзина и модалитети њиховог развоја бити специфични. Листа
контигентних фактора је превише дуга и тешко је набројати све њене елементе.
Сигурно је да би се на њој нашли тип компетентности, динамика окружења,
делатност организације, врста производа/услуга, национална култура и многи
други. Немогуће је направити општи модел развоја компетентности као скуп
корака којима се треба кретати и који обезбеђују успех.
Данас се све више прихвата становиште по коме се компетентности
налазе у сржи конкурентске борбе. Савремена иновативна организација своју
конкурентност гради стратегијама које се ослањају на кључне компетентности.
Ово се посебно односи на технолошку стратегију која се налази у основи
пословне стратегије организације. Приликом избора технолошке стратегије пре
свега се морају узети у обзир компетентности које се односе на истраживачко
развојни рад, стварање нових и усавршавање постојећих производа, услуга и
процеса, као и компетентности у остваривању веза са пословним субјектима из
окружења, како са организацијама из истих и комплементарних делатности, тако
и са добављачима и купцима. “Стратегија фирме се упарује (усклађује) са
степеном турбулентности окружења, а посебно стратегија технолошке
агресивности се двоструко упарује (усклађује) са: 1. екстерно: са технолошком
турбулентношћу окружења и глобалном стратегијом фирме; 2 интерно: са
технолошком способношћу (компетентностима), или интерним силама
технолошке моћи у фирми.”[5]
5. Кооперативне компетентности предузећа у Србији
Уважавајући концепт конкурентности засноване на компетентностима,
питања која су од посебне важности за појединачна предузећа су: на који начин се
могу идентификовати компетентности у предузећу, које компетентности се могу
издвојити као кључне за пословни успех, какве користи оне доносе, на који начин
се компетентности трансформишу у нове производе, услуге и процесе, које
компетентности омогућавају лидерима да одрже своју позицију, које
компетентности је потребно развијати код следбеника како би достигли лидера, на
који начин компетентности треба развијати, када их треба заменити новим.
Посебну пажњу треба посветити развоју кооперативних компетентности чија се
специфичност огледа у томе што омогућавају предузећу да кроз различите облике
сарадње са организацијама из окружења обезбеди компетентности које му
недостају. Ово је од посебног значаја када је реч о компетентностима које су
неопходне у иновационом процесу, а које су по својој суштини и садржају веома
различите, од оних које се односе на истраживачко развојни рад (фундаментална,
примењена, развојна истраживања), до оних које се тичу апропријабилности
иновације, комерцијализације и пружања услуга новим купцима/корисницима.
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Само мали број успешних предузећа је у стању да све ове компетентности развија
самостално и одржава их на задовољавајућем нивоу. Оваква одлука за већину
предузећа није ни могућа, ни економски оправдана. Зато је неопходно да се
недостајуће компетентности обезбеди кроз различите облике сарадње са
организацијама и институцијама из окружења.
Истраживање спроведено у предузећима у Србији 2003-2004 године [6]
имало је за циљ да испита познавање концепта конкурентности засноване на
компетентностима у домаћој пракси, као и активности предузећа везане за
иновационе процесе, развој компетентности иновирања и кооперативних
компетентности. Истраживање ставова, активности и потреба у предузећима
извршено је путем упитника који су попуњавали менаџери са различитих
организационих нивоа од генералних директора (36 %), преко директора развоја и
других сектора, до руководиоца одељења. Прикупљени су валидни одговори 46
менаџера из 34 предузећа из неколико градова и места у Србији.
Резултати истраживања показују да 73,53 % предузећа не спроводи
фундаментална истраживања, што се, узимајући у обзир ситуацију у којој се наша
привреда налази, може оценити као правилан избор. Инсистирање на овим
активностима (услед погрешног схватања да ИР рад треба да започне од
фундаменталних истраживања) може водити губитку драгоценог времена, енергије
и новца. Примењена истраживања се са више или мање успеха спроводе у 61,77 %
предузећа, а развојна у 76,47 % анкетираних. Акценат би требало ставити управо
на развојна истраживања која могу обезбедити иновације производа, процеса и
услуга којима се домаћа предузећа могу приближити успешним привредама у
окружењу. Од предузећа лидера или следбеника захтевају се високо развијене
компетентности за све активности у иновационом процесу, док ће предузећа која
спроводе стратегије имитације више бити усмерена на развој дизајна и
усавршавање и тржишно позиционирање производа, процеса и услуга које је неко
други створио. Компетентности које су неопходне у иновационом процесу, као и за
успешно спровођење одабране иновационе стратегије, предузећа не морају
развијати самостално. Сарадња са кооактерима из окружења може обезбедити
компетентности које предузећу недостају, али и олакшати и убрзати развој
постојећих компетентности. Опредељење за самосталан ИР рад или сарадњу са
организацијама из окружења зависиће од величине, потенцијала и снаге самог
предузећа, али и од екстерних фактора – карактера делатности, турбулентности
гране, потеза конкуренције и типа истраживања које треба вршити. У предузећима
која су била предмет истраживања ИР активност се претежно обавља самостално
(50 %) и у сарадњи са сродним организацијама (35,29 %), док врло мали проценат
предузећа своју ИР активност ослања на сарадњу са универзитетима (8,82 %), или
другим научно-истраживачким институцијама (5,88 %).
Резултати даље показују да је хоризонтална кооперација, односно
сарадња са организацијама из исте или сличних делатности веома слаба или се
не одвија у 14,71 % предузећа, у 47,06 % је у облику повремене сарадње, док је у
38,24 % предузећа присутна интензивна хоризонтална кооперација уз рад на
заједничким пројектима. Вертикална кооперација, која се посматра кроз
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интензитет сарадње са купцима и добављачима у 5,88 % је слаба, јер предузећа
немају сталне купце и добављаче, у 61,76 % је у виду коректних пословних
односа са сталним купцима и добављачима, док је у 32,35 % предузећа
вертикална кооперација у облику интензивне дугогодишње сарадње уз повремен
рад на заједничким пројектима. Управо рад на пројектима са добављачима и
купцима представља извор иновација које могу донети конкурентску предности.
У успешним светским компанијама добављачи и купци су често чланови кросфункционалних тимова за развој нових производа, процеса и услуга, па би
овакве облике сарадње, тамо где је то могуће, требало развијати и у домаћим
предузећима.
Генерално, домаћа предузећа своје ресурсе треба да усмере на развојна
истраживања, док се резултати фундаменталних и примењених истраживања у
одређеним областима могу користити кроз различите облике сарадње са
организацијама из окружења. Поред сарадње са предузећима из исте и
комплементарних области, сарадња са универзитетима и другим научноистраживачким институцијама би свакако требало да буде интензивнија, као и
заједнички пројекти са добављачима и купцима, јер се на резултатима ове
сарадње може градити конкурентска предност у будућности. Предуслов за
различите облике сарадње је увођење система менаџмента квалитета (58,82 %
анкетираних га нема) као и развој компетентности за патентну заштиту (79,41 %
анкетираних нема пријављене патенте и лиценце).
Развој компетентности у домаћим предузећима треба да буде усмерен и
на повећање могућности за укључивање у међународно окружење, кроз
пословне мреже и алијансе. Хоризонтална кооперација подразумева испуњење
високих стандарда и захтева, који су за наша предузећа у овом тренутку
углавном недостижни, па могућности треба тражити у различитим облицима
вертикалне кооперације и партнерства у ланцу вредности. Изградња
кооперативних компетентности је неопходна без обзира на стратегију коју
предузеће спроводи. Лидери морају имати изузетно јаке везе са добављачима и
купцима, односно сарадњу у ланцу вредности и вертикалну кооперацију, јер се у
њој често могу пронаћи извори нових идеја за радикалне или инкременталне
иновације. Поред тога, лидери обично имају и јаке хоризонталне везе са
предузећима чији су производи, услуге или процеси комплементарни, али и са
директним конкурентима. Кооперација се захтева и од предузећа следбеника и
креативних имитатора, јер им може омогућити да дођу до компетентности које
им недостају како би брзо пратили лидера својом унапређеном верзијом
иновације. Имитатори могу имати нешто слабије кооперативне компетентности
и оне ће више бити усмерена на снижење трошкова него на заједнички
истраживачко развојни рад. Развојем кооперативних компетентности, кроз
размену знања и технологија јача се иновативни потенцијал предузећа, али и
преговарачка позиција за остваривање будућих веза са организацијама из
домаћег и међународног окружења.
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6. Задаци за државу и предузећа
Стални развој технологије производа, услуга и процеса постаје императив,
а уједно је и све скупљи, интензивнији. Настојећи да одговоре том конкурентском
изазову, државе и компаније усмеравају напоре ка томе да обезбеде финансијска и
материјална средства, креативни људски потенцијал за пројекте иновација и
промена, а све то у што краћем року да би обезбедиле опстанак, раст и развој кроз
пословни успех. Трансфер технологије путем различитих облика кооперације која
подразумева и формирање мрежа и партнерстава, ширење на нова тржишта
глобалног, светског простора, су начини да се оствари развојна конкурентност
фирми и националних економија.
Резултати истраживања показују да, по мишљењу анкетираних
менаџера, само 17,65 % домаћих предузећа своју конкурентску предност заснива
на компетентностима, као и да сам концепт није довољно познат у домаћој
пракси. Неопходно је упознавање домаћих менаџера са основним
карактеристикама, правилима и принципима конкурентности и изградњи
пословне стратегије засноване на компетентностима. Императив савременог
пословања је да се предузећа која нису оријентисана на кључне компетентности,
усмере на идентификовање и развој кључних компетентности у својим
организацијама, развој компетентности иновирања и кооперативних
компетентности, како би се квалификовала за конкуренцију на глобалном
тржишту.
Мере које приоритетно треба увести везано за нови модел иновационе
политике су: развој кооперативних компетентности у фирмама које се односе на
њихове компетентности у успостављању мрежа, алијанси и партнерстава;
подстицање развоја ових компетентности поготову за мала и средња предузећа;
деловање у правцу образовања и тренинга запослених директно везано за
подстицање њихових иновационо-технолошких компетентности; омогућавање
лакшег приступа ризичном и предузетничком капиталу; ојачавање места и улоге
институција-мостова у иновационом систему (технолошки институти или
центри изврсности); унапређивање свеукупне флексибилности и адаптивности
различитих институција у систему (нпр. истраживачких центара и
Универзитета).
8.
[5]
[6]
[7]
[8]
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СТРАТЕГИЈА ТЕХНОЛОШКОГ ПРЕСТРУКТУРИРАЊА
КАО ЕЛЕМЕНТ ПОДИЗАЊА НИВОА КОНКУРЕНТНОСТИ
ДОМАЋИХ ПРЕДУЗЕЋА

Апстракт: Преструктурирање предузећа у привреди која пролази кроз
процес транзиције представља неопходност. У оквиру стратегије
преструктурирања предузећа, значајно место припада елементима стратегије
технолошког преструктурирања. Посебан значај у оквиру технолошког
преструктурирања домаћих предузећа може имати однос пословне са
технолошком стратегијом, евидентирање начина за приступ новим технологијама, као и могућности стицања конкурентске предности посредством
технолошког преструктурирања.
Кључне речи: технолoгија, стратегија, преструктурирање, конкурентност

TECHNOLOGY RESTRUCTURING STRATEGY AS A TOOL
OF RAISING THE LEVEL OF DOMESTIC FIRMS'
COMPETETIVENESS
Abstract: Иn a transition economy, restructuring of enterprises becomes a
necessity. The elements of technology restructuring strategy have a significant role
within the restructuring strategy in the whole. On the other hand, the relation between
the grand strategy and the technology strategy, listing the ways of acquiring new
technologies and analyzing the opportunities of accomplishing the higher level of
firms’ competitiveness, could be of high importance for implementing a technology
restructuring strategy.
Кеy wоrds: technology, strategy, restructuring, competitiveness
1.

