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Напомене уредника

Напомене уредника

Пред Вама је, поштовани читаоче, Зборник 33 рада саопштена на XV научном
скупу Технологија, култура и развој, који је одржан од 8. до 11. септембра
2008. године на Палићу, Суботица. Овај скуп је имао две основне теме. Прва,
Корупција, криминал и кич и друга, Стање истраживачких ресурса и иновационих капацитета. Друга тема је овогодишња конкретизација ширег предмета
овог скупа, који гласи Развој привреде и друштва заснован на знању и културним особеностима. Овај скуп ће се овим предметом бавити све док се не
обраде кључни проблеми који се тичу развоја заснованог на знању.
Овогодишњи скуп је седми у низу скупова који су посвећени изабраним
проблемима уласка Републике Србије и, с времена на време, неких других земаља Западног Балкана у Европску унију. Мисија до сада одржаних и наредних
скупова је да пруже допринос квалитетним припремама земаља Западног Балкана
за улазак у Европску унију и за ефикасну адаптацију на ново институционално и
развојно окружење и чланство у њему. Ова мисија скупа се остварује научно
основаним, свестраним и отвореним разматрањима феномена, идеја, проблема,
послова, користи и трошкова који су у вези са уласком земаља Западног Балкана
у Европску унију. На претходних шест скупова разматране су ове теме: Квалитет производа, рада и живота (2002), Конкурентност производа и компетентност институција (2003), Склоност и способност за сарадњу (2004), Способност и склоност за промене и иновативност (2005), Квалитет организованости привреде и друштва (2006) и Где смо и куда идемо: ка центру или периферији Европске уније? Свака од ових тема је разматрана са становишта стања
посматраног предмета и стратегије за његово побољшање с обзиром на захтеве
Европске уније и националне развојне потребе. У вези са темама овогодишњег
скупа саопштићемо нека запажања која, надамо се, дају оправдања за њихово
разматрање.
Често понављана констатација да је корупција старија и од „најстаријег
заната“ и да је једна од кључних карактеристика глобалног света, јер је има свуда, уз сву своју тачност носи и опасност да послужи као објашњење и оправдање
за корупцију у нашој земљи. Са овим на уму, истичемо да је корупција у нашој
земљи њен највећи проблем и њена најозбиљнија болест; толика да је наша зем-
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ља у овој ствари у челној групи на глобалном нивоу. Корупција је, дословце,
захватила највећи део нашег друштва уз све различитости њеног предмета, интензитета, импликација на будућност и могућности да се ограниче њене епидемијске особености. Јер, када се о корупцији разговара сасвим отворено нема никаквих спорења да је, статистички посматрано, немогуће пословати и решавати
проблеме било које врсте без икакве корупције. Корупција се, дакле, увукла у
наш живот толико да га она репрезентује много више него било шта друго.
Предтранзицијски политички, социјални и економски систем у нашој земљи је одржаван, како је то већ запажено те на то овде само подсећамо, једном
посебном врстом корупције: владајућа политичка партија је толерисала сваку
нерационалност и практично гарантовала доживотну запосленост у замену да се
њена власт не ставља под критику и преиспитивање од практично свих упослених и већине становништва. Тако се, овом обостраном корупцијом власти и народа дуго одржавао систем у коме запослени нису постављали питање легитимности једнопартијског система у замену за толерисање нерационалности и губитака и за осигуране зараде и запосленост. Поред ове постојале су и друге врсте
корупције, веома веште и сасвим немилосрдне. Покушај да се на то реагује био је
беспоговорно осуђен не само на неуспех већ и на драконску казну онога ко је, из
наивности или јаке моралности, покушао да јавно обелодани ово зло. Бројни су
примери који су више од илустрације ове тврдње. У нашем сећању се, уз губитак
детаља фактографије, види случај голмана једног фудбалског тима из Сарајева,
како пријављује покушај да буде корумпиран од противника који хоће сигурну
победу пре одигране утакмице. Када је то дошло у јавност ова се узбуркала па су
настала очекивања да ће правда доћи по своје. Од тога није било ништа сем што
је тај млади морални играч нестао из света ове игре. Готово смо сигурни да је био
одбачен од свих или већине – почев од управа клубова до саиграча – јер је покушао да стави на стуб срама један уносан аранжман. Тако је некада било а сада је
све то вишеструко умножено до мере да је много тога из подручја корупције постало отворено прихватљиво и свакојако оправдавано.
Једно од разматрања проблема корупције, поједностављено описано ради
лакшег разумевања, каже да корупцију чине три актера: онај ко корумпира, онај
ко је корумпиран и онај ко све то види па је, на томе ово разматрање инсистира,
овај задњи актер кривац ако се корупција не открије и не санкционише. Ко је овај
трећи актер сада у нашој земљи? То би могао бити сваки грађанин који није ушао
у систем корупције – они који су у том систему они га одржавају и када га презиру. Али, стари и свежи случајеви корупције казују да се све заврши углавном на
штету овог актера те је њих све мање. Овај актер би могла бити општа јавност
али је она, на жалост, недовољно ефективан актер. Стога, већина ствари у борби
против корупције, данас у нашој земљи, остаје посао и одговорност правосудних
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и других специјализованих институција под условом да то што им закон омогућује и налаже користе до краја, неселективно, ефикасно и веома јавно. Све док
ове институције штите грамзивост и похлепу властодржаца, других моћника и
непоправивих ленштина – појединаца, група, партија и организација на власти –
неће бити искорењивања корупције; шта више њен корен ће ићи све дубље а гране све шире. Онај ко бежи од корупције ће, у таквом стању ствари, бити сустигнут те ће и задњи такав бегунац бити обухваћен системом тоталне корупције.
Колике су шансе да то тога дође? Знатно веће него што се то данас мисли. Које
су импликације ове процене? Оставити ствар да сама себе коначно уништи уздајући се у моћи социјалне еволуције? Никако! При одлучивању да се овај скуп
бави овом темом држали смо се уверења да је потребна радикална и ефикасна
друштвена акција и продуктиван систем сузбијања корупције чим пре, свуда,
сваке а поготову оних које хране цео систем корупције – корупцију власти и унутар власти - и по сваку цену.
Проблемом корупције у Србији бави се осам радова штампаних у овом
Зборнику; два у групи уводних саопштења а осталих шест у Делу II Зборника.
Корупција се одржава и шири својим сопственим унутарњим репродукционим механизмима чију снагу је историја толико пута оверила али и јаком
интеракцијом која резултује узајамним испомагањем корупције са криминалом.
У Србији се током задње две деценије веома убрзано развијао – растао, организовао, брутализовао и профињавао – криминал; злочин је постао јака особеност
сваког дана и свугде. Нешто што је раније било релативна реткост постало је
обиље. Агресивност која се веома јавно и, готово са поносом, исказује најчешће
завршава криминалним актима; од политичког, привредног, уличног и злочина у
породици, све до ширења криминалног понашања код сасвим младе генерације –
оних на којима ће настати будућност овог друштва. Ако оставимо по страни његово историјско, културом и другим обликовано порекло и развој – јер је оно
сасвим толерантно – узроке савременом криминалу у Србији налазимо највише у
сасвим савременим факторима, као што су: пљачкашки ратови на простору бивше Југославије, пљачкашка приватизација, богаћења без и једне исписане пореске обавезе, развијена корупција која је гарантовано спречавала бројне покушаје
кажњавања злочина, бестијална злоупотреба прича о љубави према народу и
националној култури, пропаст бројних позитивних вредности пред налетима
прождрљиве потрошње и олаког богаћења, схватање и вршење власти као
најкраће пречице ка богаћењу и задовољењу похлепе, итд. итд. Србија је веома
брзо, од земље у којој је сељачко и патријархално друштво углавном налазило
начине да ограничи и осуди злочин, постала земља богата чикашким, латиноамеричким, азијатским, и другим врстама криминала. Случајеви изузетне криминалне бруталности најпре се користе у политичке сврхе па тек онда, када је тешко
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даље тако наставити, покушава да се судски процесуирају али се све отеже до у
неудоглед, тако да се нација на све то привикава у толикој мери да, шаљиво али
истинито речено, не знамо како бисмо једног дана живели без криминала. Сама
чињеница да се у јавности борба против криминала објашњава као беспоговоран
захтев Европске уније је коначан морални пораз и несрећно виђење стања и развоја друштва у Србији. Полазећи од овога, нашли смо да проблем криминала у
Србији, уз сав редукционизам, треба разумети и у његовој позитивној повратној
спрези са корупцијом.
Окруженост предметима, делима, понашањима, укусима и комуникацијом без икаквих естетских вредности, то растуће ширење лошег укуса у Србији
– у којој га је увек било из мноштва разлога – долази из два главна извора: глобално распрострањеног кича, који је сама суштина потрошње у којој је квантитет
владајућа вредност, и корупције и криминала чија су задња фаза и крешчендо –
супротно распрострањеним причама да деца криминалаца завршавају на конзерваторијима класичне музике – кич! Растући кич ће нас једног дана веома коштати. Јер, који новац и напор ће бити потребни да се сруши сав грађевински кич;
који образовни, културни и други дугорочни национални програми и подухвати
да се развије леп укус, смисао за лепо, садржајна и лепа комуникација међу људима. Разумевајући растућу склоност ка кичу као исход вишеструких позитивних
повратних спрега криминала, корупције и кича нашли смо за довољно оправдање
да се ова три феномена, на овом скупу, разматрају у свој њиховој повезаности и
условљености.
Док се прва основна тема овог скупа бавила са три пошасти које ограничавају до заустављања економски, политички, културни и други развој у Србији, друга основна тема скупа је усмерена ка будућем развоју Србији за који,
према свему што сада знамо, треба да буде растуће засниван на знању. У овом
Зборнику уређена су два уводна саопштења и девет радова који критички преиспитују стање истраживачких ресурса и иновационих капацитета привреде и
друштва у Србији. Проблем развоја Србије је не само веома озбиљан већ критичан, јер постоје велики ризици да се развој Србије заглиби у црну рупу трансакционе привреде која Србији „не лежи“ ни историјски, ни географски, ни ресурсно, заправо баш никако. Производни систем у Србији је дословце колабирао;
иницијативе нових предузетника, углавном власника малих и средње великих
производних јединица су, за сада, једино развојно здраво језгро овог система али
недовољно и без капацитета да привреду Србије учини конкурентном и инвестиционо привлачном за више фазе обраде и веће додате вредности. Веома упозорени текућом ситуацијом са истраживањем и развојем у Србији, затим опадајућом
привлачношћу студија природних, техничких и биотехничких наука и свиме
другим што казује да је привреда Србије веома далеко од модерне, на знању зас-
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новане, расправама на овогодишњем и наредним скуповима покрећемо проблем
развоја Србије заснован на знању и њеним културним особеностима.
Задњи део овог Зборника чини шест радова који се баве, доминантно, садржајима који мало или никако не припадају било којој од две основне теме скупа. Овакви радови, излазећи из формалног оквира скупа, обогаћују га и указују
на могуће основне теме будућих скупова. Истовремено, да и то наведемо, они
илуструју већ одомаћену навику да се са доста флексибилности држимо предмета
скупа и да, супротно дисциплини научне заједнице, попустимо пред налетима
можда највеће вредности, слободе.
Пре задње напомене, нека остане записано да број прилога овом скупу, из
других држава насталих на простору бивше Југославије, иако нема никакве
језичке препреке, прати, готово физички доследно, политичке односе са тим државама. Од сасвим бројних учешћа и прилога из Црне Горе дошло се до самог
минимума. Та нежељена рефлексија нежељене и неразумне редукције живота на
хирове спољнополитичких односа као да нас хоће стално да опомиње где смо
рођени и где живимо. Наш одзив на то је, сталан и доследан до тврдоглавости,
покушај да се то стање превазиђе сарадњом народа на овом подручју, коју желимо да помогнемо бољим разумевањем својих и туђих проблема и већим коришћењем позитивних искустава ма где да су настала. Научна заједница у овој
ствари може бити ефективна можда и више од онога што са свим напорима чине
спортске и друге неполитичке организације.
На крају, уређивање овог Зборника радова у потпуности је поштовало
стандарде примењиване у уређивању свих претходних 14 зборника. У најкраћем,
очувани су идеје и налази сваког аутора објављених радова. Јер, тога се веома
држимо, аутори су једини носиоци похвала и научних одговорности за квалитет
својих радова.

Властимир Матејић
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Мистерија месечине
Кад је по праву старешинства 1864. наследио престо и постао краљ, Лудвиг од
Баварске био је једва пунолетан, хиперсензибилни фантаста, опседнут Вагнеовом
музиком, горљиви франкофил и манијакални обожавалац месеца. Према владарским и политичким пословима био је прилично равнодушан. Државне обавезе је
препуштао својим чиновницима, осим краљевских указа попут оног којим је
композитор Рихард Вагнер пресељен у Минхен, уз богату апанажу за нове композиције и опере. Уместо дворских церемонија, обилазио је краљевство, разговарао са дрвосечама и рибарима, слушао концерте по црквама, давао царске награде извођачима, помагао сиротињу. У народу су га од миља звали наш добри краљић, а министри су били крајње сумњичави и разочарани његовом владавином,
јер је држави тада био неопходан суверен челичне руке који би успео да се одупре све јачој супремацији Пруске. Млади краљ Лудвиг није био таква рука. Но
иако је ујединитељима немачких земаља, пруском Краљу и његовом Канцелару
Бизмарку, писмено потврдио приступ Баварске новоствореној Империји, одбио је
да оде на свечано крунисање Императора Вилхелма I, отворено тиме показујући
свој отпор према етикецији новог, империјалног двора.
Није много марио за силу уједињеног краљевства, јер је живео у усијању
своје силовите фантазије, па је све своје снаге управио на то да своју земљу
учини поднебљем маштовитих грађевина, музике и игре. Позвао је најбоље архитекте и градитеље свога доба, слао их у Париз и друге европске престонице да
доносе нацрте и градитељске поуке, да доведу врсне мајсторе и зналце ретких
заната за модерну, иновативну градњу. Баварска је постала велико градилиште
где су се дизала дотад у Немачкој невиђена здања. Најпре чудесни замак
Neuschwanstein, китњаста грађевина са букетима кула и купола у боји, пропета на
саме врхове стрмих литица и наднесена над клисуру кроз коју се водопадима
пробија планинска река, чинећи замку осим визуелне и снажну звучну позадину.
Затим дворац Herrenkimze, на острву усред језера, саграђен по угледу на средишни део Версаја. На крову резиденцијалне палате у Минхену, надграђена је смело
дизајнирана зимска башта са разноврсним егзотичним растињем, вештачким
језером и надкровном конструкцијом од метала и ливеног стакла. Градић Бајројт
се претвара у велики Вагнеров оперски театар, а замак Линдердорф је изграђен за
посебне свечаности. Подземни спрат те грађевине представља Венерину шпиљу
која излази на језеро. У њој су за време летњих светковина, стотине музичара и
оперских певача изводили арије, осветљени жућкастим електричним светлом
које је глумило месечину, што је за оно време била смела иновација, док је краљ
Лудвиг пловио језером ка њима, у чамцу у облику шкољке, који се љуљао у рит-
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му музике. За ведрих зимских ноћи приређиване су око тог здања вожње на санкама, у славу месеца, а суверен је за ту прилику, облачио раскошно драпирани
огртач од хермелина. Волео је да га зову Краљ месец, као што је његов идол и
узор, Луј XIV, имао титулу Краљ сунце.
Израђени планови за Византијски дворац, кинеску палату, и замак Фалкенштајн, остали су на хартији, јер је министарска камарила осујетила даљу градњу, пошто је Краљ себе и своје краљевство био увалио у велике дугове. Његово
имање није могло да подмири мањак од четрнаест милиона марака. Државна каса
му више није била доступна, јер су га побуњени министри прогласили лудим и
припремили му свргнуће. Понудили су престо његовом стрицу, нашли лекаре
који су конзилијарно, мада без икаквог прегледа и анамнезе, дијагностиковали
акутну параноју, као узрок краљеве неурачунљивости. И то је био крај његове
владавине, а мало затим и живота. Одведен је у замак Берг на лечење, а у ствари
у конфинацију, која је, веома кратко трајала. Исте вечери по доласку тамо, затражио је да пође у шетњу, насамо са доктором Гуденом, шефом конзилијума, да
би се с њим посаветовао о својој болести. Била је то фатална шетња без повратка.
Обојица су још у току ноћи нађени мртви, како плутају по плићаку језера.
Необични краљ је ожаљен и званично краљевски и искрено народски, а наставио је да живи свој постмортем роман, као херој истинитих и измишљених
кич сторија, као дух рококо двораца и одаја, као мистична фигура свога доба и
као убедљив пример за многе парадоксе. Један од њих је и сам његов живот. Изгубио је и трон и главу због тога што је, према тадашњој стручној и политичкој
процени, неразумно потрошио велике паре на потпуно бескорисне грађевине. Но
време је убрзо срушило то кратковидо становиште његових просечних доглавника. Ускоро ће се видети да су то заправо биле дугорочне инвестиције. То већ више од једног века потврђују милионске поворке посетилаца из свих крајева планете. Човечанство се диви тим здањима која су данас најатрактивније обележје
Баварске регије, усто су и извор већег дела њених редовних годишњих прихода.
Краљ Лудвиг је, дакле, ипак видео даље од својих временских видика.
Но, неко се већ, с правом пита, чему ова опширна прича о једном владару
из друге половине деветнаестог века и каква је његова веза са темом. Веза је наиме дитректна. Раздобље његове владавине теоретичари наводе као време рађања
кича, а социолог, Абрахам Мол, аутор чувене књиге Кич уметност среће, посветио му је у њој једно поглавље под насловом: Краљ кича.
Не бих се сложила са таквом оценом трагичне личности краља Лудвига.
Бегунац из животних шаблона, од владарских дужности, слађуњаве музике и
дворског луксуза, до веридбе и сна о топлом породичном дому, што су идеали
кич човека, не може да буде амблем кича. Уосталом управо Абрахам Мол у истој
тој књизи подвлачи да не постоји кич предмет, већ кич човек који свесно продукује кич и све око себе чита у том кључу, што се никако не може рећи за лудило
неуротичног сањара, Лудвига Баварског. Напротив, он је живот провео у паничном бекству из оне стварности коју кич човек узима као задати апсолут и
изражава искључиво формулом А = А.
По мом мишљењу титула краљ кича би више одговарала једном могулу
нашег доба који се управо послужио имагинацијом Баварског краља и на копијама дизајна његових двораца, шпиља, вештачких језера и вртова створио
једну глобално популарну и високо комерцијалну кичимперију, звану Дизниленд,
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чије умножене реплике освајају планету. Да и не говоримо о мањим породичним
Дизнилендима, домовима кич богаташа који су и сами копије копија, баш као и
њихове куће, мада они нису у стању то да схвате, јер се то не изражава у
бројкама. Први закљкучак на основу ових примера је да кич није продукт стваралачког, веће имитатитвног чина.
Појам кич обухвата широк значењски простор и означава појаве у распону
од псеудо артефакта, преко научне мистификације до политичких уцена, корупције и помодно површног погледа на свет. У уметности, а и животу уопште, под
појмом кич подразумева се оно што није аутентично, ни креативно, већ је одливак, копија, лако сварљив, питак и плитак сентиментални концепт чији је идеал
златна средина, односно просечна вредност. Стратегија кича је постићи уочљив
ефекат уместо истине, а циљ заједнички именитељ допадљивости најширег обима, који гарантује тренутно дејство на посматрача, односно конзумера. Неко је
рекао да је кич уметност лагодног живљења, а кич човек је уметник и конзумер
тог уметничког сурогата.
Свет којег изграђује хомо фабер дели се на: а) свет алатки, б) свет знакова
ц) свет предмета. Свет алатки би био домен научних пропитивања технолошких
услова и формула за израду планова и средстава за различите човекове делатности. Кич се у тој сфери манифестује као надринаука, или као збирка великих изума за малу помоћ, или као систем научних експеримената чији исход остаје у
оквиру лабораторије у којој се изводе. Свет науке врви од кич-научника чију
стручност бране једино њихове научне титуле, а стекли су их, како каже један
човек који је изван сваког кича, тако што целог живота обрћу с главе на ноге исту
једначину и решавају је на више начина, тек да би о томе могли да напишу дисертацију, односно књигу коју мало ко икад отвори. Нажалост кичексперти су
умрежили и премрежили планету.
У уметности, као свету знакова, кич је рано дешифрован, као дело које је
подешено да буде угодно, податно и правилно. Дело које настоји да не узнемирава, да не провоцира, већ да се допада на први поглед. Оно не комплексира кич
човека сложеношћу значења, ни мистеријом дубине недокучивости, већ настоји
да буде питко и пријемчиво. Кич продукт се наиме дословно додворава најширем
кич схватању функције уметности, а то је да она треба да блажи, подучава, забави и одмара, јер припада слободном времену. То према кич становишту значи да
човек у сусрету са уметничким делом не ради ништа, већ му се лагодно препушта
као некој таласотерапији. Гледање представе по схватању кич човека треба да је
забава, или одмор, од књиге се очекује да буде лако читљива, да смирује, а затим
да успава. Слика треба да личи на модел и по томе јој се процењује квалитет, а
задатак музике је пре свега да разоноди. Све то уметничка кич индустрија својим
продуктима који су освојили глобус, у потпуности испуњава. Дакле нема истине,
нема узнемирујућих питања, нема сумње, нема ироније, нема истинске туге. Има
безболне илустрације, копије, накићене идиле, суза које смењују осмеси, несретне љубави са сретним исходом, растанака који су само предигра за састанак, цвећа које никада не вене и залазака сунца увек у меко црвенкастој гами. У страху
од оштре критичке процене, а у потрази за што широм публиком, кич као симулакрум уметности, успешно бежи из уметничких сфера у забавне где успешно
развија своје царство. Оно што Хуизинга зове задовољством игре, постало је у
међувремену природна средина кича. Његова глобална виталност лежи дакле у
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површној лакоћи и пријемчивости, у томе што вешто опонаша надградњу, и тако
задовољава најшире потребе за њом. Осим тога не захтева посебна знања, а обећава угодан доживљај. Зато је Абрахам Мол кичу дао ироничну титулу: уметност
среће.

Свет као тржни центар
Према једној групи теоретичара кич се одржава на пет виталних принципа: неадекватности, кумулацији, синестезији, осредњости и конфора. Неадекватност је
заправо симулација креативности, кад се употребним предметима и сувенирима
дају слободно смишљени облици, најчешће сасвим банални. Сетимо се примера
дрвених стоних табакера у облику магарца, чији хрбат треба притиснути, да би
испод његовог репа изашла цигарета. Досетљиво, зар не. Кумулација, или неутажива глад за стицањем и гомилањем принцип је на којем кич учвршћује модел
животног успеха. Начело синестезије је начело агресивне доминације маркетинга. Добра рекламна порука треба да нападне сва чула понудом производа који
човека безболно пролепшава, весели, јача, подмлађује, чини занимљивим у
друштву, успешним у послу, помаже му да без муке научи разне језике и да из
илустрованог туристичког приручника током вожње у авиону, научи све о култури, рецимо, Ацтека. Свој глобални раст кич пак превасходно темељи на принципима осредњости и конфора, што је у суштини дериват идеје о једнакости. По
тим принципима свако заслужује најбоље, а све што кич нуди јесте такво, што
питање избора чини излишним, јер ниједан није сасвим погрешан, пошто свака
ствар коју кич нуди има вредност подједнако прихватљиву за све.
Ако човеков рад делимо на два основна, међусобно искључива делатна
правца: стварање и производњу, можемо лако да закључимо да је кич продукт
ове друге групе делања. Стварање је чин којим се свет проширује и обогаћује
идејом, обликом, или садржином које дотада није познавао, док је производња
умножавање постојећег модела. Свет предмета је дакле најплодније тле кича што
се најбоље види из неколико значајних чинилаца односа између човека и предмета. На првом месту: сласт својине (жеља за поседовањем предмета). Затим припадност присвојеном предмету до обожавања. Уклапање предмета у целину осталих делова поседа ( мој посед то сам ја). Величање лепоте предмета ( то што ја
поседујем је јединствено без обзира што је копија). Посесивна алијенација (човек
губи сопство, пошто његов статус углавном одређују предмети).
Ови чиниоци су у ствари скица генезе фактора кича који делују као витални чиниоци глобализма. Завршни стадиј посесивне алијенације већ је у току.
Човек је постао глобални заробљеник предмета. Удаљио се од сопствене природе
и знатно редуковао животну авантуру тиме што је прилагођава, подређује и планира према различитим скупинама предмета које постају мерило његове моћи,
вредности и квалитета света који га окружује. Предмет успоставља и шири своје
царство и јача свој утицај од фабричке траке преко могуће рециклаже до смрти у
депонији. Сразмерно томе расте човекова зависност од њега, при чему фактор
гомилања постаје мера, стратегија и мотивација успона на лествици успеха.
Човек је постао покретни излог предмета. Обим његових потреба је у сталном
порасту. Друштво изобиља је афирмисани циљ политичке прагме и услов безмало свих варијанти друштвеног уговора. Хомо фабер се лагано повлачи пред хистеричним конзументом, према коме су иначе подешени и систем производних

Кич, витални чинилац глобализма

асортимана и квалитет производа. Персонализовану обућарску мануфактуру прогутали су фабрички погон и робна кућа. Њих је пак мало касније усисао Гаргантуа, звани тржни центар, статусни симбол економског напретка, иначе синоним
кича. Он све складишти и све испоручује, по систему ништа не сме да нема.
Створен је видљив несклад између средстава и циљева. Кич се храни разликом
између употребне вредности и незадрживе воље за куповином. Иако зна да је
укус масовног потрошача масовно лош, индустријалац му се повинује, уз мале
корекције које промовише као иновантан дизајн, трудећи се да пре свега сачува
брзину продајне траке. Планета је повезана ланцима супермаркета, тржних центара, робних марака, умножених копија, и забавних погона. Круг се затворио.
Енергија заблуде, плус енергија присвајања, плус енергија забаве, плус идеал
изобиља, дају збирну енергију кича која је глобално неуништива.
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Кључни генератори криминала и корупције
у Србији