Увод

Преструктурирање предузећа представља посебан облик реаговања
предузећа на изазове из окружења, односно подразумева један специфичан вид
109
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управљања променама у предузећу. Процес преструктурирања, у претходном
смислу, подразумевао би посебан начин прилагођавања предузећа новонасталим
околностима у његовом окружењу, а које оно није претходно антиципирало и
није им се благовремено прилагодило.
Стратегија преструктурирања предузећа је реалност скоро сваког
предузећа које своју егзистенцију жели да настави у будућности, под новим
законитостима које владају на пословној сцени. Те ''нове околности и
законитости'' подразумевају промене узроковане транзиционим процесима кроз
које пролазе или су прошле земље ранијег социјалистичког друштвеног
уређења, међу којима је и Србија и Црна Гора. Сва предузећа сличне политичке
историје морају проћи дуг, и често болан пут од предузећа са карактером
друштвене својине, неефикасном производњом, нетржишне оријентације, до
предузећа која ће се водити тржишним законима у свом пословању, која ће бити
у приватном власништву и која ће утицати на пораст свеукупне продуктивности
у једној националној економији.
Преструктурирање, схваћено као ''оспособљавање предузећа да постиже
стандарде које намеће конкуренција'', подразумева потпуну промену пословне
филозофије, промену производне структуре, промену у генералној стратегији,
менаџменту, организационој структури и технологији, а све у циљу
успостављања хармоничног односа са својим окружењем, које представља и
изворе његове конкурентске предности [1, стр. 588].
Читав процес преструктурирања предузећа обухвата неколико главних
сегмената: тржишно преструктурирање, финансијско преструктурирање,
власничко преструктурирање, организационо преструктурирање и технолошко
преструктурирање.
Стратегија технолошког преструктурирања представља само један од
неколико суштинских процеса кроз које би требало да прође предузеће које има
за циљ да своје производе учини конкурентним на тржишту које настаје у свом
новом облику. Из тог разлога, не сме се занемарити питање стратегијског
потенцијала технологије и неопходност управљања истом руководећи се
начелима стратегијског менаџмента и дугорочног планирања.
2.

Елементи стратегије технолошког преструктурирања у к
контексту привреде Србије и Црне Горе

''Технологија садржи знање, стручност, као и начине за коришћење
фактора производње у циљу стварања производа и услуга за којима постоји
економска и социјална тражња. За разлику од науке која је теоријско знање,
технологија је превођење тог знања у прагматичне сврхе – повећање квалитета
живота'' [2, стр. 345]. Технологија представља један од кључних покретача
привредног развоја сваке националне економије. Напредак у технологији, тј.
технолошка промена, може имати различите облике, и сваки од њих може имати
јак утицај на конкурентност предузећа, уз адекватно и правовремено
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спровођење. Облици технолошког напретка могу бити везани за нове методе
производње постојећих производа, нове дизајне који омогућавају производњу
производа са побољшаним карактеристикама, и нове начине организације
пословања, маркетинг активности и менаџмента [3, стр. 10-11]. Стратегија
технолошког преструктурирања са собом повлачи низ пратећих промена у
понашању и функционисању предузећа. Мењају се структура трошкова,
иницијална добит, карактеристике производа, ефикасност производње,
стратегија маркетинга, финансија, кадрова. Ово су основне одреднице које
указују на чињеницу да технологија сама за себе чини питање од суштинског
дугорочног значаја за пословање предузећа.
Процес управљања конкурентском предношћу посредством технологије
је одређен одговорима на сет питања. Та питања подразумевају следеће [1, стр.
624]:
• сагледавање значаја технолошког фактора – другим речима, ово
подразумева бављење размишљањем о томе колико је технологија критична
за садашње и будуће пословање;
• идентификовање основног циља технологије у пословању – наиме, да ли се
нова или побољшана технологија уводи због евентуалног снижавања
трошкова или подизања квалитета самог финалног производа;
• одређивање позиције у животном циклусу у ком се потребна технологија
налази – да ли се ради о новој технологији којој тек предстоји значајна
експлоатација (уз сагледавање потенцијалног ризика који носи офанзивна
стратегија) или се ради о технологији која је у фази зрелости и самим тим
постоји мали простор за њено даље усавршавање (тј. пре је могућа замена
исте);
• сагледавање конкурентске позиције технологије – овде је битно упоредити
постојећу технологију у предузећу са технологијом на којој се заснива
пословање конкурентских предузећа.
Претходно изложени теоријски аспекти технологије говоре у прилог
њене улоге у процесу преструктурирања домаћих предузећа. Ситуација у
домаћим предузећима, везана за спровођење стратегије технолошког
преструктурирања вероватно ће имати карактер недовољно истраженог подручја
управљања. Пракса укључивања технологије у сам процес стратегијског
управљања предузећем је широко прихваћена од стране предузећа развијених
економија (САД, Јапана, Немачке, Велике Британије, итд.).
Домаћа предузећа (посебно мала и средња) пред собом имају изузетно
тежак задатак који подразумева неколико значајних ставки: прво, неопходно је
створити климу иновативности која ће бити карактерисана високим нивоом
прихватања нових идеја од стране појединаца на свим нивоима у организационој
структури предузећа; друго, потребно је успоставити адекватан систем
награђивања; треће, битно је фокусирати се и на стратегијски значај
технолошке активе (поред маркетинга, финансија, производње), као битног
елемента стратегије технолошког преструктурирања; четврто, сачинити план
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прибављања технолошког и интелектуалног капитала; пето, урадити план
прикупљања средстава неопходних за квалитетно спровођење претходно
сачињеног плана; шесто, спровести планове у дело, уз претходно извршену
анализу значаја технолошког фактора за успешно пословање.
Основни проблем везан за увођење и експлоатацију нове технологије у
домаћим предузећима свакако ће бити (и јесу): непознаница у вези са
потенцијалима нове технологије, а у смислу могућности њеног што потпунијег
експлоатисања, и висока цена такве технологије.
У сегменту стратегијског размишљања који се бави првим недостатком,
потребно је утврдити евентуалне могућности повећавања флексибилности
предузећа набављањем нове технологије, а због чињенице да домаће тржиште не
може да поднесе високе цене нових производа те технологије, што ће имати за
последицу нерентабилно коришћење технологије у дужем периоду времена.
Стога, предузећа којима би нове технологије омогућиле да стекну примат на
тржишту у будућности, могу као опцију разматрати могућност набављања
дељивих машина (нпр. машина за штампање које ће омогућавати рентабилније
пословање и у мањем обиму, уместо машина за штампање које захтевају висок
ниво искоришћења да би се исплатило њихово пуштање у рад). Потенцијални
недостатак који се крије у оваквој стратегији јесте могућност настајања високог
опортунитетног трошка уколико се покаже да је тражња изузетно висока. Овај
недостатак се може избећи претходним спровођењем квалитетног истраживања
тржишта.
Што се тиче проблема високе цене нове технологије, пред домаћим
предузећима стоји неколико различитих стратегијских опција. Висока
иницијална цена нове технологије проузроковаће ниску (чак и негативну) добит
у првом периоду њене експлоатације. Овај проблем можда и не би имао толику
тежину да се не ради о тржишту које још увек поседује ниску куповну моћ, и
самим тим утиче на то да тај први период пословања са ниским или негативним
билансом може трајати неприхватљиво дуго. И овде се може прихватити
решење које подразумева набавку дељиве опреме која ће омогућити рентабилно
пословање и на нижем обиму производње. Такође, домаћим предузећима стоји
на располагању и опција лиценцног набављања нове технологије, о чему ће бити
више речи касније.
3.

Категорије
повезаности
технолошке
са
пословном
стратегијом и
њихов релативни значај за предузећа у
Србији и Црној Гори

У процесу технолошког преструктурирања, менаџмент предузећа треба
да се осврне на усаглашавање технолошке стратегије са гранд стратегијом
предузећа. Наиме, потребно је успоставити директну везу између циљева који се
настоје остварити пословном стратегијом са елементима технолошке стратегије.
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Технологија треба да служи остваривању мисије предузећа, и самим тим
треба је укључити у генералну стратегију.
Домаћа предузећа која настоје да оформе свој сопствени портфолио
технологије ће се највероватније суочити са одређеним проблемима. Могуће је
да предузећа која већ послују са неком врстом (најчешће застареле) технологије,
одлуче да своју технологију у значајној мери осавремене, тј. замене. Проблем
који може настати је везан за иницијалне трошкове замене и за прекидање
устаљеног процеса производње, који са своје стране условљава раст трошкова.
Слични проблеми могу настати и у ситуацији где предузеће набаља технологију
за производњу производа који до сада није био саставни део њеног производног
програма (неки облик диверзификације у сродна или потпуно различита
подручја пословања). Додатни проблеми у овом случају настају због
непознанице у вези са потенцијалом продаје дотичног производа. Све ово
компликује успостављање везе између технолошке и пословне стратегије.
Без обзира на претходне констатације, евидентно је да одређена веза, у
одређеном облику мора постојати између ове две стратегије, ако се настоји да
оствари трајна конкурентска предност.
Према [1, стр. 626], могуће је успоставити пет различитих веза између
пословне и технолошке стратегије предузећа:
•
изражено поверење – ситуација у којој се одобравају средства од стране
топ менаџмента за улагања у нове технологије и знања без посебног
испитивања разлога за то;
•
недостатак поверења – обрнута ситуација у односу на претходну у
смислу да се овде врши детаљна провера износа који се захтевају за улагања,
као и њихова намена;
•
технологија као покретачка снага – уколико гранд стратегија условљава
значајна улагања у истраживање и развој, а самим тим
и у технологију, имамо ситуацију где се улагања врше под дејством
''природног'' раста предузећа;
•
купци као покретачка снага – ситуација у којој се веза између ове две
стратегије успоставља посредством принципа ''need pull'', тј. путем одговора
на утицаје са тржишта;
•
технологија као стратегијски инструмент – оваква ситуација се
карактерише понашањем предузећа у коме се оно оријентише на то да
испитује могућности побољшавања своје конкурентске позиције путем
анализирања перформанси производа и могућности за њихово унапређење
постојећом или потпуно новом технологијом.
Овај приступ може имати одређених користи за разрешавање дилема
домаћих предузећа у сфери укључивања (нове) технологије у свој стратегијски
систем размишљања. С тим у вези, могуће је одредити релативни значај
појединих веза између пословне и технолошке стратегије за предузећа са
територије Србије и Црне Горе, а са циљем подизања нивоа свесности
менаџмента тих предузећа у вези са значајем адекватног разрешавања
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поменутих дилема везаних за технолошку стратегију. Другим речима, овде ћемо
покушати да дамо приказ природног пута којим ће се највероватније кретати
однос између пословне и технолошке стратегије домаћег предузећа чија је
конкурентска позиција у значајној мери одређена начином коришћења и врстом
технологије коју поседује или планира да поседује. Ради бољег сагледавања овог
кретања дата је слика 1.

НЕДОСТАТАК ПОВЕРЕЊА

ТЕХНОЛОГИЈА – ПОКРЕТАЧКА СНАГА

КУПЦИ – ПОКРЕТАЧКА СНАГА

ИЗРАЖЕНО ПОВЕРЕЊЕ

ТЕХНОЛОГИЈА – СТРАТЕГИЈСКО СРЕДСТВО
Слика 1: Највероватнији редослед појављивања односа између пословне
и технолошке стратегије код предузећа у СЦГ
Наиме, као што се са слике може видети, природан редослед кретања
односа између пословне стратегије и технолошке стратегије у домаћим
предузећима креће од позиције где топ менаџмент не даје никакву слободу
сектору задуженом за истраживање и развој (уколико га предузеће поседује у
том првом периоду) јер постоји бојазан, како у вези са потенцијалом технологије
у коју треба да се улаже, тако и у вези са потенцијалом тржишта које треба да
омогући рентабилно експлоатисање нове технологије.
Наредна фаза у успостављању односа између две стратегије предузећа
била би ситуација у којој технологија одређује садржај гранд стратегије. Овде је
менаџмент предузећа под притиском одређеног открића у области технологије.
Конкуренти су највероватније увели иновацију у неку сферу технологије, што
приморава менаџмент да се прилагоди. Овде је превазиђена фаза изразитог
неповерења, јер предузеће иза себе има кратку историју управљања
технологијом.
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После фазе у којој предузеће (његов менаџмент) реагује на претње од
стране конкурената и из окружења генерално, следи период управљања
технологијом где се менаџмент руководи искључиво импулсима које добија од
стране купаца. Овде се мисли на такво понашање предузећа где се технологија
користи искључиво као средство за задовољење потреба купаца, како
постојећих, тако и потенцијалних. За домаћа предузећа ова фаза представља
један од првих знакова здравог односа према свом портфолију технологије.
Када се пређе праг у претходној фази, предузеће ће највероватније већ
увелико да послује рентабилно са технологијом коју поседује. Такође, домаћа
предузећа која су достигла овакав однос између две стратегије увелико поседују
посебно издиференцирану функцију истраживања и развоја која би била
носилац и извор за даљи (интерни) раст предузећа. Ово даље узрокује такво
понашање менаџмента где он гаји висок ниво поверења према свом сектору
истраживања и развоја.
Последња фаза у овој ''еволуцији'' представља ниво где се технологија
посматра као стратегијско средство. Ово значи да менаџмент предузећа гледа на
технолошки фактор као на један од кључних одредница свог раста и развоја.
Константно се трага за побољшањима постојеће технологије, за новим
савршенијим облицима технологије, организације поступка производње, и врши
се стално поређење са најјачим конкурентима. Фаза посматрања технологије као
стратегијског средства реално је далеко за домаћа предузећа. Да би се стигло у
ову фазу неопходно је да се обезбеди низ предуслова, како на микро, тако и на
макро нивоу.
Циљ кретања овим путем јесте управо достизање нивоа на коме
предузеће послује руководећи се начелима која су прихватила предузећа у
развијеним тржишним економијама, тј. ниво на коме се технологија рентабилно
може користити, уз одржање високог нивоа флексибилности, остварујући при
томе значајна даља улагања у развој свог технолошког портфолија.
4.