Базична претпоставка 15. научног скупа, што се из самог назива скупа може видети, јесте повезаност и међусобна условљеност технологије, културе и развоја
државе или друштвене заједнице. Сматрам да постоји нераскидива веза између
корупције и криминала и присутности, односно доминантности кича, чешће као
индукованог, а ређе као аутохтоног израза одређених социолошких група.
Контекст скупа јесу земље западног Балкана, а тема прве сесије је у ствари
универзална за сваки простор и не може се, осим у маргиналним појединостима,
везати за одређено географско подручје, па чак у грубим цртама ни за одређени
ужи временски период.
Мислим да је ово веома важно управо зато што се на овом простору исто
као и у другим државама, као пратећа појава корупције јављају и тзв. познаваоци
менталитета и душе, а у нашем случају српског народа, који се труде у доказивању тезе да су митоманија, шићарџије и корупција уствари архетипски део менталитета грађана на овом простору који се тешко може променити, те боље одустати на време, односно ништа не предузимати. Интересантно је да су управо ти тзв.
„стручњаци“ и били најгласнији у успостављању тезе о Србима као небеском
народу. Ово је веома често истицан аргумент до 2000. године у покушају аболиције политичког нечињења, односно неспречавања помамне корупције тадашњих
странака на власти. Корупција је била толико присутна да се није могла негирати
и једино горе од тога је могло бити повлађивање осиромашеним слојевима друштва кроз епитете небеског народа.
Није до сада забележено пропадања у Србији које није названо развитком.
По истраживању психолога Срећка Михајловића из 2000. године навикнутост на корупцију је прешла у обичај до те мере, да чак четири милиона грађана
Србије исказује спремност да јавном службенику плати за услугу која му иначе
припада, или која му не припада.
Корупција није грех него бизнис!
Ову заблуду није тешко оборити, у том смислу довољно је навести следеће
чињенице:
Аристотел у античкој Грчкој говорећи о ефорима (чиновници са извршним и судским овлашћењима) каже: „Неколико ефора подмићених новцем упропастили су целу државу онолико колико су могли“;
Платон говори о обавези владајућих да власт врше у име општег интереса заједнице, а не у име групе на власти или интереса појединаца који
подржавају групу на власти;
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Томаш Џеферсон, председник САД 1801.-1809. год., објашњавајући на
једном скупу да корупција није саставни део менталитета грађана Америке каже: „Људска природа је иста на свим странама Атлантика и на
њу ће утицати исти узроци. Против корупције и тираније се морамо борити пре него нас она задеси. Боље је држати вука ван ограде него веровати да неће употребити своје зубе и чељусти кад једном уђе унутра.“
Данас организовани криминал, најчешће уз помоћ корупције, остварује годишњи профит који се мери хиљадама милијарди долара. Очи грађана уперене су
ка политичким елитама од којих захтевају знање и одлучност у борби против
корупције и криминала.
Борба против корупције и криминала је најчешће предизборно обећање на
свим географским ширинама у парламентарним и председничким изборима. Зло
је мање-више дефинисано, његове последице се мере милијардама долара и зло је
очигледно, односно веома уочљиво. Овде долазимо до још једне заблуде на овом
простору, да је корупцију тешко открити јер се радње корупције обично обављају
у четири ока, односно без сведока. Али за последице корупције има јако много
сведока и често они представљају већину грађана једне државе. Корупција, данас
се свуда на свету обавља на мање-више исте начине, те су и њене последице мање-више видљиве у свим земљама. Једина разлика у систему криминала и корупције јесте шта држава, односно администрација чини у спречавању корупције и
минимизирању њених штетних последица.
На јавној дебати у Београду 1998. године „Има ли корупције у правосуђу“
у организацији Друштва судија Србије, искристалисали су се закључци и данас
веома актуелни, који су непогрешиво позиционирали критична места у правосуђу
и дали системске препоруке које онемогућују корупцију. Током последњих 10
година остварен је одређени напредак, нека критична места су другачијим системским решењима значајно побољшана, али у глобалу закључци са тог скупа су
и данас актуелни.
Што рече афористичар Баљак - „то што су сатиричари писали о бившем
владару и те како вређа садашњег“.
СРЈ – државна заједница Србија и Црна Гора су рангиране у последњих 15
година по разним истраживањима од високог 2. места најкорумпиранији држава
током 90-их година, до садашње златне средине. На основу чега се врше истраживања и рангирања, на основу истих параметара који се прате у свим државама
света, значи на основу веома јасних и видљивих индикатора корупције.
Дакле, корупција је јасно видљива као и кич. За то је потребно искусно око
просечно интелигентног посматрача. Видети корупцију или видети кич, односно
видети одсуство борбе против корупције и криминала, може сваки просечно образовани грађанин. Шта више, као што кич култура као матрица жели да доминира, тако се и криминалци саморекламирају колима, јахтама и кућама.
Примитивна самодопадљива ограниченост је несумњива.
Грдно ћу разочарати заговорнике посебности ових простора, закључком да
не постоји ниједан значајнији облик криминала, односно корупције, па смео бих
да кажем и кича, који је специфичан за Србију или западни Балкан, чак су и изговори власти за одсуство борбе против корупције углавном униформни на свим
меридијанима и протежу се у лепези изговора да је код других још горе, до тезе
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да су њихови претходници упропастили државу, завршавајући са тезом о кривици увек неког другог. "Принцип је исти све су остало нијансе.“
Једина специфичност ових простора би се могла наћи у називу "бизмисмен", којим се описује углавном бахата особа којој је корупција или криминал
занимање. На некаквом "Мега Крагујевцу" је купио диплому, таблоид образовање, а кич појава и лествица вредности, најчешће патриота који се у време санкција бавио шверцом или узимањем кредита током 1993. год. када се од званично
узетих 100 ДЕМ враћало само 6 ДЕМ. Данас је он власник предузећа или фабрике, телевизије и фудбалског клуба и врло често спонзор политичке странке. Нажалост и промотер свог пута на којем га још нико није ухапсио. Уместо лустрације и кривичних поступака након 2000. године неки злочинци су консолидовани
и уграђени у друштво, а њихово зрачење се и даље осећа.
Трећа заблуда грађана гласи: корупција и криминал не коштају грађане, јер
они узимају државно, а не њихово. Криминалом и корупцијом се пљачкају директно грађани или фондови намењени општем интересу, уз помоћ или немоћ
власти.
Узроци значајне присутности корупције и криминала на овом простору су:
владавина партије уместо владавине права, терор мањине се овде сувише често представљао као слободан избор већине,
низак стручни капацитет државне администрације и политичких странака из чијих редова се и кандидују врло често „стручњаци“ у Влади,
министарствима, судовима, тужилаштвима, институтима и јавним предузећима,
непостојање јасних и ефикасних закона, регуларних и контролних тела,
посебно у случају распада претходног система и његових контролних
механизама. Карл Јасперс каже „законодавац треба да размишља као
филозоф, а говори као сељак“ да би сви грађани могли да га разумеју,
непримерено дуга трансформација власничких односа, приватизација
без жеље да се приватизација оконча,
ерозија индивидуалних и колективних система вредности, укључујући и
ерозију радних и моралних система вредности, односно одсуство било
каквог система вредности,
висок степен регулације и администрирања са ниским степеном обавезности уз дискрециона овлашћења,
државна интервенција, доношење одлука од стране власти које су супротне закону,
постојање веза између организованог криминала и власти,
монополи, контигенти и Владино посредовање у набавкама,
неумерена концентрација финансијске, политичке и сваке друге моћи у
уским круговима,
одсуство свести чиновника о сопственом положају као сервиса грађана,
а не могућности освете грађанима (када су дељена духовна својства,
чиновник је вероватно лоше прошао, част изузецима).
Глобално посматрано постоје одређене законитости, односно, зависно од
политичког режима, је и облик борбе за ренту, односно корупција. Економиста,
Бошко Мијатовић заступа следеће узрочности:
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Анархију у политичком режиму, карактерише борба сваког против сваког за монополе или ренту;
Слаб диктатор за последицу има децентрализовану корупцију која зависи од локалних вођа или губернатора, с обзиром да слаб диктатор није
успео да реализује систем покровитељства и лојалности, па његови сарадници раде без контроле за свој рачун. Пример Косово – разни монополи у условима затвореног тржишта налазе се у рукама појединих интересних група, односно политичара. Такође пример - Савезна држава
Србија и Црна Гора у којој су постојала 3 нивоа власти;
Јака диктатура уводи хијерархијску монополску корупцију, за владајућу
елиту она доноси највећи приход, али је по укупном учинку повољнија
за корисника корупције од децентрализоване корупције, с обзиром да
не постоји конкуренција. Пример - неки од бивших комунистичких источноевропских и азијских држава.
Овде се јавља и појава билатералног монопола, када постоји симбиоза
власти и мафије у којој се и мафији плаћа рекет (цигарете, нафта, дрога). По Олсону, врх владе у овој симбиози делује као приватни монополиста „стационирани бандит“ којем је једини циљ да максимира богатство. У крајње бизарном смислу постоје системи у којима мафија доминира, односно има своју државу.
Овај модел не искључује ни симбиозу мафија и службе безбедности,
које службе поред операционалне моћи, са широким овлашћењима, у
спрези са мафијом, позиционирају своје интересе независно од власти.
Службе безбедности, уколико нису међусобно супротстављене (подела
интереса) у том случају покушавају да креирају политичку сцену, односно и власт и опозицију, тако да су увек „њихови“ на власти, односно да
их контролишу особе које су они довели и кога заправо контролишу
службе безбедности. Овакве симбиозе не презају ни од атентата на
председнике влада. Неизоставни сегмент овог модела јесте кадровирање у самим партијама кроз давање информација брижљиво одређеним
кадровима, односно дисквалификовања кроз службене информације
које се упућују државним органима или путем медија.
Фаза младе демократије коју обележава позиционирање политичких
странака када политичари чине уступке за новац како би створио фондове за функционисање политичке странке, односно финансирање избора. Овакву ситуацију карактерише ангажовање привредника на страни политичких странака где се државно богатство и имовина грађана
размењује за опстанак политичке странке на власти. Посебну улогу у
овом систему имају јавна предузећа;
Развијена демократија коју прате развијене етаблиране интересне групе
са мање или више транспарентном новчаном помоћи, али и законима о
финансирању политичких странака.

Последице корупције
У афричким земљама финансијски губици од неплаћања пореза и царина су 7 до
10 пута већи од издвајања за здравство. У већини источноевропских земаља у
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транзицији губици од корупције су били већи од укупног издвајања за одбрану
земље, а организовани криминал је постао битан чинилац и у легалном економском животу, посебно у раду са државом код изградње путева, станова, у комуналним предузећима и банкама. Након истраге у Немачкој утврђено је да је терминал 2 на франкфуртском аеродрому коштао 20-30% више од потребног. Трошкови изградње миланског метроа након истражитеља чистих руку, пали су са 227
милиона долара по километру на 97 милиона долара по километру. Терминал на
миланском аеродрому уместо процењених 3,2 милијарде долара, коштао је 1,3
милијарде долара.
У свим наведеним случајевима модела корупције и политичког система,
као и у набрајању примера последица корупције може вам се учинити и понешто
познато са овог простора, а бољим познаваоцима ће се вероватно учинити скоро
све познато као да су то већ раније на овом простору видели. И ту долазимо до
често постављаног питања које и јесте кључно: шта ради држава? Каже се држава, а уствари се мисли на администрацију на чији квалитет у битним одредницама утичу политичке странке на власти. Изградња система одбране од корупције и
криминала подразумева пре свега јасну законску одређеност која институција се
уствари бори са којим сегментом криминала, односно ко је уствари одговоран за
степен криминала и корупције. Свака анализа борбе против корупције подразумева стручне институције са довољним људским и технолошким капацитетима
који у стручном, финансијском, технолошком смислу могу да парирају организованом криминалу, системске законе који до краја имају изведене системе контроле.
NGO Lex је радио 7 закона који су достављени Влади и министарствима,
између осталог и Закон о обавештајно-безбедносној служби и Закон о полицији.
Усвојени су закони без ефикасног система контроле, да би потом, 5 година касније, сви били сагласни да су усвојени закони лоши али нису сви били тужни
због ове чињенице, углавном само поштен свет. Унутрашња контрола полиције
која је повезана са спољном и парламентарном контролом је суштина декриминализације и деполитизације полиције.
Неко је духовито приметио да "Полиција у стопу прати криминалце, а неке
је чак и претекла".
Без декриминализације и деполитизације полиције и обавештајних служби,
без довољног броја стручних кадрова у полицији, тужилаштву и правосуђу не
постоји никаква могућност адекватне борбе против корупције и криминала, те се
у том случају недовољан капацитет администрације појављује као један од
кључних узрока који генеришу криминал и корупцију.
По проценама City банке у губицима пословања банке 22% чине грeшке
запослених, 28% корупција запослених, а 22% организовани криминал. Нема
разлога да верујемо да је ситуација у нашој земљи повољнија. Овај сегмент је
веома важан зато што се врло често организовани криминал и корупција финансијски реализују уз помоћ банака, било кредитима, било банкарским гаранцијама.
Посебно су интересантни случајеви давања кредита за куповину предузећа
у приватизацији или у стечају, где се имовина предузећа, дакле будућег предмета
куповине, ставља као залог, а само предузећа такву врсту кредита отплаћује, тзв.
бесплатно куповање предузећа. Да би држава могла спречити високо софистицирани криминал, неопходно је да поседује експерте приближног знања и умешно-
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сти које поседује и организовани криминал, али и слободу деловања неспутану
од стране интересних група и политике, односно постојање тако конципиране
контроле која спутавање детектује и обавештава о томе парламент.
Имуно систем државе је ослабио. Ако је корупција у медицинском жаргону
примарни тумор, њене посебно опасне метастазе које производе друге метастазе
јесу пре свега политичке странке које стварају или попуњавају најважније институције државе, одмах затим ништа мање опасна метастаза јесте корупција у образовању, чије карикатуралне појавне облике имамо прилику да видимо.
Посебна опасност код куповине диплома није у томе што се у рукама незналице налази сведочанство о његовом „знању“, него управо чињеница да је
највећи део тих сведочанстава прибављају људи који се већ налазе у државном
апарату, којима су те дипломе неопходне ради задржавања, а најчешће напредовања у хијерархији администрације. За заједницу је највећа штета када ималац
таквог сведочанства одлучује о правима, слободама, понекад и животу грађана
(случај бизнисмена из Крушевца: „Ја сам исто завршио Правни факултет, у Краљеву или Крагујевцу, не знам где то има. Зато што је отац волео да увек имам
диплому. Када су мени дали диплому ту су били неки инспектори полиције,
председници општина. Ја за разлику од њих никога нећу оштетити са мојим незнањем“). Образовање је и припрема кандидата за корупцију или против ње.
Држава која није способна да верификује рад својих школа кроз сопствена
контролна тела, директно производи корупцију и неспособност администрације,
судства, полиције, управе, здравства или образовања.
Корупција у образовању паралише државу, растерује инвеститоре у
најбољем случају уводи некомпетентност патолошког стадијума. Ни сам не знам,
да ли су жалоснији родитељи који дају новац за своју децу да не науче ништа,
сама деца универзалне унезверености, или грађани чија права сутра могу зависити од „генија празнине“.
Посебан случај је универзитет поред медресе на којем студенти имају веома високе просеке оцена, што их чини супериорним на конкурсима запошљавања, тиме и у попуњавању администрације једног округа, кадром посебног верског опредељења.
Сличан је случај и са политичким странкама које су на мети, како интересних група, тако и обавештајних служби, пропорционално њиховој моћи у власти.
Технологија је иста, избор "својих" кадрова у телима странке и дисквалификација
конкурената.
Посебан проблем представљају људи без CV-ја за које се не зна одакле су
дошли и која су њихова знања и способности, често и са сумњивим дипломама.
Обично нуде и захтевају слепу лојалност.
Претварање посланика у парламенту (страначким једноумљем и унапред
потписаним оставкама) у партијске војнике, није ништа друго до цинично церекање грађанима у лице.
Трећа опасна метастаза јесу медији (пропагирање корупције). Древна функција штампе: узајамно довођење у заблуда власти и народа. Медији такође без
неопходне али дозвољене контроле, без јасног власништва, на мети интересних
група политичких странака, обавештајних служби. Корупција у медијима, као и у
образовању, има тешке и далекосежне последице у дегенерисању капацитета
државе и јавног мњења. Посебно истичем значај таблоида у увртању ума грађана,
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наметању наопаке лествице вредности, у коме један модел понашања, по свим
мерилима друштвено негативан, издигнут на пиједестал херојства, патриотизма,
успеха, има за последицу промену јавног мњења једне заједнице променом њених колективних вредности. Све је скандал, сви су кал, све је срамота. Само ако
смо сви упрљани, онда смо исти. Важно је одузети свима оштрицу. Велике ствари назване малим речима. Багателизовати све.
Дугорочно гледано мењањем лествице вредности у једној заједници утиче
се и на бираче, који ће сходно таквој едукацији и наопакој лествици вредности и
гласати на изборима, сходно индукованим вредностима. Уколико знање, поштење и резултати рада нису потребни за парламент, онда избором људи који поседују друге „вештине“ грађани директно стварају институције који се неће бринути о интересима заједнице, јер то руку на срце и не умеју, већ о сопственој пролазној финансијској авантури.
У већини странака такође постоји сукоб између морално чистих и
стручних чланова и грамзивих никоговића, којима је лојалност до гроба, али не
свог, основна врлина – слепа послушност. На жалост има случајева када се на
веома важна места постављају људи који не би умели да објасне шта их на то
место доводи. Један од таквих примера је и правни заступник ДОС-а 5. октобра
2000. године, који је био по занимању дизајнер излога. Он је требао да спречи
превару на изборима. Био је храбар али то тада и није било претерано битно,
наиме тражено је знање.
Политичка сцена врви од оних који нису били важни без значке партије.
Слични једни другима и по изгледу и памети, толико слични да би нумерација
била оправдана. Као што их до јуче нигде није било, ни сутра их неће бити, чак
их не треба ни заборављати. Неки од њих нису, чак ни били довољно нико што
их је и спречило у напредовању. Свако од њих може бити одуван, чак без образложења. Лаж су претворили у технику афирмације, а себе назвали спиндокторима. Све би урадили за мало власти јер су грамзиви, а грамзиви су јер су били
неутешно гладни. Као такви су идеални за употребу или злоупотребу, у зависности ко из њих пуца.
Дакле основни генератори криминала и корупције нису углавном ни у
окружењу, економским неприликама, менталитету или посебно опасним криминалцима као и другим условљеностима који су саставни део миљеа у коме живимо. Основни генератор јесте неадекватност и слабост система који треба да се
криминалу и корупцији супротстави и друштво изведе из заробљене државе.
Када сам издао налог да се пише бела књига криминалаца у Србији 2000. године
нисам ни слутио о бројности њихових политичких веза.
Обрадовала ме је воља и снага државе у акцији "Сабља", једина мана те
акције поред извесног волунтаризма јесте њена трагична закаснелост. Данас скоро да више нема шверца цигарета, нафте или девиза и то је последица системских
решења. Неопходно је метастазу звану корупција лечити адекватно и у широком
захвату доношењем ефикасних закона, формирањем поштених контролних тела
са стручњацима од угледа и јачањем капацитета администрације и политичких
странака. Непријатељ је богат, способан, флуидан, прљав и безобзиран, али слабији од државе којом управља чиста власт. Зло се мора открити и именовати, а
затим праведно казнити.
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Ангажман најбољих кадрова странака не би смео да се завршава крајем изборне трке већ управо тада почиње, осим ако циљ власти није плен, а не реформа
државе.
У историји Србије нажалост чешће је фалила воља, стручност и поштење
власти, неголи главе грађана, а корупција и криминал су свој цех најчешће испостављали главама грађана.
Време је да се та пракса промени, а праксу могу мењати само људи од моћи што нас поново враћа на политичке странке, односно на њихове лидере који
представљају или део решења или део проблема који се зове КРИМИНАЛ, КИЧ
и КОРУПЦИЈА.
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Друштво знања - Србија на добром путу или на
странпутици?
Апстракт: Способност друштва да производи, селектује, прилагођава, комерцијализује и
користи знање, показује се као критични фактор за одрживи економски раст и побољшање животног стандарда. Поставивши за свој кључни циљ стварање друштва знања ЕУ је
креирала низ инструмената које треба применити у области истраживања, образовања и
иновације да би се достигао постављени циљ. У раду се даје кратак преглед развијене
стратегије у оквиру троугла знања са посебним освртом на степен прихваћености или
спремности да се она прихвати и примени у Србији.
Кључне речи: Друштво знања, троугао знања, истраживање, иновација, образовање

Knowledge Based Society - Serbia on the Road, or
Down the by Road?
Abstract: The ability of a society to produce, select, adapt, commercialize, and use knowledge
has turned out to be critical for sustained economic growth and improved living standards. Setting the creation of the Knowledge Society as its strategic goal, EU has created a number of instruments which will smooth the progress towards the desired outcome. This paper presents an
overview of the developed strategies within the scope of the knowledge triangle comprising research, education and innovation. The focus is then shifted towards Serbia's readiness and willingness to accept and implement those strategies.
Key words: Knowledge society, knowledge triangle, research, inovation, education

1. Увод
Ако се погледа историја развоја људског друштва у којој је знање, одувек играло
изузетнo важну улогу, онда се природно поставља питање који је то кључни нови
фактор који је условио да 21. век буде означен као век знања? Несумњиво је наиме, да људска способност да открива нове законитости и појаве, да иновира, односно да ствара ново знање, које ће бити примењено у креирању новог производа, лежи у основи економског раста и напретка људског друштва кроз целу његову историју. Упркос томе појам "друштва знања" је тек од недавно ушао у употребу да означи друштво у коме знање као кључни производни ресурс замењује
капитал и рад, односно да истакне значајну разлику које савремене економије
имају у односу на претходне периоде [1].
Као кључни доказ да је људско друштво постало друштво знања најчешће
се наводе показатељи привредног раста појединих земаља који указују да је он
све више условљен њиховом способношћу да креирају ново знање, него обиљем
природних извора сировина [2]. У прилог овој тврдњи, свакако говори економски
развој земаља као што је Финска или читав низ земаља далеког истока. Насупрот
ње, чини се да стоји чињеница да се данас у свету оружани сукоби и даље воде
око прерасподеле природних извора енергије, дакле сировина. Међутим, овај
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својеврсни парадокс могуће је посматрати и у другом светлу. Рат око природних
извора енергије биће окончан онда када улагање у истраживања у области алтернативних извора енергије, дају очекиване резултате или онда када свет у потпуности исцрпи природне изворе енергије. Ова друга могућност, ван сваке сумње,
говори у прилог неопходности озбиљног улагања у знање.
Извесно је да друштво знања свој настанак дугује развоју технологије, посебно информационих и комуникационих технологија, и глобализацији. Летимичан поглед на податке о промени учешћа технологије у расподели производа
на тржишту током последњих двадесет година прошлог века говори о продору
високих и средњих технологија у производњу [3]. Ако се, при томе, узму у обзир
достигнућа савремене технологије која омогућавају да се на много различитих
места производе веома слични производи, онда је извесно да је за опстанак на
глобалном тржишту изузетно важно да производ има неку додатну вредност.
Отуда се савремено друштво природно окреће ка креирању окружења које подстиче развој иновативних активности.
Слика 1. Расподела учешћа технологије у креирању производа на тржишту

1980
Sredwa
tehnologija
22%

2000
Slaba
tehnologija
21%

Sredwa
tehnologija
32%

Ostalo
1%
Visoka
tehnologija
11%

Bazirana na
resursima
11%

Slaba
tehnologija
18%
Ostalo
4%

Drugi proizvodi
13%
Drugi
proizvodi
34%

Visoka
tehnologija
22%

Bazirana na
resursima
11%

У жељи да се подвуче разлика између " информационог друштва" као
друштва заснованог на примени информационих технологија и друштва знања
истиче се његова шира социјална, етичка и политичка димензија, па се наводи да
"друштво знања креира, дели и користи знање за просперитет и добробит људи
који у њему живе" [4].
Иако је и ова дефиниција подложна преиспитивању, јер је са једне стране
тешко доказати да информационо друштво не пружа основу за просперитет
друштва, а са друге стране ниједно друштво није себе априори дефинисало као
друштво које не тежи напретку, извесно је да је друштво знања нешто шири
појам. Оно подразумева јаку подлогу у информационим и комуникационим технологијама као основу свих сегмената е-друштва, развијену економију засновану
на знању, решено питање ауторства и деобе знања, улагања у људске ресурсе као
кључне носиоце богатства и стварање одговарајућег социјалног и културног
окружења [5].
Постављајући као свој основни циљ да Европа до 2010. године постане
најконкурентнија и најдинамичнија светска привреда заснована на знању, која ће
бити у стању да има одрживи развој са бољим и квалитетнијим радним местима и
већом социјалном кохезијом [6], Европска унија се недвосмислено определила за
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стварање друштва знања. Препознавањем знања као сировине, односно најважнијег ресурса развоја друштва у коме се као основна роба јављају интелектуални
и иновативни производи и услуге, имплицитно су дефинисани не само место и
улога образовних и истраживачких политика као интегралног дела економске и
других друштвених политика, већ је испостављен и захтев за креирање инструмента њиховог развоја, као и индикатора праћења остварених резултата. Полазећи од те чињенице, у раду се даје оквирни преглед предложених инструменти
везаних за развој образовних и истраживачких политика. Ови инструменти се
затим разматрају са гледишта постојећих политика у Србији, са жељом да се
оцени у којој мери је наша земља спремна да прихвати постављени циљ и преузме инструменте који су у ЕУ развијени у ради његовог достизања.

2. Европски троугао знања
Полазећи од чињенице да одрживи економски раст и континуирано побољшавање животног стандарда становника, данас зависи од производње, селекције, прилагођавања, комерцијализације и ефикасног коришћења знања, Европска унија је
лоцирала три упоришне тачке које чине троугао знања у оквиру којих је неопходно успоставити инструменте развоја. Полазну тачку чини научни рад и истраживање у оквиру којег се знање ствара и надограђује. Овако акумулирано знање
се дисеминира кроз образовање, које чини другу упоришну тачку троугла. Тиме
се заправо, основни ресурс, многоструко увећава. Применом знања, кроз иновације, које чине треће теме троугла, ствара се додатна вредност производа.
У циљу развоја активности на којима почива троугао знања Европска унија
је издвојила четири области деловања:
1. Стварање Европског простора истраживања – ЕРА
2. Развој основног и општег образовања
3. Развој струковног образовања и усавршавања – Копенхагенски процес
4. Стварање Европског простора високог образовања – EHEA.

2.1. Евроспки простор истраживања
Компаративна анализа средстава која се улажу у истраживање у земљама
чланицама ЕУ и кључним конкурентнима као што су САД и неке земље далеког
истока, показала је да ЕУ значајно заостаје у висини улагања. За разлику од конкурената где се улагања крећу око 3% БНДа у земљама ЕУ она су око 1,2%. Отуда се као примарни циљ Лисабонске агенде поставља подизање нивоа улагања на
3% БДПа.
Даља анализа структуре ових средстава показала је да готово сва средства
у државама чланицама ЕУ потичу из националних буџета, док у конкурентским
земљама чак око 1,8% долази из улагања великих компанија, чак и оних које
седиште имају у Европи [7]. Својеврсни парадокс, представљала је и чињеница
да док је ЕУ прва у свету по индексу цитираности објављених научних радова,
она је на трећем месту по привлачењу инвестиција у науку и истраживање, као и
по атрактивности за истраживаче из других крајева света. Директни разговори са
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потенцијалним инвеститорима указали су да је за повећање инвестиција из индустрије неопходно да она препозна постојање критичне масе људских и материјалних ресурса подржане информационим и комуникационим технологијама,
која може да конкурише, већ одавно укрупњеним и координираним истраживањима у другим деловима света.
Полазећи од чињенице да цела Европа чини око 2% светске територије, на
којој живи око 12% становника земље, ЕУ је закључила да се фрагментираност
истраживачких активности, програма и политика појединих земаља може превазићи искључиво формирањем Европског истраживачког простора (ЕРА) [8]. Ово
пре свега подразумева обезбеђивање високог степена размене компетентних истраживача између институција, дисциплина, сектора и земаља. Поред тога, координирана улагања треба да обезбеде светски ниво инфраструктуре, која би била
интегрисана кроз умрежавање и на тај начин доступна свима. Водећу улогу треба
да преузму интердисциплинарни "центри изврсности" као својеврсна, виртуелна
или реална, средишта истраживачких кластера у оквиру којих постоји критична
маса истраживачких и финансијских ресурса, насталих обједињавањем јавних и
приватних средстава. Надаље, ЕРА треба да омогући ефикасну деобу и размену
резултата истраживања између јавног и приватног сектора, као и високу координираност истраживачких програма и приоритета.
У циљу реализације ових циљева ЕУ је покренула низ инструмената. Европски оквирни пројекти (FP6 и FP7) подстичу повезивање истраживачких активности и истовремено их усмеравају у складу са постављеним приоритетима.
Формирање Европског научног савета (ESC) има као превасходни циљ
обједињавање финансијских ресурса и подршку младим истраживачима. Коначно, од недавно формираног Европског института за иновације и технологију
(EIT) се очекује да преузме улогу водећег центра изврсности и даљег координатора истраживања.
Посебна пажња у оквиру ЕРА посвећује се и трећем темену троугла – иновацијама. Несумњиво је да кључну улогу у овој области играју компаније, као
директни корисници резултата иновативних активности. У том смислу се улога
ЕРА оријентише на развој модела финансирања ових активности који би у што је
могуће већој мери привукли инвестиције из приватног сектора. Модели финансирања подразумевају деобу ризика између јавног и приватног сектора, али и
ригорозну објективну процену иновативног потенцијала резултата истраживања
и предложених иновационих подухвата.

2.2. Основно и опште образовање
Два су основна чиниоца узроковала постављање озбиљних захтева у погледу
реформе образовног процеса.
Са једне стране, темпо развоја технологије и науке доводи до изузетно
честих промена у процесу производње, па тиме и до знатно бржег застаревања
стечених знања и вештина. Ово несумњиво захтева да образовни процес буде
усмерен и ка развијању способности самосталног овладавања новим знањима и
вештинама.
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Са друге стране, развој информационих и комуникационих технологија
значајно повећава доступност обиља информација и података веома широкој
класи корисника. У овом контексту се обично размишља у погледу могућности
обезбеђивања технолошких услова за доступност информација и смањења потенцијалног дигиталног јаза између развијених и неразвијених земаља. Међутим,
чини се да је још важније да се пажња посвети проблему сналажења у тој непрегледној количини података. Отуда образовни процес треба да буде конципиран
тако да оспособи појединца да интерпретира, селектује и користи расположиве
информације у датом контексту.
У складу са уоченим потребама савременог друштва, основна тенденција је
да се образовни процес, уместо уобичајеног преношења чињеница, усмери ка
разумевању наученог и развијању способности да се то знање употреби и даље
унапређује. Захтев да стечено знање буде практично и употребљиво не имплицира да у образованом процесу опште и теоријско знање треба занемарити. Оно и
надаље остаје кључна подлога не само за стварања примењивог знања у пракси,
већ и за развој способности стицања нових знања.
Неопходност перманентног стицања нових знања помера тежиште и ка
доживотном учењу које постаје обавеза и право сваког појединца. Истовремено
се и отвара питање верификације стеченог знања и успостављање односа између
формалног и неформалног образовања. Наиме, несумњиво је да су потребе савременог тржишта у великој мери превазишле традиционалну поделу на дисциплине, као и поделу између света "образовања" и "рада". У том смислу, престаје
да буде важан сам процес образовања, односно начин на који је нека материја
обрађивана, већ се пажња усмерава на крајњи исход у смислу стечених компетенција. Формализовање овог приступа реализовано је доношењем Европског
оквира квалификација у оквиру кога је специфицирано осам нивоа квалификација. За сваки ниво дефинише се очекивано теоријско и чињенично знање; когнитивне вештине у смислу способности коришћења логичког, интуитивног и креативног размишљања, практичне вештине које укључују спретност у руковању,
као и коришћење метода, материјала, алата и инструмената; као и компетентности у смислу одговорности и самосталности [9].
Полазећи од чињенице да је знање кључна сировина којом појединац располаже и којом доприноси развоју друштва, али и одлучује о свом месту и улози
у том друштву извесно је да су питања квалитета образовања и олакшавања приступа образовању у стратегији ЕУ добила највиши приоритет. Остваривање
једног од основних људски права – права на рад, подразумева, или шта више,
захтева да се посебна пажња посвети праву на адекватно образовање, оном које
ће појединца оспособити за тај рад. У том смислу обезбеђивање приступа квалитетном образовању свима под једнаким условима постаје, више него икад, обавеза државе и друштва у целини.