Начини прибављања савремене технологије и њен утицај на
конкурентску позицију домаћих предузећа

Домаћа предузећа имају на располагању низ опција за стицање
савремене технологије која може да подигне квалитет пословања на виши ниво.
Питање је само која од опција које постоје у савременој теорији и пракси може
бити прихватљива предузећима на територији Србије и Црне Горе, узев у обзир
чињеницу ограничене куповне моћи и високог нивоа аверзије према ризику
истих.
Гледајући на опције прибављања нове технологије као на елемент
стратегије интерног раста предузећа, домаћа предузећа највећим делом нису у
могућности да примене на прави начин овај метод раста. Међутим, постоји
неколико опција које могу бити примамљиве за предузећа која своју
конкурентску позицију мисле да граде на предностима које нуди савремена
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технологија. Једна од тих опција би била формирање конзорцијума домаћих
предузећа. Наиме, на овај начин би се у значајној мери смањио ризик уласка у
послове технолошког истраживања и развоја, да не помињемо и ефекат на
смањење укупних трошкова. Такође, побољшао би се трансфер технологије
између чланова конзорцијума. Опасност се јавља због чињенице да појединачно
предузеће не поседује ексклузивна права на нову технологију, што смањује
шансе за јачање индивидуалне позиције [4, стр.529-530].
Наредна опција би подразумевала куповину технологије. Овакав начин
долажења до савремене технологије би имао предност за домаће фирме у
погледу брзог стицања технологије. Куповина технолошких решења од других
предузећа помаже домаћем предузећу код обуке запослених у вези са
функционисањем технологије. Постоји и могућност договора у вези са начином
плаћања, што даје простора домаћем предузећу да у значајној мери расподели
финансијски терет на више обрачунских периода.
Можда најпримамљивија опција за стицање нове технологије са аспекта
домаћих фирми представља куповину лиценце за коришћење технологије која се
увелико користи у производњи предузећа које даје лиценцу. Постоји низ
предности и недостатака овог приступа, од којих ћемо овде навести само оне
најрелевантније за пословање домаћих предузећа у првим периодима пословања.
Најбитније предности и недостаци били би [4, стр. 535-542]:
▪
Предности: избегава се дуг период и ризик у развоју производа који би
се производио новом технологијом, а који домаћа предузећа (поготову
млада) не би била у стању да поднесу; бржи приступ техничком знању;
постоји патентна заштита коју поседује давалац лиценце и коју преноси
на предузеће које узима лиценцу; поседовање ексклузивне лиценце би
омогућило предузећу да смањи интензитет конкуренције на домаћем
тржишту.
▪
Недостаци: опасности од превисоких трошкова и дужег периода
времена за достизање преломне тачке; континуитет у пружању
подржавајућих услуга од стране даваоца лиценце – уколико се ово не
обавља на адекватан начин, домаће предузеће може да се нађе у
незавидној позицији; треба размотрити прописе државе у смислу да се
нестабилност политичке сцене може негативно одразити на обе стране;
проналажење партнера који жели да лиценцира своју технологију – ово
је можда и највећа препрека за домаћа предузећа.
Стратегијска конкурентска предност предузећа ће се остварити у
ситуацији где предузеће успева да реализује стратегију која ствара вредност.
Поред овога, ако се та стратегија тешко може копирати од стране конкурената,
може се рећи да је предузеће остварило трајну конкурентску предност [5, стр. 6].
Да би технолошка промена коју предузеће настоји да спроведе (куповина нове
технологије, побољшавање постојеће) довела до ситуације у којој ће то
предузеће да ужива релативно трајну конкурентску предност, према Портеру,
неопходно је да менаџмент предузећа спроведе ''тест'', који ће се састојати из
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давања одговора на следећа питања: прво, да ли нова или побољшана
технологија доводи до снижавања трошкова или до већег диференцирања
предузећа од конкурената чиме постиже лидерство у технологији, друго, да ли
нова технологија помера трошкове и јединственост у корист предузећа које је
обухвата у свој портфолио, треће, да ли лидерство у технолошкој промени
доводи до додајних предности поред осталих предности које би донела нова
технологија, четврто, да ли нова технологија побољшава општу структуру у
грани [2, стр.349].
Одговором на ова питања, домаћа предузећа ће бити у могућности да
упореде своју позицију у ситуацији да буду технолошки лидери и у ситуацији у
којој то нису. Уграђивањем нове технологије у своје пословање, предузеће ће
остварити бољу конкурентску позицију, не само са аспекта производње, већ и са
аспекта подизања нивоа стручности запослених, боље организације рада,
повећане флексибилности производње (дељиве машине), структуре и начина
размишљања топ менаџмента [2, стр. 353-354], што ће недвосмислено подићи
вредност предузећа изнад вредности коју сачињава прост збир нових машина,
људи и организације.
5.

Закључак

Постоји сет предуслова на макро и микро нивоу који ће битно утицати
на технолошке трендове у домаћој привреди. На макро нивоу је потребно
формирати адекватан патентни систем, као заштиту интелектуалне својине;
затим потребно је временом вршити промене у том систему а због нових
околности које могу настати под утицајем који долази изван граница Србије и
Црне Горе; потребно је формулисати и антимонополско законодавство које ће са
своје стране пружити заштиту мањим, креативним предузећима у њиховим
напорима да својим иновацијама трансформишу структуру грана у којима
послују; организовање државне подршке научно-истраживачком раду у оквиру
предузећа и у оквиру образовних институција, као и низ ставки везаних за
начине финансирања науке и технологије.
Што се тиче микро нивоа, корисно би било навести приступ који се
односи на људске ресурсе у предузећу који представљају и главну покретачку
снагу рaзвоја технологије и иновативности уопште. Тај приступ се користи у
оквиру компаније General Electric. Наиме, овај приступ наводи дугогодишњи
руководилац сектора за истраживање и развој у овој компанији, Луис Еделхајт
[6, стр. 52]:
• Интегритет је на првом месту – потенцира се разговор о новим идејама у
оквиру компаније;
• Понашање ослобођено свих граница – уклањају се границе између сектора у
компанији;
• Уклањање бирократије – сувишна бирократија није пожељна;
• Постоји жеља за променом – промена се отворено прихвата;
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• Потенцирање глобалног размишљања – технологија је глобални феномен,
треба је се дочепати било где да се налази;
• Не постоји комплекс ''није настало код нас'' – потенцира се преузимање
добрих идеја из било ког извора;
• Брзина – сазнање да је битнија брзина доласка производа на тржиште него
сами циљеви истраживања.
Постоји изјава оснивача једне од највећих компанија данашњице,
Microsoft, Била Гејтса, у којој он тврди да је његова компанија скоро увек две
године удаљена од своје пропасти, тј. да послује на ивици своје пропасти. И
заиста, Microsoft се опасно приближио свом крају дозволивши да му се у тој
трци приближи компанија Netscape [7, стр. 197]. Ова његова констатација
говори у прилог томе да се чак и највеће компаније прибојавају за свој опстанак,
иако представљају неприкосновене лидере у својим гранама. Један од кључних
фактора овакве неизвесности на тржишту јесте и технологија. Можемо из овога
извући закључак о разарајућем, а истовремено и о креативном потенцијалу
технологије. Да ли уопште постоји други начин понашања домаћих предузећа у
будућности сем пута који трасира развој нових технологија?
Једини пут у будућност за домаћа предузећа јесте укључивање у трку са
технологијом, у кратком року путем куповине технологије, узимања лиценци,
страних директних инвестиција, а у дугом року путем креирања климе која ће
омогућити размах самосталног истраживања и развоја домаћих предузећа,
праћеног значајним подизањем квалитета живота (у еколошком смислу) и
стандарда живота.
Укратко, потребно је имати на уму трендове који постоје на светској
пословној сцени, без обзира на чињеницу да је домаћа привреда у великом
заостатку у вези са напретком технологије у свету. И поред огромног заостатка,
домаћа привреда се све више сусреће са производима произведеним захваљујући
високим технологијама, а због чињенице да привреда Србије и Црне Горе
постаје све отворенија за утицаје споља. Стога је битно апеловати на топ
менаџмент предузећа која своју конкурентску предност настоје да заснивају на
квалитетној технологији, да уважавају аспект високих технологија као што то
чине са финансијским, маркетинг или производним аспектом пословања.
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СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ НАСТУПА НА
ИНОСТРАНИМ ТРЖИШТИМА
Апстракт: Развојем предузетништва, као пословне филозофије која је
показала своје позитивне ефекте широм света наша земља стиче један од
битних
предуслова
за
стабилизацију и
унапређивање
тренутно
незадовољавајућег економског стања. Осим спровођења предузетничких
активности у земљи, треба обратити посебну пажњу на могућности које
пружа наступ на иностраним тржиштима. У већини случајева, предузетнички
подухвати на иностраним тржиштима данас су спорадични и неорганизовани,
уз одсуство адекватне контроле, те тренутно није могуће пратити резултате
оваквих активности. Сагелдавањем општих претпоставки и модалитета
предузетничког наступа који у том погледу владају на атрактивним
тржиштима, те у складу са тим сачињавањем примерене почетне стратегије,
стичу се основни предуслови унапређења стања у овој области.
Кључне речи: предузетништво, извозна стратегија, унапређење

IMPROVEMENT STRATEGY OF ENTREPRENEURIAL
PARTИCIPATION AT FOREIGN MARKETS
Abstract: By development of entrepreneurship as a business philosophy which
has shown its positive effects throughout the world, our country is gaining one of the
essential pre-conditions for the stabilization and improvement of currently unsatisfying
economic situation. Besides the introducing of the certain activities in our country, one
should especially pay attention on the possibilities that are offered by the participation at
foreign markets. Иn most cases, entrepreneurial projects at foreign markets today are
sporadic and unorganized with a lack of adequate control; so at the moment, it is not
possible to track the results of these activities. By analyzing the general assumptions and
modalities of entrepreneurial appearance that in this respect control the attractive
markets, and in accordance with this constituting of the adequate initial strategy, we
have achieved the basic pre-conditions for the improvement of the situation in this
region.
Key words: entrepreneurship, foreign countries, eџport strategy, improvement
110
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1.

Увод

Предузетништво у најширем смислу подразумева сваку тржишно
оријентисану активност. Досадашња светска искуства указала су недвосмислено
да је пословање у систему слободног тржишта једно од основних предуслова
здраве пословне утакмице и самим тим пружа могућност да на тржишту опстану
најбољи, што као крајњу последиу има позитиван тренд у развоју посматраног
друштва. Постојећа ситуација у нашој земљи у великој мери указује на потребу
спровођења разноврсних мера и активности чији је основни циљ стварање и
одржавање услова за подстицање и унапређивање развоја предузетништва.
Домаће предузетништво у већини случајева се налази у почетним фазама
развоја, али већ сада постоје компаније које имају могућности и потенцијала да
реализују наступ на иностраним тржиштима. Основни разлог потребе за
учешћем домаћих предузетника на светском тржишту свакако лежи у великим
шансама које то тржиште пружа, али и у тренутној немогућности домаћег
тржишта да одговори на постојећу предузетничку понуду. Најбољи резултати
пословања у иностранству домаћи предузетници могу очекивати уколико свој
наступ на иностраном тржишту ускладе са постојећим стручним препорукама и
позитивним искуствима из окружења.
2.