2.3. Струковно образовање и усавршавање
Стратегија развоја струковног образовања и усавршавања заснива се на процени
да ће, до 2010. године, скоро половина нових радних места у Европској унији
захтевати образовање на терцијарном нивоу, нешто мало мање од 40% радних
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места захтевати средњу школску спрему, и да ће око 15% послова моћи да се
обавља са образовањем на нивоу основне школе. С обзиром да ће нови послови
захтевати висок степен квалификација и способности да се усвоји и примени
теоријско и аналитичко знање закључено је да струковно образовање и усавршавање треба укључити у све нивое образовања. Отуда је неопходно је да се успостави далеко чвршћа веза са општим образовањем, као и да се омогући мобилност
између ова два типа школовања. Поред тога, у циљу оспособљавања нискоквалификоване популације за учешће на тржишту рада, стратегија предвиђа и успостављање механизама за учење током читавог живота.
За разлику од постављених циљева у општем образовању којима се дефинишу оквири у којима свака земља треба да, у складу са својом традицијом и
специфичностима, реструктурира свој систем, у погледу струковног образовања
које директно утиче на запошљивост успостављају се далеко јачи коехизиони
механизми који воде ка стварању јединственог европског простора струковног
образовања и усавршавања (Копенхагенски процес).
У циљу праћења развоја струковног образовања дефинисан је низ референтних индикатора којима се установљава степен испуњености постављених циљева. Сваке године се на основу ових индикатора прави преглед стања у свих 25
земаља чланица Европске уније, у четири земље које су кандидати за чланство,
као и у три земље које су укључене у европски економски простор [10]. Не упуштајући се у детаљан приказ ових индикатора битно је истаћи да велик број земаља
остварене исходе у одређеним областима мери, на основу резултата које је
поједини образовни систем показао у ПИСА тестовима.

2.4. Европски простор високог образовања
Болоњска декларација, коју је јуна 1999. године потписало 29 земаља Европе
полази од уочених слабости постојећег система високог образовања у Европи,
односно његове неприлагођености новонасталим условима. Суочене са проблемом финансирања неефикасних система изузетно дугих студија, необично високим процентом одустајања, неатрактивношћу студија у Европи за студенте са
других континената, државе Европе повлаче један неочекиван потез. Владе европских земаља се удружују и доносе заједнички акт, којим намећу основне
принципе реформе свим својим универзитетима. Само се по себи разуме да је
овај чин изазвао бурно негодовање у академској заједници Европе. Склони традиционализму, европски универзитети су овај чин протумачили као недопустиво
бирократско мешање у аутономију универзитета.
Годину дана касније, Лисабонска агенда истиче образовање као један од
значајних инструмената који треба да допринесу остварењу постављеног циља.
Уочавајући посебно место и улогу терцијарног образовања, поред покретања
Копенхагенског процеса усмереног ка струковном образовању, поставља се захтев и да се даљом разрадом принципа изражених у Болоњској декларацији покрене процес свеобухватних реформи универзитетског (високог) образовања.
Суочени са озбиљношћу захтева од стране својих влада, с једне стране, као
и притисцима Европске комисије, с друге стране, европски универзитети одлучују да се укључе у Болоњски процес и да допринесу његовом осмишљавању.
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Током наредних година, заједничким напорима Европске универзитетске асоцијације (ЕUA), Европске асоцијације студената (ESIB), Савета Европе, Европске
комисије и одговарајућих министарстава европских земаља развијен је заокружен концепт Европског простора високог образовања (EHEA). Простор је отворен за све земље Европе и очекује се да њиховом синергијом до 2010. године
високо образовање и истраживање постану светска референца квалитета.
Током низа дискусија искристалисало се неколико основних стратешких
циљева [11]. Поред, већ раније поменутих исхода, којима се у оквиру Европског
оквира квалификација специфицирају три нивоа високог образовања, и одговарајуће процедуре за признавање квалификација, кључна пажња посвећена је успостављању осигурања квалитета као и истраживачким активностима.
У овој фази, осигурање квалитета, је и даље поверено националним агенцијама за акредитацију. Међутим, успостављањем Европског регистра агенција
за акредитацију исказана је тежња да се у овој области изврши својеврсно усаглашавање процедура провере квалитета и озбиљности самог процеса акредитације. Постоји и идеја о успостављању мета агенције за акредитацију, али она, до
сада, није добила подршку већине земаља.
У погледу истраживања пажња је усмерена на структуру и организацију
докторских студија. Изражена је тенденција да се високошколске установе деле
на истраживачке и образовне иако још увек нису успостављени јасни критеријуми на основу којих би таква подела могла да буде учињена. Извесно је да се
од истраживачких високо школских установа очекује да буду укључене у европски простор истраживања и да докторске студије организују у оквиру одговарајућих истраживачких пројеката.

3. Србија у европском троуглу знања
Изузетно је тешко одговорити на питање где и како Србија себе види у европском троуглу знања. Разлог томе лежи превасходно у чињеници да се ни на
једном нивоу који би формално био одговоран за то, о тој теми још увек није
водила озбиљна расправа1.
Држава је формално укључена у FP7 пројекте, но будући да не постоји политика развоја научног истраживања чини се да је завидан успех наших истраживача у конкурисању за ове пројекте, пре резултат појединачних напора и способности. О подршци иновативним активностима, спрези са приватним сектором,
центрима изврсности и читавом низу других ствари се понегде спорадично разговара, али се још увек ни не назире конзистентан приступ овом проблему.
Реформа основног и општег образовања започета пре осам година је прекинута после три године да би се систем вратио у почетно стање у коме је остао
до даљњег. У међувремену је усвојен правилник о самоевалуацији образовних
установа. Резултати самоевалуације нису публиковани, но судећи по недостатку
1

Изузетак су заправо само активности у оквиру невладиног сектора. Прва озбиљна студија о
друштву знања објављена је од стране Фонда за отворено друштво у оквиру серији Европеизација [5], док је стручни семинар са истом темом организован од стране Центра за Образовне
Политике.
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информације могло би се закључити да су све установе закључиле да имају задовољавајући квалитет. Ако је то тачно, онда је тешко објаснити зашто су ученици
из Србије на ПИСА тестовима којима се процењује оспособљеност ученика за
примену знања у решавању конкретних проблема и тиме посредно оцењује квалитет образовних система у 57 земаља, заузели 41. место. Имајући у виду да су
ови резултати знатно слабији од резултата у претходном истраживању извесно је
да, упркос самоевалуацији школа, квалитет образовања у Србији иде силазном
линијом.
Слична је ситуација и са струковним образовањем које је покренуло одређени број пилот пројеката са иновираним наставним садржајима, затим донело
и стратегију која већ две године чека на оперативни план. У међувремену земља
и даље школује младе у дисциплинама које су настале у време индустријске револуције, креирајући тако армију будућег неквалификованог кадра на бироу за
запошљавање. Коначно, иако су индикатори струковног образовања које је дефинисала ЕУ изузетно транспарентни овде није учињен напор да се макар сними
стање и установи где се наш систем налази у односу на друге земље Европе.
Исходи учења су и даље реч која није нашла своје место у образовним програмима од основног до високог образовања. Национални оквир квалификација
који би требало да буде усклађен са Европским оквиром још увек није почео да
се формира. У том контексту, не може се ни говорити о успостављању доживотног учења и стицању квалификација у оквиру неформалног образовања.
Академска заједница Србије стално уверава јавност да је процес реформе
високог школства у складу са Болоњским процесом у завршној фази. Упркос
томе, чак и летимичан поглед указује на то да се овде ради о формалним, а не о
суштинским променама. Пре свега, не само што ни за један студијски програм
нису дефинисане очекиване компетенције, већ о томе никада није вођена ни нека
озбиљна расправа. Да јесте, онда би се јасно могло установити колико треба да
траје који циклус студија и не би се дошло дотле да на сродним дисциплинама
дужина студија варира од факултета до факултета. Надаље, свим предметима су
формално придружени ЕСПБ бодови, који би требало да изражавају број сати
потребних просечном студенту за савладавање предвиђеног градива. Чињеница
да мање од 30% студената у Србији успева да оствари потребан број бодова говори или о томе да су способности наших студената изузетно ниске, или да су
бодови додељени потпуно формално без икакве корелације са стварним оптерећењем. Општу слику формалних реформи употпуњује и започињање докторских
студија у којима највећи број студената није укључен ни у какво истраживање.
Отуда није ни чудо да се резултати неуспеле реформе високог образовања непрекидно замагљују кршењем или променом Закона.
За разлику од стагнације у области реформе основног, општег и струковног образовања, где је одговорност превасходно на држави, за неуспех реформе
високог образовања одговорност готово искључиво сноси академска заједница
Србије. Наиме, насупрот већини других европских земаља, наша држава се, у
поступку доношења Закона о високом образовању, као и управљању високошколским установама чији је оснивач, у потпуности одрекла своје улоге у усмеравању развоја система високог образовања. Препуштање водеће улоге универзитету може се тумачити и као врхунац поверења у постојеће установе и њихову
компетентност да осмисле оквир за креирање друштва знања, али и као избегавање одговорности за један виталан сегмент друштвеног развоја.
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4. Закључак
Прецизним акционим плановима и брижљиво одабраним индикаторима за праћење процеса формирања друштва знања, ЕУ се током последњих 8 година у
извесној мери приближила жељеном циљу. Иако се бројним анализама и показатељима концепт, па и стратегија стално дограђују чињеница је да се цео процес
одвија далеко спорије него што је планирано. Ипак, у свим документима се наводи да опредељење за стварање друштва знања остаје не само највиши приоритет,
већ да убрзавање глобализације истраживања и технологије, као и чињеница да
нове научне и технолошке снаге, пре свих Кина и Индија, привлаче све већи део
инвестиција у развој и истраживање, захтевају повећане напоре у том смеру. Не
спорећи да овај светски тренд доноси нове могућности и Европи и читавом свету,
истиче се да он истовремено отвара и питање европске способности да задржи
компетитивност на пољу знања и иновација, које представљају кључ успеха у
остваривању одрживог економског раста, креирању нових радних места, као и
преузимању водеће улоге у решавању глобалних светских проблема.
Европа, дакле, стрепи, да ли ће уједињена, у пуној мери посвећена развоју
истраживања, са помним праћењем раста улагања и тражењем начина да он постигне зацртаних 3% БДП, моћи да остане у светској утакмици. За разлику од тога
у Србији, упркос непостајању политике високог образовања и истраживања, незнатним улагањима, и застарелој инфраструктури, ни влада, ни академска
заједница којој је поверен мандат да креира окружење за стварање друштва знања не показује знаке забринутости.
Нема никакве сумње да је резултатима у FP7 пројектима, као и низом других успеха академска и истраживачка средина у Србији показала да још увек има
и знања и компетенција да учествује у овој утакмици. Проблем је, међутим, у
томе што се овде ради о капиталу стеченом у неком прошлом времену. Да ли
неко искрено верује да Србија са својих 0,17‰ површине земљине кугле и 1,3‰
становништва може да настави да се развија на исти начин као што је то радила и
у прошлом веку или се ипак ради о високом степену неодговорности?
Отуда се не може рећи да ли је Србија на добром путу или на странпутици,
јер она, бар за сада нигде и не путује. Са гледишта знања Србија је остала заглављена у прошлом веку. Седи загледана у своје стварне или замишљене успехе у
прошлости. Преостаје само нада да ће се ускоро пробудити. У противном, седећемо једног дана незапослени унутар граница наше земље и чудићемо се зашто
на светском тржишту рада за нас нема места.
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Развој Србије заснован на знању: помодна прича
или стварна могућност
Апстракт: Развој Србије заснован на знању у Србији је неколико пута био промовисан
као чврсто развојно опредељење. Имплементација овог опредељења није никада ни започета, из мноштва разлога, укључиво и културно-политичке склоности ка олаком дефинисању и још лакшем напуштању опредељења. За одговоран националан однос према
развоју заснованом на знању неопходни су, прво, разумевање суштине таквог развоја и,
друго, обезбеђење потребних услова да се исти започне и одржи. Текуће стање тих услова у Србији је веома неповољно, опет из мноштва разлога, почев од културних, историјских и политичких све до интензивне и постојане корупције и криминала.
Кључне речи: развој, знање, друштвена игра, кључни развојни фактор, влада, предузетник, услови, ресурси.

Knowledge Based Development of Serbija:
Fashionable Narative or Realistic Possibility
Abstract: Knowledge based development is considered as promising and feasible model of future economy and society of Serbia. Such a model has been several times in recent history of
Serbia accepted by political and some other elites but never realized. For many reasons, including cultural background and political behavior. In order responsibly to stick with such model of
development in Serbia there are two preconditions to be fulfilled: first, proper understanding of
the concept of knowledge based development and, second the existence of necessary conditions and resources. The actual state of this conditions and resources in Serbia is inappropriate
for many of reasons, including all sorts of corruption.
Key words: knowledge, development, social game, critical factor, entrepreneur, government,
conditions, resources.