Стратегија унапређења наступа

Наступ предузетника на иностраним тржиштима одликује се низом
специфичности. Тренутну ситуацију у домаћем предузетништву и наступ у
иностранству одликује, пре свега, неорганизованост и појединачан наступ
предузетника, те одсуство значајнијег утицаја државних институција на том
подручју [1].
Свакако да је један од најбитнијих предуслова за реализацију успеха на
овом пољу едукација предузетника у правцу схватања потреба и предности које
носи правовремено спровођење одређених активности пре самог наступа у
иностранству, те праћење и прилагођавање у складу са промењеним условима
[2]. Поједностављен шематски приказ следа активности дат је на следећој шеми:
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Домаће
предузетништво

Анализа постојећег стања

Земље
потенцијалног
наступа
Одабир
модалитета

Планирање наступа
Организација наступа

Имплементација

Контрола

Шема 1. Стратегија унапређења предузетничког наступа на иностраном
тржишту
3.

Анализа постојећег стања

Основни предуслов успешног пословања у било ком смислу представља
правовремена и реална процена постојећег стања у којем се дати пословни
подухват жели да реализује. Основни циљ анализе постојећег стања јесте

286

Стратегија унапређења предузетничког наступа на иностраним тржиштима
_____________________________________________________________________
процена услова под којим ће се пословати, те у складу са тим прецизирање
циљева које предузетник може да достигне. На основу сагледаних
карактеристика стања и жељених циљева треба прецизирати активности које ће
омогућити реализацију планираног.
У случају планирања наступа на иностраном тржишту домаћи
предузетник треба да анализира постојеће стање у сопственом окружењу, да
сагледа сопствене могућности и реално процени шансе и претње које постоје на
тржишту на којем жели да наступи [3].
Анализом постојећег стања у нашој земљи најпре је потребно стећи увид
у постојећа ограничења и подстицаје који постоје када је у питању наступ
предузетника у иностранству. У тренутној ситуацији приметан је недостатак
било какве значајније регулативе државних институција у овој области тако да
се предузетници налазе у ситуацији да се ослоне на сопствене способности.
Инертност државних институција данас свакако не би требало да представља
препреку за наступ предузетника који су у стању да реализују пословне
подухвате ван граница наше земље. У будућности, са стицањем општих
повољних услова, може се очекивати и побољшање стања у овој области, а
самим тим још бољи резултати када је у питању предузетништво.
Можда најбитнији чинилац успешне реализације предузетничког
подухвата у иностранству представља анализа сопствених могућности
предузетника. На овом месту посебно важно је истаћи потребу за што реалнијом
проценом сопствених могућности и потенцијала, што може бити скопчано са
више потешкоћа које су условљене пре свега недовољним познавањем
пословања у свим његовим аспектима (планирање, инвестирање, токови новца,
предвиђање продаје...). Највећи број предузетничких подухвата код нас (што је
случај и у много развијенијим земљама) пропадне већ у првој или најкасније до
пете године од оснивања. Само мањи број предузетника успе да учврсти
започети бизнис. Разлози за наведену појаву су многобројни, али у овом
контексту је битно истаћи да домаћи предузетник, без обзира на то колико је
успешан у свом послу, мора уложити напор и реално проценити своје
способности, што се у глобалу огледа у процени [4]:
- кретања досадашњег пословања (тренд),
- успеха на домаћем тржишту (тржишна позиција),
- бонитета пословања,
- поузданости добављача,
- могућност прихватања ризика,
- способности запослених итд.
Наведени су само неки сегменти процене сопствених предузетничких
способности. Као крајњи резултат свеобухватне анализе предузетник може са
великим степеном сигурности стећи увид о (не)могућности за наступ на
иностраном тржишту.
Земље потенцијалног наступа морају бити предмет посебне анализе.
Основ за процену могу чинити бројни подаци који се могу наћи у одговарајућим
званичним иностраним изворима. Предузетник првенствено мора да сагледа
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опште услове који владају на тржишту на којем жели да се појави, а као
најважнији показатељи могу се навести следећи [5]:
- опште политичке и економске карактеристике,
- финансијска политика,
- постојећа (не)задовољена тражња,
- потенцијални сегмент тржишта,
- постојећи конкуренти,
- посебни захтеви према странцима и њиховим компанијама.
Данас су предузетницима у великој мери доступни наведени (и бројни
други) подаци о великом броју земаља које се могу сматрати интересантним за
предузетнички наступ. Ради лакше оријентације, предузетници се морају
посебно упознати са стањем у појединим групама земаља: развијене земље
Европске уније, земље средње Европе, земље ближег и даљег Истока, САД.
Свако од наведених тржишта има своје особености које могу олакшати, отежати
или чак онемогућити предузетнички подухват. Стога је претходно упознавање
са њима од посебне важности.
4.

Планирање наступа

Модалитети наступа. Постоји неколико начина чијом применом
предузетник може да иступи на међународно тржиште. Приликом одабира методе
наступа треба пре свега имати у виду њихове основне особености које треба да
буду у највећој могућој мери усклађене са могућностима предузетника. Тренутно
постоје три основна модалитета наступа рпедузетника на иностраном тржишту [6]:
1. Извоз,
2. Уговори без промена власништва и
3. Директне стране инвестиције.
Треба напоменути да предузетници широм света, а поготово у
развијеним земљама, већ неколико десетина година послују на иностраним
тржиштима по неком од наведених модалитета, тако да се у овом моменту може
реално указати на до сада уочене предности и недостатке појединих модалитета,
који се свакако мењају у зависности од деловања шароликог броја и интензитета
фактора окружења на простору и у времену у којем се модалитет примењује и
вреднује.
Организација наступа. Посебан проблем и изазов представља
организација наступа предузетника, при чему се посебно мора истаћи тренутна
немогућност посебне државне подршке наступу предузетника у иностранству.
Светска искуства указују на потребу организовања извозних подухвата како би
олакшао наступ и спречила међусобна конкурентност домаћих предузетника на
иностраном тржишту. Тренутна ситуација намеће потребу за самосталним
организовањем предузетника, при чему ваља посебно препоручити могућност и
потребу међусобног удруживања домаћих предузетника, како у циљу размене
информација, тако и ради могућност заједничког наступа.
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Активности које се спроводе у фази анализе и организације наступа на
иснострано тржиште повезане су са повећаним трошковима и дужим временом
трајања.
4.1

Извозни послови предузетника

Извоз представља продају робе која је произведена у једној земљи на
тржиште неке друге земље. Извозни послови најчешће представљају почетну
фазу у покушају предузетника да реализује активности на иностраном тржишту.
Овакав начин наступа углавном и преовлађује и веома често не прерасте у неке
друге, сложеније облике предузетничког наступа. Постоје две основне групе
извозних послова које стоје на располагању предузетнику, а то су директан и
индиректан извоз.
Директан извоз, при коме предузетник своје производе извози преко
независних дистрибутера, који најчешће имају могућности и разрађене путеве за
брз продор на инострано тржиште. Дистрибутер обавештава иностране купце о
свему што је релевантно за производ. Уколико предузетник не жели да користи
услуге дистрибутера, има могућност да у иностранству отвори сопствену
испоставу и преко ње координира извозне послове. Основна предност
индиректног извоза подразумева већи степен сигурности предузетника, али
истовремено и повећане трошкове коришћења услуга дистрибутера.
Индиректан извоз, као начин извоза који подразумева продају робе у
иностранству која се реализује из земље порекла предузетничке фирме, али уз
ангажовање иностране трговачке куће на локалном тржишту. За извозне послове
овакве врсте најчешће се користи извозно предузеће. Ово је начин извоза (и
предузетничког наступа у иностранству уопште) захтева најмање потребног
предузетничког знања и носи најмањи ризик. Са друге стране, резултати оваквог
предузетничког подухвата никада не могу бити екстремно профитабилни, али
могу бити сасвим задовољавајући.
4.2

Уговори без промене власништва

Предузетник може да реализује наступ на иностраном тржишту и
реализацијом специфичних пословних аранжмана који не подразумевају
промену власништва, односно чувају пословни интегритет предузећа (nonequity
arrengements). Најчешћи начин примене овог модалитета јесте лиценцирање.
Овим путем предузетник под одређеним условима од иностране фирме –
даваоца лиценце добија лиценцу да користи патент, робну марку, технологију,
одређени процес и слично. Лиценцирање је веома поуздан метод јер не носи
већи пословни ризик, али при лиценцирању предузетник свакако мора бити
додатно обазрив, како не би потрошио време, новац и остале ресурсе на
погрешну лиценцу.
Осим лиценцирања, метод рада који је посебно атрактиван за земље на
нижем степену економског развоја назива се turn key project, а омогућава
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задовољавање потреба мање развијених земаља за напреднијим пословањем, али
без промене власништва. У конкретном случају, страни предузетник спроведе
потребне активности изградње објеката, изврши обуку радника и руководилаца,
а после извесног времена се повлачи из посла. На овај начин мање развијене
земље, уз надокнаду, могу доћи до напреднијих технологија и потребних знања.
4.3

Директне стране инвестиције

Директне стране инвестиције представљају специфичан модалитет за
предузетнички наступ на иностраним тржиштима који подразумева промену
власничке структуре. Искуства ове врсте постојала су још у најранијем периоду
развоја предузетништва, с тим што сада постају актуелна и код нас. Основни
облици директних страних инвестиција за које се може одлчуити домаћи
предузетник су [7]: joint ventures, преузимање мањинског власништва,
преузимање већинског власништва и преузимање потпуног власништва.
Joint ventures подразумевају специфичан облик удруживања две
предузетничке компаније из две земље које тиме стварају нову компанију. На
овај корак домаћи предузетник се може одлучити уколико жели да изврши
снажнији наступ и на иностраном тржишту подигне сопствене пословне објекте
и искористи домаће знање, или уколико је из неког разлога потребан брз улаз на
страно тржиште.
Разлози за реализацију оваквих пословних подухвата су разноврсни, а
неки облици сличног пословног повезивања постојали су још у старом веку.
Основни разлог који предузетника може навести на овакво удруживање јесте
подела пословних трошкова и ризика, при чему се наведено постиже
уједињавањем и реорганизацијом опреме, запослених, клијената и осталих
заинтересованих. Други разлог јесте остваривање својеврсне компаративне
предности предузетника који из придруженог предузећа преузима најбољу
опрему, знање и искуство.
Преузимање мањинског власништва (minority interests) јесте корак који
може предуезти предузетник који жели да има одређеног удела у власништву, па
самим тиме и расподели добити одређеног иностраног предузећа. Свакако данас
најпознатији пример оваквих потеза јесу предузећа из Јапана која поседују мању
количину деоница у многобројним страним инвестицијама. Овакав вид
предузетничког ангажовања је изузетно добар начин да предузетник без
искуства почне да учествује у међународном пословању, а није повезан са
великим ризиком. Са друге стране, често и мањински акционари имају битну
улогу када се доносе значајне одлуке.
Преузимање већинског власништва (majority interest) подразумева
преузимање већинског власништва од стране домаћег предузетника у
иностраном послу. На овај начин предузетник стиче велику слободу у погледу
одлучивања и право на највећи део остварене добити. Основни недостатак овог
начина предузетничког ангажовања лежи пре свега у великом ризику од
пословног неуспеха у случају лошег пословања.
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Преузимање потпуног власништва (100 percent ownership) представља
случај када домаћи предузетник преузима потпуно власништво над неком
иностраном фирмом. Овакав предузетнички подухват захтева висок степен
знања и искуства предузетника у међународном пословању, добро познавање
прилика у земљи домаћину, омогућава стицање високе добити, али подразумева
преузимање потпуног ризика пословања.
5.

Имплементација, контрола и предвиђање резултата

Након спроведених активности анализе и планирања, предузетник
прелази на конкретизацију свог пословног подухвата у иностранству.
Карактеристике пословања у овој фази ће у најбољој мери указати на успешно
или неуспешно спровођење претходних фаза. Током пословања, као и у случају
предузетничког рада у домаћим условима, терба перманентно спроводити све
активности надзора пословања и правовремено реаговати у случају потребе.
Спровођењем предложене (као и осталих) модела наступа предузетника
на иностраним тржиштима се стварају предуслови за реализацију низа
позитивних ефеката, који се пре свега односе на стицање бољег економског
положаја предузетника који реализује наступ. Осим тога, уколико се у пракси
спроведе предложен и пожељан организован наступ предузетника, могу се
очекивати повољнији резултати за све учеснике, с обзиром на то да организација
наступа искључује могућност међусобне конкуренције и смањење одређених
трошкова (трошкови истраживања тржишта, отварања и пословања
представништава у иностранству).
6.

Закључак

Наступ домаћих предузетника на тржиштима у иностранству нуди
велики број могућности успеха, уз много већи број потенцијалних опасности и
пословног неуспеха. Досадашња искуства у овој области указују на постојање
мањих и спорадичних предузетничких подухвата, који су често исхитрени,
неорганизовани и стога неуспешни. Без обзира на реално постојање потреба за
одређеним робама на иностраним тржиштима, треба имати на уму да та
чиљеница није једина која отвара врата успеха предузетнику. Усклађивање
пословања са препорукама, реално процењивање сопствених могућности,
подробна анализа и праћење представљају кључ успешног предузетничког
наступа у иностранству. На овај начин би се у знатној мери могле повећати
шансе за успех домаћих пердузетника, те смањити број пословних неуспеха.
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
И УРБАНИЗМУ, У ЦРНОЈ ГОРИ

Апстракт: У раду се разматра пракса у грађевинарству у Црној Гори, у
случајевима када не слиједи законску регулативу; наводи се и уобичајена пракса
за неке инвеститоре, али и органе управе. Постоји, међутим, и један свијетли
примјер у пракси, за радове у снабдјевању водом, за шест приморских општина
и у Цетињу.
Кључне ријечи: грађевинарство, урбанизам, законска регулатива,
непоштовање
LEGISLATIVES AND PRACTISE IN CIVIL WORKS AND URBANISM
IN MONTENEGRO
Abstract: In this work is presented constraction works practise in
Montenegro in the cases without following low regulatives. There are some usually
practise for Иnvestors, but for administrative offices. But, there are some positive
practise cases for civil works in water supply systems, for siџ coastal municipalities,
and Cetinje.
Key words : construction, urbanism, legislature, disrespecting

Опште
У области грађевинарства и уређења простора, односно, планирања
простора и урбанизма, законска регулатива Црне Горе, мање-више,
кореспондира европској. Провођење законске регулативе, односно, пракса, је
ипак, нешто друго.
На основу вишегодишњег бављења пројектовањем и израдом планске
документације, као и активностима у невладиним организацијама, учешћем на
јавним трибинама и ослушкивањем била грађана, а нарочито консултацијама са
специјализованим стручњацима из области грађевинарства, планирања
простора, туризма и угоститељства, наметнуло се размишљање о конфликтима у
простору.
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Проблеми у простору могу бити:
1.1. лако уочљиви и за урбанистичке лаике (естетска неусаглашеност,
нарушавање имовинско-правних односа и слично),
1.2. проблеми нису уочљиви, на први поглед, али имају дугорочне посљедице
(непоштовање микролокацијских услова: сеизмике, подземних токова,
расједних зона, геолошког састава тла, скретање токова подземних вода,
загушење саобраћаја, претјерано лоцирање једног објекта другом,
заузимање простора и неостављање коридора за комуникацију, смањење
зелених површина и паркова, недостатак дјечијих и спортских објеката, и
сл).
Наведени проблеми у простору директно се одражавају на јавно мнење.
Постоје двије врсте реаговања јавног мнења на проблеме у грађевинарству:
• Организовање НВО-а за заштиту простора (разна еколошка удружења
или удружења пријатеља и грађана за заштиту амбијенталних
вриједности) који трибинама, пригодним изложбама апелују на власти,
урбанисте, струковна удружења, у републици, општинама, затим,
петицијама грађана – грађанским иницијативама (примјери у Будви,
Херцег Новом, Улцињу).
• Провођење драстичних мјера рушења, од стране републичке грађевинске
инспекције под патронатом Министарства уређења простора (и заштите
животне средине) РЦГ, бесправно подигнутих објеката, односно,
објеката без ваљане техничке и правне документације за градњу.
Анализа прекршаја у простору и урбанизму
Прекршаји, у простору, могу бити вршени од стране Инвеститора,
односно, надлежних служби, супротно дјелатности и професионалним
обавезама.
1. Анализом стања. у извођењу грађевинских објеката, долази се до чињеница
које се могу побрати у сљедећим ставкама :
Грађење објекта без адекватног одобрења општинског секретаријата за
урбанизма и грађевинарство, односно, Министартва уређења простора (ако се
ради о објекту површине изнад 1000 м2 ).
Непоштовање пројектне документације или урбанистичко-техничких услова,
тј. »пробијање« габарита, димензија основе и спратности.
Прекорачење тзв. регулационе и грађевинске линије, који су лимитирани
интерним условима величине парцеле, односно, интеакцији са сусједним
парцелама.
2. Надлежне службе, такође, врше прекршаје у простору :
Сопствено непоштовање планске документације – самовоља у додјели
дозвола за градњу, посебно, на локацијама гдје би градња требала бити потпуно
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забрањена или рестриктивна (нпр. »Савинска дубрава« и појас Шеталишта Пет
Даница, у Херцег Новом, »Црвена главица« на Светом Стефану).
Непраћење израде урбанистичке документације.
Задавање лошег или никаквог пројектног задатка.
Непраћење реализације, односно, грађења објекта, од момента колчења
темеља до завршних радова на фасади, ни у грађенинском, дакле техничком
смилсу, ни у економском (као способност Инвеститора да у законски
предвиђеном року заврши инвестицију).
Проблематика са планском документацијом (ГУП-овима, ДУП-овима и
другим регулационим плановима) је есенцијално питање уређења али и развоја
простора.. Планови се, мање-више у посљедње вријеме, раде као »планови жеља
власника појединаца«, а не реалног и потребног развоја средине. Овом
констатацијом, нажалост, могуће је изазвати жучну полемику са надлежним
службама, које контролишу израду планске документације и дају пројектне
задатке. Пракса показује сљедеће :
• планови су, у великој мјери рађени на нереалним основама, дакле, »мртва«
слова на папиру;
• нема усаглашености, или је она дјелимична, са просторног плана
Републике са просторним и генералним урбанистичким плановима
општина, затим Мастер планом и планом тзв. »морског добра«;
• општински просторни планови неодговарају тренутним потребама или су
превазиђени, (као у Херцег Новом, гдје му је рок важења истекао прије пет
година);
• нема стамбене политике, као ни комуналне, земљишне и саобраћајне;
• пројектни задаци нису разрађени или локална управа лоше дефинише своје
ставове;
• доста слаба вертикална комуникација између републичких и општинских
органа (вишемјесечно »кочење« одбравања детаљних уранистичких
планова у Херцег Новом, од стране Министарства уређења простора,
усљед налажења низа неусаглашености нижег са планом вишег реда);
• непостојање балансирања изградње са заштитом животне средине и
поштовање тзв принципа »одрживог развоја«;
• подређеност локалне управе индивидуалним интересима и профиту, на
основу плаћања за грађевинску дозволу.
Простор је, свакако, најзначајнији ресурс сваке општине. Нарочито у
приморју и Подгорици, а све више и на Жабљаку и околини Црног језера, на
Дурмитору, простор – тло, земљиште, веома је исплативо, уколико се стави у
промет, односно, претвори у грађевинско земљиште. Простор је, дакле, у
власничком смислу, одлична економска подлога, кад се има на уму чињеница да у
укупној инвестицији, будућег објекта, земљиште учествује са 20 до 3'%.
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Констатације за земљу у транзицији
Постоји неколико особености, нашег друштва, са економског, социјалног,
политичког аспекта, односно, друштвеног уређења. Гледајући са стране, све појаве,
које се код нас дешавају, »природне» су за све земље источне Европе, односно, за
све постсоцијалистичке земље. Чињеница је незавидан економски статус
појединаца, па и друштва, у цјелини, смањена или потпуно заустављена
производња, односно, цјелокупна привреда сведена на пуко животарење, са
већином запослених на граници егзистенције. Општинске касе, у централизованом
начину управљања, драстично су осиромашиле губитком значајних привредних
субјеката. (Нарочито је то видљиво на приморју, гдје се јасно види подјељеност на
предузећа и органа управљана подређених локалној власти, и оне друге, подређене
републичкој власти; нажалост, усљед политичких подјељености, често се ради о
веома супротстављеним мишљењима и одлукама, једних и других). Остаје питање
и дилема у уређењу простора: да ли то тако баш мора. Но, констатује се сљедеће, у
домену грађевинарства и уређења простора, да се, уопштено гледајући, владајуће
структуре не могу одупријети :
• приватном интересу, у смислу да га каналишу и подреде ширим
интересима заједнице,
• сумњивим радњама у кључним органима - службама, инспекцијама,
секретаријатима за праћење и провођења израде регулационих планова и
изградње објеката,
• еснафском везаластву од извора новца, чиме се највише понижава струка
архитекте, урбанисте, грађевинског инжењера.
Како се то, стварно, одражава у простору? Примјер будванског поља са
бројним лијепим и ружним објектима, али међусобно »стегнутим«, да се не осјећа
амбијент приморја, односно Медитерана – постигнута је конфузија и
непоправљиво »оптерећење« објектима у простору.
У Херцег Новом се не може ухватити ни једна шира визура од 100 метара
(примарна визура Херцег Новог је са мора) а да се у кадру не нађе бар један
недовршен објекат (а често и много више).
Стара, урбана градска језгра су у фази непрекидне градње, интерполације
преосталих слободних површина, или довршавања нечега што је давно требало
бити завршен процес, односно, дефинисан простор.
Релација инвеститор – извођач
Доста је случајева непоштовања пројектне документације (грађевински
инспектори констатују или не, проводи се казнени поступак или се прећути).
Чести су, такође, случајеви да Инвеститор крене у посао а не обезбједи довољно
новца за градњу, иако је обавеза, по закону о грађењу објеката, да заврши
грађење у периоду од једне до три године. Локална управа не контролише стање
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на градилишту и радну динамику, или то ради споро и несистематски, нити
проводи санкације, у случају незавршавања објекта у законски предвиђеном
року. Често се дуго чека на добијање грађевинске дозволе, а, потом, Инвеститор
гледа да започне градњу што прије, па макар и на штету грађевинске сезоне, која
се обуставља, у приморској регији, од 1. јула до 31. августа. Немали је број
случајева да извођачи радова неуспјевају да наплате своје потраживање од
Инвеститора. Такви се послови завршавају на суду и зависе од ажурности судске
праксе. Са техничко-технолошког аспекта, врло велики проблем је што су
Извођачи, веома често, људи без лиценце за обављање послова вођења
градилишта. Односно, то су лица без адекватне школске спреме. Улога надзора
се схвата површно и проводи се, практично, без одговорности.
Свијетли примјер
Као пандан проблематици грађења објеката виоскоградње јавља се, од
прољећа 2004. године, другачија пракса. Познато је да је туристичка привреда и,
уопште, развој приморја условљен снабдјевањем водом. Односно, редовним и
уредним снабдјевањем водом. Но, снабдјевање водом приморја Црне Горе, је
акутни проблем, стар колико и организовано бављење туризмом. Оно је кочница
развоју високог туризма. Дуго се говори о јединственим, великим
инвестицијама, за читаву обалу, за снабдјевање водом и каналисање отпадних
вода, али такав, интегрални пројекат никада није мода да саживи, из објектних
и субјективних разлога. Показало се, такође, да је немогуће привући значајније
инвестиције из иностранства за санацију система снабдјевања водом, без
јединствене организације, руковођења и управљања. С тога је, крајем прошле,
2003. године покренута велика, интерна инвестиција – кредитирањем 6 милиона
евра од стране конзорцијума шест црногорских банака приморским општинама
и Цетињу, за санацију и репарацију постојећих цјевовода и друге, значајне
радове, за побољшање снабдјевања водом, као и за побољшање
експлоатационих могућности постојећих изворских и бунарских капацитета.
Одлике ове обимне инвестиције су:
• Први пут се дуж приморја ради јединствена инвестиција, истина,
састављена од стотинак, мањих и већих уговора, за разне послове, у
седам општина (Херцег Нови, Котор, Тиват, Будва, Бар, Улцињ и
Цетиње).
• Отворено се дискутује са техничким директорима, захтева се кадровски
хетерогено оспособљен надзор над радовима, фирме извошачи са
адекватним референцама, и лиценцама, такође се инсистира на
квалитету техничке документације, ревизијијама, строгој контроли
уплата и исплата.
• Потенцира се квалитет изведених радова и набавки материјала,
поштовање радне динамике.
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•