1. Намере, мотиви и контекст
Овај рад је написан са намером да саопшти главне особености развоја заснованог
на знању, и да се тако умање, ако се већ не могу сасвим отклонити, неодређености значења синтагме „развој заснован на знању“. Иза ове намере стоји
уверење да је јасна одређеност значења кључних концепата (овде, развој заснован на знању) неопходан услов за ваљано разумевање и решавање проблема који
су у вези са концептима о којима је реч. Јер, средине у којима је произвољност
разумевања ствари веома богата имају сасвим мале капацитете да се о било чему
важном ваљано договоре и да се одговорно држе тих договора. Наша средина је
једна од таквих.
Два су основна мотива израде овог рада. Први, да се пружи прилог организованом, обухватном и релевантном разумевању проблема развоја заснованог на
1
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знању, највише са становишта стварних и објективних потреба за таквим развојем привреде и друштва у Србији. Други, да се утврде потребни кључни услови
да се такав развој оствари. Јер, усмеравање развоја има сврхе тек када се зна ваљани смер и када се већ поседују, или могу прибавити, сви потребни услови да се
намеравани развој може остварити. У противном, напори и други ресурси усмерени било на лоше изабран смер (тип) развоја било на развој без потребних услова су, у најбољем случају, прескупо плаћено иначе непотребно искуство.
Текући контекст од значаја за овај рад чине занимљиви елементи који су
својеврсан израз наших културних, историјских, политичких, менталитетских и
других особености. Овај контекст је регулатор „друштвене игре“, тј. односа и
динамике међузависности понашања актера друштвеног живота у Србији. Пажљивим проматрањем тих игара препознајемо понављајуће моделе политичког,
економског, културног и другог понашања. Само-репродукција таквих модела
понашања може се узети и за аргумент о постојаности особене националне културе (највише у смислу стабилног система вредности).
Неки од тих модела понашања су од кључног значаја за будући смер (тип,
модел) развоја привреде и друштва у Србији. Указујемо на два дубоко укорењена
и стандардна модела. Први модел је распрострањен несклад између опредељења
(односно, обећања која се схватају као опредељења чиме добијају све атрибуте
чврстих друштвених намера) и остварења. Добри примери тог несклада (чији су
узроци много дубљи од обичне политичке преваре), који имају све главне особине помодности, из новијег времена, су: брзе пруге Србије, демократизација
друштва, животни стандард на нивоу шведског, владавина права, искорењивање
криминала и корупције, развој друштва заснованог на знању и тсл. Други модел
понашања је пословично не завршавање започетог које има бројна „достигнућа“,
посебно у новије време, као што су: путни прстен (обилазница) око Београда који
се, почетком XXI века, гради бар три пута дуже од Суецког канала (технологија
XIX века); железничка станица Прокоп; универзитетске студије на Болоњској
декларацији; реструктурирање истраживачког и других система; бројне пословне
и стамбене зграде за које није добијена употребна дозвола - незавршене иако
деценијама коришћене; енорман број вечитих студената (шаљиво речено, прапочеци образовања током целог животног века) и неплаћених потраживања; никад окончане мајсторске услуга; бројни (чак већина од свих) недовршени производи све до престанка њихове употребе (подсетимо се домаћих аутомобила који
су у тренутку куповине били недовршен производ препуштен вољи купца да
обави послове завршне обраде) и тсл. Понашање у коме су свака сврха, циљ,
план, очекивани резултат и било које друго коначно стање замењени процесом
достизања коме се крај никако не види, одавно је наша стабилна културна особеност; академски интересантна, постмодерно привлачна, за практичан живот погубна, за навикавање на егзистенцију без достигнућа веома моћна.
Погледајмо, имајући у виду ова два модела понашања, шта се дешавало са
развојем заснованим на знању у Србији. Током новијег времена, овај тип развоја
је једногласно проглашаван за дефинитивно опредељење владајућих политичких
система. Подсетимо да је, већ током 1980-тих година, било планирано да улагања
за Истраживања и Развој (ИР) у Србији (тада је ово улагање узимано за кључну
полугу и фактор развоја заснован на знању) достигну ниво од 2% БДП до 2000.
године полазећи од 0,8% БДП колико је тада у Србији издвајано за ове потребе
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/1/. Ова врста политичке и развојне намере поновљена је, готово дословно,
2002. године од прве Владе Србије након тзв. Октобарских промена. Тада је прокламовано и записано да ће издвајања за ИР у Србији достићи, 2010. године,
ниво од 2% БДП и да ће Србија своју привреду развијати тако да убрзано расте
учешће сектора који су знањем веома интензивни. Текућа Влада, иако не тако
гласно и са извесном уздржљивошћу, понавља ове намере. Пошто ништа од ових
намера није остварено, јер се данас за ИР у Србији издваја скромних 0,4% БДП
и то искључиво из владиног буџета, нашли смо се пред дилемом о чему је, заправо, у исказаним намерама била реч? О помодној причи да ће се развој у Србији
прикључити већ препознатом моделу развоја заснованом на знању, или о опредељењу које ће доживети судбину свих привлачних а неостваривих, или о стварном плану за такав развој чија ће се имплементација стално одлагати или о
чврстој опредељености и стварној способности друштва за такав развој Србије?
Потрага за разумевањем настанка и одржавања напред наведених модела
понашања у Србији постала је додатни мотив за овај рад који би могао да буде
полазни у покушају да се, најпре, анализира стварно стање главних потребних
услова за развој Србије заснован на знању па да се, потом, формулишу ефективне
политике и понашања које би санирале непожељне ствари у вези са овим развојем. Очекујемо да ће радови и анализе, које ће бити садржај овог скупа наредних година, открити и објаснити сву занимљивост и сложеност друштвене игре у
Србији која је, до сада, водила ка инфериорним развојним идејама и достигнућима и утврдити шта и како чинити да би будући развој био стварно ваљан.
Појединачно наведени предмети овог рада су идентификација: (1) суштине развоја заснованог на знању, (2) кључних потребних фактора (услова) за отпочињање и одржавање таквог развоја и (3) текућег стања ствари у Србији од
значаја за развој заснован на знању.

2. Србија и тенденције ка развоју заснованом на знању
Свака привреда (разуме се, и друштво али је овде фокус на привређивање) је
перманентно у транзицији, еволутивној или радикалној. С времена на време,
настају велике промене привредне структуре, запослености, конкурентности,
стратешке позиције, изгледа за даљи развој и тд. Овим променама се постојећи
модел привређивања и развоја, брже или спорије напушта и замењује новим;
другачије речено, обавља се смена развојних парадигми. Историјски најпознатија
глобална транзиција је изазвана Индустријском револуцијом; нама временски
најближа је настанак постиндустријског друштва, данас информационокомуникационог, сутра друштва заснованог на знању. Данас најизгледнија развојна парадигма је развој заснован на знању. Друштва која немају основане и
јасне идеје у области развоја, своју будућност мање сагледавају, више очекују и,
углавном, имитирају туђу, већ остварену, прошлост.
Праве, садржинске и критичке расправе о моделу развоја Србије углавном
су изостале, а оне спорадичне су редуковане на расправе о „тржишту власти“
(вишепартијски политички систем) и тржишту производа и услуга (економски
механизми и приватизација), у оквиру раширеног уверења да ће ова два тржишта
спонтано „изабрати“ или „породити“ добар модел развоја. За то време, да украт-
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ко назначимо текући амбијент у Србији, незапосленост остаје висока а
међународна конкурентност слаба; инфлација се некако контролише на нивоу
изнад европског док су стопе привредног раста завидне; убрзано расту банкарски
и други трансакциони сектори док традиционални производни брзо нестају а
модерни се споро или никако не укорењују; настаје обећавајући број успешних
малих предузетника који демонстрирају снагу личне иницијативе, радне посвећености и велике довитљивости у савладавању препрека које им поставља углавном грамзива власт; стање великих „предузетника“ насталих, највише, на ратним
и вредносним поразима Србије током 1990-тих година убрзано се легализује, са
растућим испољавањем политичке и друге неекономске моћи; наставља се одлив
мозгова уз неубедљива очекивања повратка у земљу; криминал и корупција опстају и профињује се; заинтересованост младих генерација за студиј природних и
већине техничких наука је на нивоу одређеног намерама о одласку у иностранство док се нарасла заинтересованост за овладавање техникама манипулације и
трансакција одржава на високом, развојно непотребном, нивоу; земља се припрема за улазак у Европску унију, према раније описаном моделу да је важнији
процес од циља, и тд.
О којим развојним моделима данас има основе за размишљања у Србији?
О оном који настаје у развијеном свету и који је видљив из следећа три навода о
развојним опредељењима Европске уније /2/:
1. Мета циљ стратегије привредног развоја ЕУ је, “постати у целом свету најконкурентнија и динамична економија заснована на знању”.
2. Додатни циљ овом мета циљу је “ осигурати економску конвергенцију
између земаља чланица којом би се кориговале економске неуравнотежености унутар ЕУ”.
3. Једна од полуга којима се ова два циља остварују је позната Лисабонска
декларација према којој ЕУ у целини, “до 2010. године треба да достигне издвајања 3% БДП за Истраживања и Развој, у чему ће бизнис
(производни) сектор учествовати бар са 2/3.
Или је реч о моделу заснованом на одржавању компаративно ниске цене
рада у Србији као кључном развојном фактору - успешан у Кини и другим земљама са ниском ценом рада? Или модел на изразитом богатству неким природним ресурсом – нафта и гас, друго рудно богатство, висока туристичка привлачност природних и културних богатстава – текући модел развоја Заливских
земаља, Ирана, Русије, светски познатих туристичких дестинација ? Или су то
банкарство, трговина и сличне услуге за већи део Југоисточне Европе – имитирање модела давно развијеног у Швајцарској, Луксембургу, Кајманским и другим
привредно сличним острвима? Можда развој туризма, угоститељства, здравствених, образовних и сличних услуга које би доминирале у извозу Србије – што
ради Швајцарска поред све своје успешности са банкарством и веома софистицираном индустријом? Или предност дати традиционалном ратарству и
сточарству које се успешно одазива на растућу тражње хране, посебно „органске“? Или у први план поново ставити секторе класичне индустрије, са којима
већ имамо искуство и који се из веома развијеног света премештају у земље које
поседују квалификовану и компаративно јефтинију радну снагу – модел који се
са успехом одржава како у развијеној Словенији тако и у бројним ново индус-
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тријализованим и напреднијим земљама у развоју – реч би била о једној врста
модерне ре-индустријализације Србије. Можда у развоју Србије кључно место
треба да имају развој софтвера и услуге обраде података – прилика на којој настаје значајан део запослености и модернизације савремене Индије? Или све ово
заједно? Али, било који модел да се изабере, увек постоји кључно питање савременог и будућег привређивања и развоја: са којим и коликим знањем уграђеним у
оно што се производи?
У потрази за моделом развоја за сада насигурно знамо да Србија не располаже природним или другим ресурсима таквог глобалног или регионалног
значаја да би, као један препознатљив сингуларитет, дугорочно могла да има
добру развојну позицију у Европској унији или у некој другој регионалној привредној заједници. Дакле, а што пре то боље, у Србији треба тражити ваљан одговор на питање: на чему ће се заснивати њен развој у текућем веку и, са тим у
вези, питање развоја заснованог на знању било као добре и могуће било као неоствариве алтернативе. Први кључни корак у потрази за ваљаним одговором је
право разумевање овог проблема тј. одговор на питање: шта је развој заснован
на знању и шта је све неопходно за његово настајање?

3. Развој заснован на знању
Све што надаље буде речено о развоју заснованом на знању односи се искључиво
на развој привреде. Дакле, ништа о развоју социјалног, културног, политичког и
других система заснованом на знању јер је ту реч о сасвим другој врсти проблема.
Најпре, овде је реч о научном знању јер је сав досадашњи развој привређивања, са делимичним изузетком задња два века, био уистину заснован и на
знању, али не научном већ неком другом. Полазећи од овога, одговор на питање
када се за привређивање каже да су њено постојање и развој засновани на знању
гласи: онда када је научно знање кључни фактор (елеменат, инпут) привређивања. Такве привредне гране, предузећа, локалне и националне привреде већ
постоје и у већем броју случајева настају, са јасним исходом да дефинитивно
означе прву половину XXI века. Значи, ако је привређивање засновано на већини
ресурса и на технологијама који су проистекле из научног знања тада кажемо да
је реч о привређивању заснованом на знању. Овакво привређивање је приметно
настајало током друге половине XIX и XX века, најпре развојем хемијске индустрије, јер је „неопходно да се поседује теоретско знање о молекулима којима ће
се манипулисати да би се остварила хемијска синтеза (рекомбинација и трансформација смеса)“ /3/ а потом и других производњи између којих издвајамо
следеће: (1) нуклеарна енергија, (2) оружја, (3) медицински производи, (4) ласерски производи, (5) рачунарске и комуникационе технологије и производи, (6)
нови материјали, (7) сектор нових биотехнологија (фармација, индустрија хране),
(8) авио и у новије време ауто индустрија, (9) мерна инструментација и тд. Банкарство, туризам, угоститељство, текстилна и индустрија обуће и тд. нису привређивања заснована на научним знањима макар се њима растуће користила.
У привреди Србије, поред напред наведених, постојали су и други јасни
индикатори припрема за привређивање засновано на научном знању. Да подсе-
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тимо да су сељак, занатлија, чиновник и други у Србији већ почетком XX века,
интуитивно или рационално, наслућивали долазак развоја заснованог на знању и
чинили велика лична и породична одрицања за школовање наследника, било да
покрену модерну производњу било да се укључе у бирократију коју је Вебер
засновао на знању. Знање у Србији је имало цену и вредност, не стога што је
било реткост већ чињеницом да је и на њему започео тежак иако недовршен процес модернизације Србије. О социјалној и другој позицији знања данас у Србији,
неком другом приликом.
Дакле, за националну привреду која се доминантно заснива на „интимној
вези технологија и науке“ /3/, кажемо да је научно заснована јер је у њој научно
знање кључни фактор привређивања. Сваку фазу досадашње историје привређивања на глобалном нивоу карактерише, углавном, један фактор који је за њу
кључан, као што су били: (1) готови плодови земље (друштва и доба сакупљања и
лова), (2) биолошка плодност земље (пољопривреда и сточарство), (3) материјали и енергија садржани у земљи (доба индустрије и тзв. ресурсно засноване
економије), (4) информација (савремени производни систем), (5) научна знања
која садрже потенцијале за непосредну практичну примену на земљи – непосредна развојна будућност и (6) све до нагађања да ће наредни кључни фактор бити
научна и технолошка знања за коришћење привредних потенцијала који су сада
изван планете Земља.
Када настаје нов тип привређивања, тј. увођење новог кључног фактора. У
најкраћем, онда када се исцрпе текући кључни фактор (нема више нафте), или се
исцрпе његови потенцијали привређивања (погон другом врстом примарне енергије је супериорнији) или када негативни ефекти његовог коришћења постану
неподношљиви односно већи од позитивних (загађење животне средине) а појави
се нови фактор који има развојне предности у односу на текући. Које особине
треба да поседује неки фактор да би, евентуално, постао кључни фактор привређивања? У најкраћем, следеће:
1. Има га у довољној количини и приступачан је за прибављање.
2. Цена прибављања и употребе је конкурентна у односу на цене других
потенцијалних кључних фактора.
3. Постоје и/или се могу развијати технологије (технолошко знање) потребне за његову економичну експлоатацију.
4. Прихватљив је, са социјалног и културног становишта, производни систем који на њему настаје.
Сваки од бивших и будућих кључних фактора је то постао односно постаће
када се за то остваре потребни услови. Тако ће и знање постати кључни развојни
фактор када се устали следећа ситуација:
1. Знање има напред наведене (1 - 4) особине.
2. Исцрпљени су развојни потенцијали текућег кључног фактора.
3. Не постоје алтернативе које су одлучујуће конкурентне знању као
кључном фактору развоја.
4. Прихватљивост знања од стране кључних актера привређивања, предузетника у првом реду, је већа од прихватљивости других фактора односно алтернатива привређивања.
5. Постоји потребна инфраструктура за ефикасну алокацију и коришћење
знања као кључног фактора.
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Искуства неких привреда, посебно у малим земљама, и сасвим конкретно
искуство привредног развоја Финске током задње три деценије, казују да су за
развој заснован на знању кључни потребни услови следећи:
1. Популација, никако само њена елита, располаже знањем и квалитетно
се образује.
2. Влада и друге институције компетентно подржавају развој заснован
на знању.
3. Постоји довољно способних предузетника за привређивање засновано
на знању.
Ови услови важе за сваки посматрани ниво привређивања (глобално друштво, регионална, национална, локална или друга економија, чак и појединачни
произвођач); они су, дакле, опште важећи. Какво је њихово стање у Србији?

4. Стање услова за развој заснован на знању у Србији
Овде имамо посла са обимним и, често, међусобно искључивим налазима анализа, почев од оних сасвим редукционистичким – какву обично обавља истраживачка заједница пошто се усредсреди на финансијске инпуте за ИР рад – све до
постмодерних упитаности о смислу, моралности и оправданости упошљавања
научног знања, које још увек носи већину рационалних особина које га чине инструментом моћи и контроле и тако све више удаљава од хуманости и праве природе човека. Детаљном анализа стања ових услова бавиће се, по свој прилици,
неки од радова овог скупа у наредним годинама. Овде се, стога, саопштавају
само налази чија је сврха да се укаже на конкретне предмете могућих будућих
анализа. Са овим напоменама, ствари стоје овако.
Прво. Текуће привређивање у Србији је највише у секторима који се баве
трансакцијама (трговина, банкарство и тсл), нешто мање услужно (разне врсте
услуга финалне и производне потрошње) и, најмање модерно производно. Обављање послова трансакција не тражи научна знања у приметној мери те, стога,
привреда у чијој структури трансакциони послови имају водећу улогу смањује
тражњу за научним знањима што, даље, води ка смањењу квалитета образовања
заснованог на научним знањима. Ово се јасно исказује већ устаљеним ниским
опредељењем младих генерација за студиј природних, техничких, биотехничких
и њима блиских наука и веома високом тражњом за студирањем правних, организационих, економских, политичких и других друштвених наука. Дакле, са становишта текуће привредне структуре Србија нема никакве, у најбољу руку сасвим мале, склоности нити исказане потребе за развојем заснованим на научном
знању.
Друго. Текуће привређивање у Србији је донело многе нове производе и
услуге, посебно у области финалне потрошње, али је привреда Србије постала
мање иновативна него што је, у време класичне индустрије, била у подручју иновације производа, док се производни процеси иновирају доминантно технологијама страног порекла. Подсетимо да је развој заснован на знању друго име за
привреду доминантно засновану на иновацијама базираним на научним знањима.
Могло би се рећи, шаљиво да би се лакше прихватило али сасвим истинито, да је
број угоститељских иновација у Србији вишеструко већи од броја иновација у
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целој преосталој привреди. На шта указује ово запажање? На сасвим незнатну
оријентацију развоја на гране које су знањем интензивне. Дакле, она сасвим базна друштвена тражња за знањем је упозоравајуће ниска те су, стога, текући изгледи за развој заснован на знању, са становишта текуће потребе привреде за
научним знањима, у Србији сасвим мали.
Треће. Развојна опредељења (структура привреде, врста и ниво
међународне конкурентности, стратешка позиција у међународној односно регионалној подели рада, део текућег друштвеног производа који се инвестира, улагања у образовање становништва и друго што се веома опредељено жели постићи) су дугорочне одлуке чији квалитет зависи од временског хоризонта на који је
нација доминантно оријентисана. Владајући културни модел у Србији је, уз повремена одступања, стално давао предност гледању и понашању на кратак у односу на дуги рок. Тако је и данас, јер кратак хоризонт одлучивања веома карактерише понашање већине актера у Србији, пре свих политичке и привредне елите.
Потрошња данас високо доминира одлагање потрошње тј. инвестиције за будућност. Посматрано са овог становишта, будући развој Србије ће се доминантно
обликовати закаснелом имитацијом развоја већ оствариваног негде изван Србије
који се, пошто су његови главни приноси новој вредности већ искоришћени, радо
трансферише у друге средине. Са овом чињеницом на уму, развој Србије заснован на знању ће се остваривати веома одложено, у време када развојни потенцијали таквог модела буду већ углавном искоришћени. Дакле, имаћемо, по свој
прилици, понављање случаја са веома закаснелом класичном индустријализацијом.
Четврто. У /4/ је изложен налаз да је друштво у Србији веома богато разним групама непродуктивног, тзв. дистрибутивног интереса. То су групе које
одржавају своје добре позиције својом моћи и сналажљивости у захватању друштвеног производа за разлику од продуктивних група које учествују у расподели
друштвеног производа по основи свог доприноса његовом стварању. Ово је једна
од структурних карактеристика друштва у Србији која објашњава чињеницу да
се у Србији троши више него што се ствара, бар задњих двадесетак година.
Друштвена структура у којој дистрибутивне групе имају велику моћ (монополи,
јавни сектори за које нема оправдања да буду јавни, организације и институције
које своју политичку лојалност наплаћују финансирањем из буџета, већина текућих политичких партија итд) је непродуктивна за развој уопште па стога, можда
и посебно, за развој заснован на знању. Јер, према самој природи ствари, онај ко
је оријентисан на дистрибуцију друштвеног производа је незаинтересован, а временом постаје и неспособан, да учествује у његовом стварању. Овим се може
објаснити да су и сектори који су, начелно ван сваке сумње „првоборци“ за настанак друштва заснованог на знању, као што су истраживачка и заједница високог образовања, недовољно продуктивни у стварном доприносу настанку таквог
развоја у Србији. Дакле, поред спољних околности које воде ка смањивања утицаја истраживачке и заједнице високог образовања на развој Србије, њихова унутрашња структура и њихов владајући систем вредности чине их приметно мање
продуктивним у вези са настанком развоја заснованог на знању.
Најзад, по самој природи ствари, људи у свему па и у вези са преживљавањем и развојем, бирају лакше, краће и ефективније путеве. Ако је учешће у власти више исплативо од других занимања људи ће своје напоре окренути пре поли-
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тичкој него некој другој професији. Сваки разуман предузетник улагаће у оне
пословне прилике које су, за његов избор, најбоље. Предузетник у Србији који
данас послује са веома кратким хоризонтом одлучивања, иако уз намеру да дугорочно буде пословно успешан, далеко је од предузетника који ће улагати у развој
послова који су доминантно засновани на знању. Дакле, и овај кључни актер за
развој заснован на знању, у Србији није у пожељном стању.

5. Закључак
Потребни услови за развој Србије заснован на знању су у лошем стању. Закључак
који се отуда намеће је да ће тај модел развоја, по свој прилици, остати за дуже
време само још једна од помодних, политичких и развојних, прича које се веома
лако стварају и одржавају у Србији. Али, како је прави развој плод одговорних
опредељења и веома јаких и истрајних напора да се она остваре, развој Србије
заснован на знању није судбински детерминисан као неостварив. Другачије
речено, такав развој Србије је могућ ако се жели и уме остваривати. Почетак
таквог пута у развоју Србије је да се све главне препреке и недостатности смишљено и истрајно отклањају. Како? Тако што ће се стање сваког од потребних
услова за развој заснован на знању објективно утврдити и посвећено поправљати.
Почев од привредне структуре, политичког система, образовања и истраживања
све до отклањања оних „исплативих“ алтернатива које заустављају сваки развој;
овде, у првом реду, мислимо на криминал и корупцију који су, данас у Србији,
веома јака алтернатива правом одрживом развоју нације. Са оваквим приступом,
дискурс о развоју Србије заснован на знању не би био још једна помодна прича
већ развојна алтернатива која, колико се сада може видети, једина има стварни
потенцијал за дугорочно решење кључних људских проблема као што су енергетска криза (било које решење, од експлоатације нових извора нафте све до
енергије нуклеарне фузије и коришћења извора који се могу обновити, засниваће
се искључиво на коришћењу научних знања, никако на неким интуитивним и
случајним досеткама), исхрана, здравље и запошљавање становништва, оздрављење и заштита животне средине, искорењивање криминала и корупције, да наведемо само оне који су данас веома акутни. Посматрано са најдубљег хуманистичког становишта, развој заснован на знању осигурава пуно осмишљавање људске егзистенције производним системом у коме је креација, наместо мишићне
снаге организма, централни производни ресурс и сама суштина рада.
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Слово о корупцији