Овим пословима, са доста јаком спољном контролом и надзором,
урађен је велики помак ка поштовању принципа рада и квалитета рада у
грађевинарству, тј. учињен је мали али незанемарљив корак ка
Европској унији, без обзира што ови радови са завршетком касне
неколико мјесеци, што је број понуђача на тендерима био смањен, што
водоводна предузећа нису испоштовала очекиване захтјеве за праћењем
радова и што понуђена техничка документација није квалитетно
припремљена па је то условило многе промјене у грађевинским
захтјевима и специфицираној, а набављеној опреми.
Закључак

1. Анализе показују да су проблеми у урбанизму и грађевинарству велики
(посљедице за визуру, естетику, уништавање вегетације, амбијенталне
вриједности, потирање градитељског насљеђа, стварање саобраћајног
хаоса, бука, загађење ваздуха).
2. Систематким прилазом анализи стања, мониторингом, могу се, убудуће,
спријечити грешке у простору.
3. Читава друштвена заједница, политички и управљачки апарат једне
средине, стручни тимови, консултанти, струка и наука, морају бити
ангажовани у интегралном приступу дефинисања просторног развоја и
строгог провођења у пракси.
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ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ У СЕНТИ
И ЊЕН ЗНАЧАЈ У БУДУЋИМ ЕКОНОМСКИМ ТОКОВИМА
Апстракт: Прехрамбена индустрија општине Сента развила се
искључиво на бази пољопривреде, нарочито ратарства, што наводи на
закључак да је ова грана једна од малобројних која има сировинску базу у
непосредној близини. Данас је ова грана индустрије по већини показатеља
(коефицијент обрта, нето и бруто зарада, инвестиције...) далеко најразвијенија
у општини. Савремена преструктурирања овде су већ великим делом изведена,
па се очекује да ће са завршењем ових процеса прехрамбена индустрија
општине Сента, у правом смислу, представљати основног привредног
покретача у читавом региону. Код две фирме је дошло до докапитализације са
стратешким партнером у иностранству који су постали већински власници.
Једно предузеће има потпуно приватни карактер, а код остала три се у
најскоријем периоду очекује потпуна приватизација. Имајући у виду релативно
јефтину радну снагу, јаку сировинску базу, релативно добру опремљеност,
очекује се да ће, уз слободно тржиште, прехрамбена индустрија општине
Сента бити веома конкурентна не само на Балканском полуострву већ и шире.
Кључне речи: Сента, прехрамбена индустрија, докапитализација

FINAL PRIVATIZATION OF THE FOOD INDUSTRYIИN THE SENTA
AND ITS IMPORTANCE IN THE FUTURE ECONOMIC COURSES
Abstract: The food industry in the Senta municipality has been developed on
the base agryculture, particulary on the base of farming. This lead us to a conclusion
that food industry is one of the few branches that has source of raw materials in the in
the direct vicinity. Today this branch of industry is the most developed branch in the
municipality according to majority of indicators (coefficient of turnovers, netto and
bruto profit, investments etc.) Modern to reform of structure has been mostly done
here, so the food industry is eџpected to be by compliting these processes the basic
economic driving force in the whole region. To convert into capital with strategic
111
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partners abroad, who have become majority owners has already appeared in two
firms in the Senta municipality. One firm has total private character, and in other
three firms are eџpected to become totaly privatized very soon. Keeping in mind
relatively cheap manpower strong source of raw materials, relatively good equipment
it is eџpected that food industry in the Senta municipality will be, by the free market,
very competetive not only in the Balkans, but also wider.
Key words: Senta, food industry, final privatization
Положај и величина
Територија општине Сента налази се у северном делу Војводине, тачније
у североисточном делу Бачке. Општина се налази у средишњем делу северног
Потисја што је утицало да административно припадне Северно-банатском
округу. Простире се у правцу исток-запад, између Чика и Тисе. Сам град налази
се на месту где је најлакши прелаз преко Тисе у војвођанском делу Потисја.
Захваљујући оваквом положају Сента и околина одувек су били условни
гравитациони центар северног Потисја.
Карта 1: Положај општине Сента у Војводини

Површина општине Сента износи 293,4 km², што износи 1,3% површине
Војводине. Према попису 2002. године у општини је живело 26471 становника и
то је уједно чинило 1,3% становника Војводине. Сам град Сента исте године
бројао је 21152 становника. Просечна густина насељености је по попису 2002.
године била 90,21 становника по km². Напред наведени подаци говоре да
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сенћанска општина спада у ред мањих општина у Војводини и по површини и по
броју становника.
Сировинска база као основа развоја прехрабене индустрије
Прехрамбена индустрија развила се искључиво на бази пољопривреде,
нарочито ратарства, па не чуди чињеница да је то одувек била најјача
индустријска грана у општини. Ово наводи на закључак да је ова грана једна од
малобројних која има сировинску базу у непосредној близини. Наиме, према
подацима Општинског одбора за статистику у општини Сента под
пољопривредним површинама је било чак 26609 ha што је уједно износило
90,7% укупне површине општине. Друштвеном сектору исте године припадало
је 6146 ha (23,1%), а приватном 20463 ha (76,9%). Удео обрадивих у односу на
пољопривредне површине износио је 97,1% или 25848 ha. Свакако да овако
велики удео обрадивих површина говори о неизмерно великом потенцијалу
који општина као таква поседује. У контексту овога намеће се потреба за
анализом квалитета земљишта и његове распрострањености.
Карта 2. показује да је у општини Сента највише распрострањен
чернозем на лесној заравни. Он захвата готово целокупне западне и централне
делове општине и ограничен је одсецима лесне заравни према лесној тераси.
Акумулиран лес као геолошка подлога на добро дренираним рељефним
облицима каква је лесна зараван превасходно је утицао на формирање овог типа
високо квалитетног земљишта. Занимљиво је још издвојити простор подно
Горњег брега, на уском појасу који захватају депресије на лесној тераси где је
земљиште веома лоше и где је и данас присутан процес заслањивања.
Практично, кад се погледа комплетан простор општине може се закључити да у
општини Сента преовлађују висококвалитетна земљишта која дају велике
приносе. Квалитативно гледано општина Сента се убраја у ред општина
Војводине са најквалитетнијим земљиштем.
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Карта 2: Педолошка карта општине Сента [2]

Легенда: 1. Алувијално глиновито земљиште, 2. Алувијално иловасто земљиште, 3.
Алувијално земљише на ритској црници, 4. Ритска црница карбонатна, 5. Ритска црница (карбонатна
заслањена), 6. Ритска црница бескарбонатна 7. Ритска црница бескарбонатна (местимично заслањена),
8. Ливадска црница карбонатна на лесној тераси, 9. Ливадска црница карбонатна на лесном платоу, 10.
Ливадска црница солончакаста, 11. Солоњец, 12. Солончак, 13. Чернозем карбонатни (мицелирани) на
лесној тераси, 14. Чернозем са знацима оглејавања на лесу, 15. Чернозем карбонатни (мицелирани) на
лесном платоу, 16. Делувијално-алувијални нанос

Захваљујући великом проценту обрадивих површина и веома
квалитетном земљишту у општини Сента су се традиционално гајиле житарице.
Последњих пар деценија присутно је константо повећање површина под
индустријским биљем, пре свега под шећерном репом и сунцокретом. Разлог
овом свакако лежи у отварању индустријских комплекса у самој општини или у
непосредној близини.
Прехрамбена индустрија има далеко најдужу традицију у општини
Сента, а јавила се у виду развијеног млинарства. То потврђује чињеница да је
још далеке 1868. године овде отворен први парни млин (власништво Д.
Михајловића). Након две године отворен је други парни млин (власништво
Хелбрума Семуела), а 1892. године почео је са радом и први моторни млин
(власништво Д. Дражића). До краја Првог светског рата у Сенти је отворено још
13 млинова[1]. Треба констатовати да су се ови зачеци индустријске производње
у Сенти за југословенске прилике јавили релативно рано. Даље, индустрија на
бази жита све до 1961. године била је једина врста прехрамбене индустрије у
општини. Од тада, тачније изградњом шећеране, прехрамбена индустрија
општине Сента добија нови карактер. Све више долази до укрупњавања
производње, што је нарочито постало изражено формирањем предузећа
"Фермин". У годинама кризе и ратова, у последњој деценији прошлог века,
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прехрамбена индустрија општине Сента умногоме је девастирана. У тим
годинама неке фирме су чак и престале са радом и потпуно су нестале. Међутим,
захваљујући управо јакој сировинској бази, дотична грана индустрије релативно
је лако прошла и пролази кроз кључну фазу преструктурирања и данас се може с
правом рећи да је "криза" термин који се може сматрати прошлошћу.
Докапитализација капацитета прехрамбене индустрије - стање и
перспективе
Прехрамбена индустрија општине Сента данас је представљена са 5
предузећа. Предузећа су већ већинским делом приватизована, једно је потпуно
приватно, а у току су процеси којима ће сва предузећа добити потпуно приватни
карактер. Четири од пет фирми у овој грани индустрије данас рентабилно
послују. Данас је дотична грана индустрије по већини показатеља (коефицијент
обрта, нето и бруто зарада, инвестиције...) далеко најразвијенија у општини.
Имајући у виду будуће тенднеције ова грана ће по производњи, развоју и
успешности пословања умногоме утицати на опште кретање индустрије града у
целини.
Фабрика шећера "ТЕ-ТО Сента" – основана је 1961., а потпуно је
завршена 1971. чиме је дневна прерада репе повећана на 4300 t дневно. У току
своје релативно кратке историје пословала је у различитим организационим
условима. Након реорганизовања Агро-индустријског комбината у чијем склопу
је пословала, фабрика 1989. прво постаје деоничко друштво, а касније 2001. и
акционарско друштво. У току 2002. године дошло је до докапиталиације са
стратешким партнером из иностранства, па је већински власник фабрике (56%)
постала италијанска фирма "SFIR". Фабрика је одувек представљала једну од
најзначајнијих фирми у читавом северном Потисју, али захваљујући привредној
кризи у последњој деценији умало није престала да постоји. Током деведесетих,
услед распада земље, изгубила је добар део тржишта, а држава је контролисала
производњу и продају шећера. Тако је 2000. године годишња производња
шећера опала на свега 11081 тону. Међутим, услед промена и у смислу
приватизације и на државном и међународном нивоу, фабрика је већ у 2002.
години поново постала значајан произвођач шећера на простору читаве
Покрајине. Наиме, 2002. године произведено је преко 40000 тона шећера, где је
20000 тона намењено иностранству, првенствено у Италију. Следеће 2003.
године производња је поново рапидно опала услед забране извоза у Европску
унију што је за шећерану било више него погубно. Након скидања блокаде
2004. године фабрика је поново почела да извози шећер и очекује се да ће
производња шећера поново почети расти. Вероватно ће доћи до поновне
сарадње и са старим партнерима из Словеније и Хрватске, а на унутрашњем
нивоу тренутно се тражи неки већи кондитор који ће откупљивати значајније
количине шећера. Фабрика производи и меласу, а целокупну производњу
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откупио је сенћански "АLTECH–Fermin"– фабрика за производњу свежег и
сувог квасца. Тренутно шећерана запошљава 467 радника и сигурно представља
фирму са највећим потенцијалом у општини Сента [8].
Слика 1: Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента

"ALTECH-Fermin" – фабрика за производњу квасца настала је
заједничким улагањем Агро-индустријског комбината "Сента" и швајцарског
партнера. У фази преструктурирања у последњој деценији фабрика је прво
пословала као друштвено предузеће, затим као акционарско друштво, да би
2002. постала акционарско друштво са 51% акција страног, тачније америчкомађарског капитала. Након продаје фабрике страним инвеститорима дошло је до
проширивања производних капацитета. Основна делатност фабрике је
производња свежег и сувог пекарског квасца, аутолизата квасца и инактивног
квасца. Осим тога, фабрика производи минерално-дијатетске производе, као и
селирски и квасац са хромом као компоненте за сточну храну. Имајући у виду
пословање, фабрика је предходних година солидно радила, а од 2000. почела је
са остваривањем значајних успеха нарочито на међународном плану. Суви
квасац се понајвише извози за Америку, а делом у Мађарску, Македонију и
Републику Српску. Фабрика је у току последње 3 године (2000-2003) просечно
извезла око 2800 тона сувог квасца. Аутолизат пасте као сировина за
производњу супа извози се у Италију, а свежи квасац продаје се на домаћем
тржишту. Просечна производња аутолизата након престанка ембарга је 800000 t,
а свежег квасца 1000 t годишње. Занимљиво је напоменути да је ово фабрика
која на лагеру уопште нема робе. То је и довело до тога да се неким
традиционалним партнерима последњих година (Француска, Алжир) не може
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изаћи у сусрет. Меласа као репроматеријал делом се добија од сенћанске
шећеране, а делом се увози из Мађарске. Кромпиров скроб фабрика увози
првенствено из Аустрије, Холандије и Немачке. Године 2003. фабрика је
запошљавала 233 радника, а тенденција говори с обзиром на проширење
капацитета да ће се отворити нова радна места [3]. Нема сумње да се из напред
анализираних каратеристика види да је ALTECH-Fermin једна од ретких фирми
у региону чије се пословање може окарактеристи као позитивно.
"Млекара Сента" - основана је 1965. године и пословала је дуго година
у оквиру Пољопривредно-индустријског комбината Бечеј. Након осамостаљења
постаје деоничко друштво и данас је већински приватизована фирма. Основни
профил рада је прерада млека које се откупљује из ближе околине, тачније са
простора сенћанске општине, општине Ада, Чока, Нови Кнежевац и Кањижа.
Има капацитет 30000 литара млека дневно у конзумно и пастеризовано млеко,
јогурт, кисело млеко и сиреве. Иначе, фабрика је некад имала и преко 400
продајних места на простору Војводине и Београда, а познати овчији бели сир
извозио се чак и у Иран[5]. Фабрика последњих година послује са доста
застарелим капацитетима што њен наступ на тржишту чини неефикасним како у
погледу квалитета, тако и по финансијским ефектима. Своје производе највише
пласира у Потисју. Сенћанска млекара је у току 2003. године радила са нешто
мање од пола капацитета, а према актуелим околностима вероватно се стање
неће много поправљати. Свакако да се овде испољава проблем што су сами
радници деоничари који не могу да инвестирају у производне капацитете, па је у
таквим условима веома тешко бити конкурентан. Тренутно има наговештаја да
ће и у овом случају доћи до докапитализације са стратешким партнером из
Мађарске.
"Житопромет" А.Д.- практично је основан је давне 1884. када је и
профункционисао први парни млин на овим просторима. Из овога следи да је
ово прва индустрија која се јавила у општини управо захваљујући сировинама
које је овај пољопривредни крај обезбеђивао. У сенћанском крају је до 1924.
године основано 13 млинова. Након Другог светског рата изграђени су нови
млинови, силоси, фабрика теста и пекара сви у оквиру фирме "Житопромет". До
1989. пословао је у оквиру Агро-индустријског комбината када прелази у
деоничко друштво. Средином деведесетих готово је престао са радом. Тада
постаје акционарско друштво и учешће приватног капитала повећава се на 60%.
Овим последњим преструктурирањем "Житопромет" је постао крајње
профитабилна фирма и једна од најзначајнијих овог профила на војвођанским
просторима. "Житопромет" се бави првенствено млевењем и љуштењем
пшенице. Осим тога, производи тестенине, готов хлеб и пекарске производе.
Могућност прераде и мељаве житарица је 250 t на дан, односно 55000 t
годишње. Капацитет силоса је 4000 тона уз одговарајући капацитет сушаре који
не задовољава потребе прерађивачких капацитета. У производњи тестенина
уграђене су три линије са могућношћу дневне производње 30 тона кратких,
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дугих и мотаних тестенина. Просечна годишња производња износи 7500 t
мотаних тестенина. Споменута пекара годишње може да призведе и до 3000 t
хлеба и осталих пекарских пецива [4]. Фабрика снабдева хлебом Сенту и околне
општине. Све ово наводи на закључак да је у Сенти лоциран један од највећих
млинова у Војводини. Данас фабрика, нажалост, ради са око 50%
искориштености капацитета што је ипак довољно да би се више него успешно
пословало. Иначе, фабрика поседује огромну територију откупа која практично
обухвата највећи део северне Војводине, а своје производе највише пласира у
војвођанском региону, а делом и у иностранству. "Житопромет" данас има
највећи коефицијенат обрта новца у општини.
Слика 2: Млин - "Житопромет А.Д."

"Тепорекс" - представља једину потпуно приватну фирму у овој грани
индустрије општине. Основан је 1990. године сувласничком расподелом
капитала као предузеће за производњу, прераду и промет меса. Нарочито су се
специјализовали у производњи шунке где се користи технологија такозване
"француске" обраде меса која даје само чисту и веома квалитетну шунку.
Темпорекс представља релативно малу фирму нарочито када се то упореди са
напред анализираним. Данас послују крајње профитабилно, а своје производе
пласира углавном по већим градовима Војводине и Србије[7].
На основу горе наведених карактеристика и стања у прехрамбеној
индустрији општине Сента може се констатовати да је начин на који је изведена
докапитализација такав да иста индустрија има велику перспективу. Веома брзо
је прошла кроз трансформацију и као таква веома се брзо појавила на тржишту.
Генерално гледајући, ова индустрија се окренула европском тржишту и
као таква појављује се као релевантан фактор у економским токовима које
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диктира ЕУ. За практично само неколико година почело се са значајним
инвестирањем. На пример, "ALTECH-Fermin" је изградио нову халу, купљене
су машине и почело се са производњом селирског квасца на технолошки
најсавршенији начин. Веома значајна ставка је и та што анализирана врста
индустрије приликом преструктурирања није отпуштала раднике. Тачније,
задржане су све производне делатности на такав начин да се, шта више, отварају
нова радна места, што је веома редак пример у Војводини. Треба рећи да је само
у току 2004. године у овој индустрији пронашло посао 147 Сенћана. Наравно
највише их је запослио "ALTECH-Fermin" отварањем нове производне траке за
производњу селирског квасца. Треба очекивати и да ће "Житопромет" са
повећањем производње отворити нова радна места и то нарочито ако се зна да
ради са свега 50% капацитета. Даље, докапитализација анализиране индустрије
није изведена до краја, али се такође може очекивати да ће са појавом већ
најављеног, озбиљног инвеститора у млекари, уз откупиљивање остатка акција у
"Житопромету", ти процеси попримити завршне форме. Скорим завршењем
наведених процеса анализирана индустрија оствариће значајну конкурентску
предност како на домаћем тако и на страном тржишту. Сазнање да се српска
привреда релативно споро трансформише говори да ће засигурно прехрамбена
индустрија општине Сента у будућим економским односима добити још више на
тежини, имајући у виду релативно брзо, лако и добро преструктурирање. Треба
напоменути да је једино индустрија шећера у Србији у принципу већ завршила
са преструктурирањем. Међутим, без обзира на конкуренцију, мишљења смо да
се овде циљне групе и тржишта не поклапају, поготово ако се зна да је код
шећеране у Сенти већински власник компанија "SFИR" која већ одавно има
своје тржиште у ЕУ. Треба још рећи да је преструктурирање код свих било
веома слично. Неки погони су се угасили, а дат је нагласак на погоне који су
профитабилни. На пример, "ALTECH-Fermin" је организован по профитним и
трошковним центрима где се тачно зна ко шта ради и чије је и колики допринос.
У свим фабрикама је формиран топ менаџмент који руководи "компанијама".
Занимљиво је и то да су ангажоване стране компаније које врше консалтинг о
систему и структури пословања појединих.
Закључна разматрања
Прехрамбена индустрија првенствено захваљујући традицији и јакој
сировинској бази у непосредној околини релативно је лако пребродила
економску кризу која је захватила сенћански простор у последњој деценији ЏЏ
века. Практично, прехрамбена индустрија као таква је једина грана индустрије
која је пребродила поменуту кризу. Јака сировинска база, уз постојање
производних капацитета дефинитивно чини ову индустрију веома
потенцијалном. Захваљујући напред наведеном прехрамбена индустрија је лако
нашла инвеститоре. То је узроковало и то да је прва ушла у процесе
докапитализације и практично прва завршила организациона преструктурирања.
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Захваљујући коначном профилисању прехрамбена индустрија у Сенти већ се
усмерила на производњу и проналажење тржишта. Надаље, почела је са
остваривањем тржишних вишкова, а коефицијент обрта капитала већ увелико
премашује просеке у Војводини. Захваљујући страним инвеститорима, уз старе
коминтенте, прехрамбена индустрија пронашла је тржиште. Чак су данас
потребе тржишта за производима појединих фабрика далеко веће него што исте
могу да произведу.
Закључује се да је прехрамбена индустрија општине Сента надасве
конкурентна, чак ако се имају у виду и земље у региону које су, или ушле, или
очекују улазак у Европску унију. Веома значајна је и чињеница да је начин и
систем пословања код већине фирми такав да ће се лако уклопити у захтеве које
диктира Европска унија. Технолошки гледано, код већине фирми основна
средства не заостају много за истим у компанијама сличног профила у већ
поменутој Европској унији. Практично, може се констатовати да су технолошки
процеси умногоме усавршени. На крају треба споменути да су све фирме осим
млекаре веома профитабилне, а да има наговештаја да и ова фирма пронађе
правог инвеститора. Тиме би прехрамбена индустрија у општини Сента добила
жељени карактер. Надасве, може се очекивати да ће прехрамбена индустрија
бити основни покретач привреде не само општине већ и читавог потиског
региона. Она ће можда бити тај покретач који ће зауставити веома негативне
демографксе трендове који се већ деценијама испољавају у Потисју.
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МОГУЋНОСТИ УСАГЛАШАВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ И
ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ОСНОВ РАЗВОЈА
КОМПЕТЕНТНОСТИ И КООПЕРАТИВНОСТИ

Апстракт: Усаглашавање експлоатације технологије и функционисања
људских ресурса чини основу за изградњу компетентног и кооперативног
функционисања у интерном и екстерном окружењу организације. Технолошке
иновације чине основу за промену у начину управљања и развоја људских
ресурса. Такође и промене у начину понашања запослених у организацијама,
појединачног и колективног односа према раду, вредносног и мотивационог
оквира, допринеле би развоју компетентности и кооперативности
организације.
Превазилажење неадекватности чинилаца технолошке политике и
стратегије управљања људским ресурсима допринеле би креирању сопствених
модела виших нивоа компетентности и кооперативности.
Кључне речи: технолошки ресурси, људски ресурси, компетентност,
координација.

POSSIBИLITIES OF COORDINATION OF TECHNOLOGICAL AND
HUMAN RESOURCES AS THE FOUNDATION FOR DEVELOPMENT
COMPETENCES AND COOPERATION
Abstract: Coordination of eџploitation technology and functioning human
resources makes the foundation for creating competent and cooperations functioning
within an internal and eџternal environment of organization. Technological
innovations make the foundation for the change in controlling and developing human
resources. Changes in the employees’ behavior in organizations, in individual and
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collective relationship to work, in values and motivation, would also contribute to
competence of an organization.
Surpassing inadequacy of factors in technology policy and controlling strategy of
human resources would contribute to creation of own models of competence and
cooperation at higher levels.
Key words: technological resources,human resources, competenc,
coordination.
1.

Технолошка компетентност

Технолошки развој и последице које је стварао допринео је низу промена
у свету бизниса. Једна од најуочљивијих је промена у сегменту људских ресурса,
њихове улоге и значаја за успешност организације. Компетентност организације
може се посматрати кроз низ аспеката као што су начини решавања проблема,
квалитет и квантитет опстанка на тржишту али и кроз организацијску
конкурентност на тржишту. Да би један ентитет био конкурентан, неопходно је
присуство неколико фактора и то: расположивост неопходних ресурса,
способност, жеља за победом, и ентузијазам или истрајност. На микро нивоу, за
компанију, бити конкурентан значи производити или обезбеђивати, на
благовремен и финансијски ефективан начин, производ или услугу, која
задовољава пробу тржишта и потребе корисника. Да би одржавала своју
конкурентску позицију, компанија мора стално да надмашује своје пословне
ривале. На данашњем глобалном тржишту, ови ривали се могу јављати унутар
локалног, регионалног, националног или глобалног тржишта. На макро нивоу,
конкурентност нације, тј. државе, је консолидација перформанси компанија и
појединаца на микро нивоу. Карактеристике конкурентности нација су се
постепено појављивале по завршетку хладног рата. Пад комунизма, тренд
усмерен ка демократији, отварање тржишта источног блока, и смањење војних
буџета, су креирали ново пословно окружење. Циљеви држава су се
усредсредили са војног, на стварање одрживог економског раста. Године 1985. у
САД је дефинисана конкурентност као степен до којег нација може, под
слободним и поштеним тржишним условима, да производи робу и сервисе који
ће задовољити пробу интернационалних тржишта, истовремено одржавајући
или повећавајући стварни доходак својих грађана. Нешто касније су дефинисани
кључни чиниоци конкурентности и то инвестирање, продуктивност, трговина и
животни стандард. Инвестирање је камен темељац садашње и будуће економске
активности и зато се сматра основом конкурентности. То је и основни кључни
чинилац националне конкурентности. Стварање богатства захтева продуктивну
основу као темељ економског раста. Та основа се ствара инвестирањем у
технологију, фабрике, опрему, инфраструктуру, и кадрове. Основни показатељ
инвестирања укључује "тешку активу", тј., трошкове приватног сектора на
фабрике и опрему, и "лаку активу", тј., трошкове јавног и приватног сектора на
истраживачко-развојни рад и трошкове јавног сектора на образовање. Помоћни
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показатељи садрже информације о патентима који су добар индикатор
успешности цивилног истраживачко-развојног рада и податке о националној
штедњи кључном фактору инвестирања.
Продуктивност је рефлексија ефикасности са којом се роба и услуге
производе. У великој мери продуктивност је одређена претходним
инвестирањем, квалитетом и карактеристикама радне снаге, технолошким
иновацијама, квалитетом фабрика и опреме, ефективношћу са којом се ови
фактори производње користе. Као таква, продуктивност је истовремено и
кључни чинилац и индикатор националне конкурентности. Трговина повезује
производњу са тржиштима. Данашња трговина је глобална а трговачко
пословање је комплексно након стварања трговачких блокова. Потпуна процена
ефеката трговине на конкурентност још није урађена. Ипак, јасно је да је тај
утицај велики, јер је познато да производи или услуге са којима се не може
трговати на отвореним тржиштима не доносе економски раст који значајније
повећава животни стандард. Извоз и параметри извоза једне државе су значајни
индикатори националне конкурентности. Помоћни показатељи су трговински
салдо (спољнотрговински суфицит или дефицит) и курсеви валута.
Животни стандард је завршни чинилац конкурентности често у
литератури означаван као крајњи циљ капиталистичке економије слободног
тржишта. Животни стандард је можда главни индикатор националне
конкурентности. Бруто домаћи производ по становнику је показатељ којим се
мери животни стандард. Овим индексом се прати (1) дугорочни пораст
животног стандарда, (2) пораст животног стандарда задњих година, и (3) нивои
животног стандарда када се користе паритети куповне моћи.
У прошлости,
конкурентска предност држава била је фокусирана на способност и успешну
експлоатацију сировина, рада, транспорта, и извора капитала. Ови фактори су
важни и данас, међутим, у данашњој глобалној економији, мултинационалне
корпорације су прешле националне границе ради формирања производних
капацитета тамо где су трошкови производње најнижи. Индустријске државе
данас користе предност експлозије знања ради стварања напредних технологија
које ће им помоћи да одрже конкурентску предност. У исто време, побољшање
комуникационих и транспортних технологија приближили су земље једну другој
олакшавајући брзу миграцију технологије преко граница, смањујући на тај
начин велики технолошки јаз између земаља. Ове промене светских услова и
промене пословних окружења доказују да је конкурентска предност све више
зависна од нашег талента и вештине у управљању технологијом, технолошким
компанијамаи људским ресурсима у њима. Економска снага једне државе се
обично изражава њеним бруто домаћим производом. Овај показатељ означава
богатство створено унутар граница земље и представља свеукупну тржишну
вредност излазних ресурса произведених од стране људи, фирми и јавне управе
унутар државе. Други важан индекс је бруто национални производ који мери
свеукупну тржишну вредност излазних ресурса произведених од стране грађана
и фирми посматране земље, без обзира да ли су они лоцирани унутар или изван
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граница земље. Национална конкурентност је у великој мери зависна од
конкурентности компанија унутар националних граница. Даље, конкурентност
компанија је зависна од њихове способности да производи робу и обезбеђују
услуге за тржиште ефикасније него други у њиховој арени. Ово зависи од
способности компанија да експлоатишу идеје и ресурсе на благовремен, и по
питању трошкова ефективан начин, са намером да достигну постављене циљеве
и створе производе или услуге који задовољавају или премашују захтеве
корисника. Компаније које нису у стању да искористе и оптимално употребе
технологију ће заостајати и можда неће преживети у суровој конкуренцији.
2.

Људски ресурси и компетентност

Једна од могућности у развоју конкурентности, коју издвајамо и
придајемо јој посебан значај односи се на развој компетентности људских
ресурса. Савремени концепт менаџмента људских ресурса заснован је на
стварању услова (организационих, социјалних, психолошких, економских,
правних) за максимално коришћење индивидуалног радног потенцијала
запослених. Нови организациони модели отварају простор за активности којих у
ранијем концепту кадровског менаџмента није било: уместо праћења
успешности запослених кључни задатак менаџмента је неговање односа, уместо
крутих процедура доминирају пословне потребезапослених и корисника
њихових производа, уместо парцијалних иницијатива предност имају
интегрисане иницијативе, повећава се брзина одлучивања у свим сферама, па и у
сфери менаџмента људских ресурса, комуникације су директне, уместо тежње са
поделом послова, примат добија тимски рад. Такође је од великог значаја
децентрализација у доношењу оперативних одлука из области менаџмента
људских ресурса као и у свим процесима рада. Остваривање циљева стратегије и
политике у области менаџмента људских ресурса врши се кроз корпоративну
културу, климу организације, а адекватни стилови менаџмента људских ресурса
траже се унутар плуралистичких оквира. Од менаџмента људских ресурса се
очекује да дефинише компетенције запослених, обезбеди њихову већу
посвећеност и трошковну ефективност, ради индивидуалне добробити и
организационе ефективности. На бази утврђених компетенција и резултата
њихове посвећености организацији, како кроз радне ефекте, тако и кроз
повећање нивоа знања и испољавање иницијативе за развој организације
стварају се услови за кооперативно функционисање организације у целини.
Остваривању тих циљева, који су по својој природи стратешки, у великој мери
доприноси и политика развоја људских ресурса као трансмисија између
стратегије организације, технолошког развоја и процеса менаџмента људских
ресурса који се одвијају у њој. Компетентност организације и њена
кооперативност засновани су пре свега, на компетентности и спремности за
кооперацију њених појединаца. Са аспекта појединца, компетентност појединца
подразумева његова знања, умећа, искуства, способности и вештине.
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У економијама где је једина извесност неизвесност, једини могући излаз
из стално растуће компетитивности је знање. Када се тржиште мења,
технологије се мењају, када производи преко ноћи застаревају, успешност
компанија зависи у великој мери од брзине усвајања и распростирања знања по
целој организацији. Континуирано усавршавање и појединаца и организације је
основни предуслов за стабилну компетентност и развој конкурентности и
кооперативности. Општост у приступу не везује учење само за појединце и
поједине сегменте рада,већ се усваја као образац понашања и филозофија рада.
Стратегија управљања људским ресусрсима усмерена је на употребу и
коришћење знања. Нова знања увек потичу од појединца, али се она
механизмима организационе културе трансформишу у колективно знање које
служи расту и развоју компанија. У организационој култури у којој је учење и
развој једна од основних вредности, стварање заједничке когнитивне основе је
аналоган процес индивидуалном учењу, само сада са аспекта организације.
Најважнији моменат у стварању учеће организације је спремност и појединца и
организације у целини за непрестаном променом и развојем. Да би организација
постала и организација која учи неопходно је да буду усклађене све менаџерске
функције. Такође је неопходно усклађивати промене појединца са променама у
организационом функционисању, како би се постизао што већи ефекат. Затим
развој специфичних знања која су у складу са технолошким променама, и знања
које је у стању да прати убрзане технолошке промене је предуслов опстанка
организације. Заједно са техничким и технолошким решењима, знање је основа
за суштинску компетентност организације. Иако се учење организације одвија
преко запослених појединаца, знање организације није само прост збир
појединачних знања. Процес преношења информације у акцију, што је једна од
основних функција менаџмента, подразумева много шире активности од
чињенице да неко знање постоји. Организација која учи усклађује знања која се
пасивно утискују у току савладавања и унапређивања процеса рада и нових
знања која пружају могућност стварања нових образаца понашања у
организацији. Са организационог аспекта знање је и процес и резултат који има
своју примену. Као процес, знање је елеменат организационе културе који има
своју интегративну и мотивациону улогу. Као резултат, знање је основа за развој
ефикасности организације и побољшавање искоришћења свих перформанси
једне организације.
3.

Компетентност као основа кооперативности

Циљ нових организација је да постану ефикасније, ефективније,
флексибилније и коопертаивније. Квалитет, креативност, иновативност, брзина
мењања и прилагођавања су предуслови стварања конкурентске предности у
условима у којима се повећава брзина којом се нови производи и услуге
појављују на тржишту.
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Кооперативност организације у целини функционише у зависности од постојеће
компетентности организације која се може посматрати кроз два нивоа:
1.ПРОФЕСИОНАЛНО УМЕЋЕ, које подразумева системе, правила,
програме, упутства, приручнике, концепте, дакле све оно што стварају и
развијају професионалци у оквиру својих истраживачко-развојних пројеката.
Професионално умеће мора претстављати специфичност дате организације и
њено власнишво.
2.ОРГАНИЗАЦИЈСКО УМЕЋЕ, које укључује дефинисање стратегије,
маркетинга, планирање, финансије, управљање. Вредност организационог умећа
огледа се кроз способност организације да створи, увећа вредност организације
као целине
Усаглашавајући личне циљеве са циљевима организације, запослени
постају компетентнији и спремнији за конкурентност на тржишту и неопходну
кооперативност. Поред организационих успеха од суштинског значаја за
компетентну икооперативну организацију је и осећање задовољства и
остварености њених запослених, чиме се ствара и основа за његове
кооперативне ангажмане.
Развој људских ресурса је у функцији остваривања циљева садржаних у
стратегији развоја људских ресурса као и образовној, политици покретљивости
запослених и политици њихове материјалне и наматеријалне стимулације за рад и
развој. Поред циљева, у кључне елементе тих политика спадају принципи и
критеријуми, који се примењују превасходно при припремању предлога и одлука
(дугорочних и краткорочних) које се односе на развој запослених.
Из тог разлога свака организација тежи да константно повећава радни потенцијал
запослних а истовремено и да га максимално искористи. Развој организације
зависи у великој мери од радног потенцијала и радног ангажовања запослених, али
он истовремено утиче и на одвијање процеса прибављања, развоја и
покретљивости људских ресурса. Са друге стране, конкурентност зависи од тога
колико добро људи управљају системом стварања богатства. На макро нивоу,
нивоу државе, јавна политика ће одредити колико је добра координација
економског финансијског система земље са њеним технолошким и производним
системом и трговинском праксом државе. Одржавањем корака у променама
технологија производа, производње, и маркетинга, могуће је увећавати успех сваке
компаније. Политике и стратегије које спроводе компаније на микро нивоу утичу
на економске услове на националном нивоу.
Стога је важно да политике и на националном, и на нивоу компанија буду
добро интегрисане и хармонизоване. Владе и пословне компаније треба да се
истовремено фокусирају на стварање и одржавање производног система способног
за надметање у глобалном окружењу усаглашавајући технолошки развој са
континуираним развојем људсих ресурса у свим сегментима радних процеса.
Трагањем за начинима усаглашавања и координације технолошких и људских
ресурса, допринели би квалитетнијем и бржем превазилажењу проблема
транзиције, кроз које тренутно наша земља пролази.
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