Корупција је планетарни и историјски феномен. Планетарни, због тога што нема
државе на свету која се у различитим степенима не сусреће са овом појавом. Историјски, због тога што од како постоје државе и политичке заједнице постоји и
корупција. Од малих држава: Лихтенштајна, Луксенбурга, Црне Горе и Кипра па
до великих: САД, Кине, Русије, Индије, Бразила, Јапана, Нигерије, Индонезије
свуда су корупционашке афере веома честе теме домаће јавности.
Историјски гледано, од Месопотамије и Египта, од Хамурабијевих кривичних закона, персијских драстичних мера против корупционаша, грчких и
римских јавних осуда, преко средњевековних побуна унутар Цркве, стварањем
“просјачких редова”, реформације и моралне осуде корумпираних папа, до нових
времена када су и цареви и краљеви, попут других диктатора постајали пример
џиновске корупције, а модерне бирократизоване државе постале најбољи амбијент за корупцију, непрекидна је и жилава борба за оздрављење друштва од
ове, по многима неизлечиве болести. За ове тврдње постоји безброј примера, на
неке ћу се осврнути касније.
Постоје неопходне друштвене, антрополошке и политичке претпоставке за
настанак и развој корупције.
Нема корупције без својине. Појава приватне својине, уз постојање опште,
државне или заједничке својине, одваја корупцију од обичне крађе или пљачке,
чиме су се бавила и сва племенска друштва и друмски разбојници.
Нема корупције без деловања “антрополошког чиниоца”, егоистичне људске природе, склоне гомилању богатства и моћи. Оскар Вајлд у једном циничном
афоризму каже: “свему могу да се одупрем изузев искушењима”! У случају корупције то значи да се пред искушењем, какво је незаштићено или лоше чувано
“опште добро”, људска природа не може да уздржи.
Нема корупције без лоше организоване државне и друштвене контроле и
без развијене политичке стратегије за борбу против корупције.
Дозволите да мало илуструјем ове тврдње.
Зашто је корупција планетарни феномен?
Мале државе, као Лихтенштајн, Монако, Луксенбург, Кипар и сличне, одавно представљају “порески рај”. Нагодбама се утврђује порез за давање домицила. Тако се скривају велики порески “дужници”, неплаћајући велики порез држави у којој стичу профит. Новонастале, мале државе, Девичанска, Фарска,
Сејшелска, Ускршња и многа друга Острва, баште су у којима су последњих деценија “процветале” многе привремене банке, и компаније.
Велике државе, САД, Кина, Индија, Бразил и друге, са огромним компанијама мешовитог капитала у глобализованој привреди, изложене су утицају,
често виртуелног финансијског лавиринта, кроз све брже берзанско дигитално
реаговање.
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Државе у транзицији, Русија и остале бивше социјалистичке државе, драматично су промениле политички и економски систем, у кратком временском
периоду, приватизујући огромну државну привреду и плурализујући политички
поредак. Брзе приватизације често су личиле на “шведски сто”за гладне и грабљиве госте и путнике намернике, грабио је ко је био ближи, безобзирнији и снажнији. Ницали су милионери и милијардери као печурке. Силни “анонимни”
капитал јуришао је на ”благородно” тржиште обезвређених роба. Тај “опрани” и
“полуопрани” новац свом силином је разарао правни поредак корумпирајући све:
управу, политичке партије, судство, полицију, све јавне службе, претварајући
корупцију у “скоро нормални”друштвени живот.
Многе сиромашне државе нашле су се у власти демагога-диктатора, који
су суспендовали правну државу и људска права и тиме омогућили убрзани процват тоталне корупције. Тек њиховим свргавањем откриване су џиновске размере
корупције. То смо пратили од Етиопије, Индонезије, Перуа, Тајланда, Уганде,
Филипина и да не набрајам где све широм планете.
Историјска илустрација корупције и борбе против ње могла би да покаже
колико је корупција раширена не само у простору већ и у времену. Драстична
кажњавања убијањем и сакаћењем, најчешће одсецањем руке, позната су од
најранијих времена, што сведочи о раширености корупције и њене опасности по
државу и друштво.
У Херодотовој Историји имамо опис једног од најмонструознијих кажњавања за корупцију. Прилично неурачунљиви персијаски цар Камбиз да би искоренио корупцију у судству, дао је да се врховни судија, који је за паре донео неправедну пресуду, убије, затим одере, да се његова кожа суши потребно време
пред војском, затим да се она разапне на судки троножац. Онда је сина несрећног
судије, који је све то гледао поставио за врховног судију који седи на очевој кожи
док суди, да случајно не би “продао правду”. Камбиза су касније у организованој
завери убили свештеници- врачи и маги, дворски бирократи, тадашња “интелигенција”. Корупција је и даље цветала, онда су сатрапи побили “интелектуалце” и
једног од њих, Дарија прогласили за цара.
Када је персијски цар Ксеркс кренуо у инвазију на хеленске градове у Малој Азији, захтевајући њихову предају, градске скупштине су, по традицији, пре
одлуке слале делегације у Делфијско пророчиште по мишљење и прогнозу сукоба. Пророчиште је свима одговорило да ће у случају рата победити Персијанци и
градови су се предавали. Кад је Ксеркс прешао у Европу и припретио Атињанима, они су такође послали делегацију у Делфе. Пророчиште је и њима одговорило: победиће Персијанци, заузеће Атину, а спасиће се само они који се затворе у
дрвене куће. Обичај је био да се након прочитаног одговора пророчишта отвори
дебата и дају тумачења, јер су одговори често били енигматични. За разлику од
малоазијских Грка, који нису били спремни ни одлучни за рат са Персијом, па им
је одговор пророчишта послужио као алиби за предају града, Атињани су решили
да се бране, па су прихватили Темистоклово тумачење поруке пророчишта, да се
скривају у дрвене куће, као поруку да граде бројну флоту малих бродова и навуку Персијанце у морски теснац код острва Саломине.
Као што знамо Грци су победили Персијанце, али нису опростили Делфима пристрасност и деградирали су их са места најважнијег пророчишта Хеладе.
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Читајући Херодота помислио сам на корумпираност пророчишта. Литература о пророчиштима и историји Делфа потврдила ми је касније ову претпоставку. Пророчице су регрутоване из редова кћери племенских краљева. Ксеркс је
богатим поклонима у злату даривао пророчишта и краљевске куће и Делфи су
прорицали увек победе Ксерксове војске.
Ово корумпирање хеленских градова наставио је Филип Македонски, преко промакедонских партија које је организовао и финансирао.
Касније, Римске провинције биле су легло огромне корупције на државном
нивоу. У Римском сенату вођене су расправе о корупцији државних функционера. Сенатор и касније конзул Катон бранио се на убедљив начин, рекавши:”О
моме поштењу сведочи моје сиромаштво”. Брзо стечено богаство је увек било
сумњиво, само некад се смело, а некада не на то указивати.
У апсолутним владавинама корупција је била апсолутна јер се одлучивало
арбитрарно, “по вољи господара”. Племићке титуле, чиновнички положаји, привилегије, апанаже и синекуре, трговачки монополи, све се добијало даривањем
или подмићивањем господара. Црква је била “узор” корупције, јер је продавала
не само привилегије на овом свету, већи опростом грехова, “индулгенцијом”, и
удобност на “оном свету”. Лорд Ектон је то концизно формулисао: “Свака власт
корумпира, а апсолутна власт корумпира апсолутно”.
Модерна бирократска држава унела је законима и другим прописима више
одговорности за “опште добро” и државне финансије, рационалније пословање и
инструменте контроле. Али то није угушило корупцију, већ је само учинило рафиниранијом, и сложенијом. Подмићивање државних функционера постало је
посредованије, али и масовније. Бирократија, тај “општи сталеж” како га је Хегел
називао, преузела је бригу о “општем добру”, али је постала “у себе затворени
систем”, који је “опште добро” претварао у своје добро. Користећи “државну
тајну”, као изговор за избегавање контроле, бирократија је омогућила нови узлет
корупцији свих врста. У модерним државама
Дошло је до симбиозе политичког, војно-полицијског и економског естаблишмента који је посредством корупцијских механизама вршио прерасподелу
народног богатства. У екстремним видовима корупција је добијала форме “организованог криминала”.
Упорно одржавање корупције кроз историју и њена планетарна распрострањеност упућују нас на антрополошку позадину овог феномена.
Да се уверимо да је човек нагонско, егоистичко и агресивно биће, не треба
нам потврда ни у историји, ни у теорији наука о човеку. Ко год је живео у некој
друштвеној заједници могао се и сам у то уверити. Мада нас је још Теофраст у
књизи О Карактерима упозоравао да су људи различити, иако смо се и сами у то
уверили, неке људске особине остављале су утисак да су опште. На томе је
грађена теорија о “људској природи”.
Остављајући по страни хришћанска учења, политички филозофи, од Макијавелија и Хобса до Адама Смита, Бентама и Спенсера полазили су од претпоставке о егоистичкој људској природи према којој треба стварати политичке установе контроле. Антрополози структуралисти откривали су истоветна социјална
понашања, агресивности, борбе за премоћ или престиж у најпримитивнијим племенским заједницама. Грађанско друштво, дефинисано код Хегела као”бојно
поље приватног интереса”, развило је планетарну економију на тржишној конку-
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ренцији и себичним интересима за богаћењем. Грандиозна капиталистичка цивилизација изграђена је на људској себичној и непресушној жудњи за богатством и
моћи.“Оно што је гравитација за физичка тела то су интереси за политичка тела,
дефинисао је ново, просвећено доба још раније Хелвецијус. Адам Смит је у себичности и конкуренцији видео велику мотивацију за пораст производње, увећање богатства и развој тржишта којим управља “невидљива рука” у општем интересу.
Али нису се сви филозофи мирили са себичном људском природом и моралним песимизмом када је човек у питању.
Русо је, насупрот пријатељима просветитељима, посумњао у напредак цивилизације на уштрб морала. Он је фиксирао приватну својину као изазивача
неједнакости и неслободе. Док се није појавио човек и оградивши парче земље
рекао: “ово је моје”, људи су живели у хармонији и “морално”. Све комунистичке
и социјалистичке утопије виделе су у приватној својини извор друштвених неправди. Анархиста Прудон је својину назвао “крађом”, одузимајући јој тако правни и праведни легитимитет.
Маркс је приватну својину сматрао историјском појавом, која само у
једном историјском интервалу доминира као друштвени однос. “Људска природа”, која се дефинише као тежња за увећањем приватне својине, само је природа
буржоаског човека, а не човека уопште. Као што је “праведни друштвени поредак комунизам” тек историјски задатак, тако и “људска природа”, није метафизичка чињеница, није дата већ задата. Да би објаснио понашање људи у тржишној природи, Маркс гради “теорију отуђења”, по којој су људи у капиталистичком свету “отуђени”од своје праве хумане природе. Али права људска природа треба тек да се изгради у промењеном свету “без приватне својине над средствима за производњу”. Промена фундаменталних друштвених односа, промениће, сматра Маркс и свест људи и њихову природу.
Данас знамо да промена друштвених односа не мења тако брзо ни људски
морал ни људску природу. Ову илузију скупо су платиле социјалистичке државе,
ослањајући се на морал и природу ”социјалистичког човека”. Људска се природа
мења много спорије него што се Маркс надао, јер на њу не делују само “друштвени односи”, већ и биолошки-нагонски елементи, културно наслеђе, политичка
традиција и политички обрасци понашања. А више од свега инструменти државне контроле и реакције јавности.
Можемо рећи да у борби против корупције не можемо(још увек) да
рачунамо на догледну промену “људске природе”, морамо са тим рачунати.
Политичка теорија последња три века углавном је полазила од “егоистичке
људске природе”, настојећи да пронађе инструменте како да је ограничи у наношењу штете “општем добру”коруптивним деловањем. Државна материјална добра и државне финансије биле су плен највећих корупционашких подухвата.
Представници државе, заступници јавног интереса одувек су били у највећем
искушењу, борећи се између општег и приватног интереса. Полазећи од “песимистичког виђења љуске природи” политички реформатори су настојали да
спрече “злоупотребу власти” бројним инструментима: поделом власти, опозицијом и парламентарном контролом, независним ревизорима, јавним извештајима о трошењу народних пара, независним медијима, слободном критиком
владе, парламентарним интерпелацијама, анкетним одборима, независним судс-
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твом, јавним набавкама и продајама, доступношћу информацијама о државним
пословима, јавност плата државних функционера и разним видовима “унутрашње контроле”.
Ове мере спречавају баналну корупцију, али је не укидају. Људска похлепа
вреба сваку прилику и смишља све рафинираније начине.
Поменућу један, јер је из наше недавне прошлости “социјалистичке изградње новог човека”.
На предлог председника СФРЈ, Јосипа Броза Тита, донет је 1975.г. нови
Закон о орденима. Категорисано је 25 врста ордена. Првих пет највиших,
(Југословенске заставе,Југословенске звезде, разних степена) додељују се
највишим домаћим и страним државницима, на широкој су и дебелој златној
подлози, украшени дијамантима и рубинима. Следећих десет имају златну подлогу и украшени су рубинима. Последњи у овој групи је Орден хероја рада, који
су за свој 60. рођендан добијали сви виши домаћи функционери. Последњу групу
предводи Орден народног хероја, на златној подлози, али без дијаманата и рубина. Последњи је Орден за храброст на обичној месинганој плочи. Ордени су власништво носиоца и наслеђује их породица.
Чудило ме је кад су се после Титове смрти, они једногодишњи председници Председништва разлетели у што више државних посета за свога
једногодишњег мандата. Некима од њих нисмо могли за ту годину да чујемо ни
глас, као да су били “глувонеми”, али су стигли у више државних посета. Уобичајено је да се том приликом размене највиша одликовања. “Ја теби, ти мени
дијаманте”. Дијаманти, рубини и злато плаћало се из државног буџета, а еквивалентна размена само је омогућавала да се то присвоји. Када неко обије драгуљарницу, он је лопов, разбојник и вероватно ће се наћи на робији. У овом случају уз
дијаманте и злато иде и похвалница и захвалница “за велике услуге држави”.
Огромни “бонуси” менаџерима за “развој” корпорација и баснословне отпремнине приликом одласка са челних положаја, најбољи су примери тенденција
да се корупција сервира у лепшој амбалажи, да се још цинично заодене заслугама
и захвалностима.
Суочена са ризиком кршења закона корупција се облачи у законско рухо,
понекад чак и у системске законе, да све буде по закону и правилима. У савременом законодавству у читавом свету уграђени су корпоративни интереси који
омогућују корупцију великих размера. Да би неки интерес постао закон, он је
претходно морао да буде припремљен примарном корупцијом политичара законодаваца.
Корпоративни интерес омогућава корупцији легалност и општост, што је
чини скоро недодиривом.
Усудићу се да наведем још један пример из наше садашњице.
Било је притисака и спољних и унутрашњих да се донесе нови Закон о верским заједницама. Споља преко ОУН и Савета Европе захтевали су прецизнију
верску толеранцију и равноправност верских заједница, а изнутра реституцију
привилегија и повраћај национализоване имовине.
Јаким лобијем и благонаклоношћу у Влади прогуран је један лош закон
који није задовољио међународне стандарде, због чега је спољни притисак настављен, али је широкогрудо удовољио Цркви као корпорацији. Црква је изузета из
општег правног процеса денационализације и одмах стекла право на повраћај
огромне национализоване имовине, као да је она најугроженији субјект.
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Цркви је дозвољена свака привредна делатност, са знатним пореским олакшицама и монополским привилегијама. Резултат је био брзо пресељавање
грађевинских профитера у црквено грађевинарство. И даље под велом заштите од
пореских органа и финансијских контрола ова “посвећена” корупција цвета.
Снажни су нагони, велика су искушења, богата је машта да би се уздрмала
тврдокорна “људска природа”. Била би неопростива наивност поново поверовати
у брз морални преображај човека, променом политичких режима или социјалних
система. Може се чак догодити да услед смањене контроле и пораста политичке
моћи дође до моралне ентропије у деловима друштва, која производи неку врсту
“антрополошке негативне мутације”.
И ова тврдња захтева убедљиву илустрацију. Прилагођавање приватног
интереса општем добру најлепше се огледало кроз разне облике донаторства
друштвеним установама. Развијано је задужбинарство, остављало се потомству.
Многи велики светски музеји настали су на тај начин. Када је у Југославији дошло до промене социјално-економског система и широког подруштвљавања имовине, на удару су се нашле државне уметничке вредности: галерије, споменици,
зграде. Многи идеолози опште колективизације, функционери социјалистичке
државе, показали су јак приватни интерес за поседовањем уметничких дела. Настала је “похара музеја”, приватизовање општег културног блага. У песми Похара
Цетињског музеја песник Бећковић пева: “Стража чува министра Андрију, ал не
чува музеј од Андрије”. Разносило се из музеја и галерија да би се украсиле своје
канцеларије или станови. Реверси су се губили, или је враћано нешто друго, безвредно. Галерију Саве Шумановића разнела су, великим делом, бројна
војвођанска руководства “за украшавање својих кабинета”.
После Другог светског рата, као компензацију за однето југословенско
културно благо Југославија је добила компензацију у заплењеним сликама вођа
Трећег рајха. Тито се договорио са Мимаром да он то одабере. Мимара је пола
послао Титу, од својег дела највећи дао Галерији у Загребу, која је тада основана,
Титов део није предат Народном музеју, затечен је после његове смрти у његовом
депоу. Било је на првом попису око 3000 слика, на другом око 2000, а сада их има
испод 1000. Постоје трагови, реверси, записници, али истраге нема.
Охридски манастири били су пуни вредних византинских икона, које су
преживеле 500 година турске окупације. Турци су се бојали икона. Али када је
након Другог светског рата дошао за министра културе Кемал Сејфула такође
турског порекла, али се није бојао икона, већ је уз терор отимао иконе из манастира и продавао их Европљанина И Американцима за 1000 до 10000 долара.
Смењен је, кажњен, сад свеједно како.
Стеван Крајачић, високи партијски функционер, министар унутрашњих
послова Хрватске, Титов пријатељ и кум, однео је прелепу чесму-фонтану са
Теразија у Загреб у своју приватну башту. Уметничку гвоздену ограду око Савезне скупштине однели су један део за вилу Колишевског у Македонију, а други
део за неку од 72 Титове резиденције. Из Гамзиграда однети су мозаици из купатила цара Галерија на Брионе, где је вештачки прављен археолошки локалитет,
да би Титово летовалиште добило и на културном значају. Душан Петровић –
Шане слао је о државном трошку новинаре и писце да по српским црквама у
Немачкој откупљују старе српске рукописе изнете из Србије у ранијим вековима.
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Али не да би их вратио цркви или држави већ за своју приватну збирку. У моралном смислу то је била “антрополошка мутација уназад”.
Огромно културно благо, разнето је разграбљено, уместо општег добра постало је приватно, делатношћу и одобравањем нове елите са комунистичким знамењем. Нестале су донације, задужбине, доброчинства. Нико од тих “тајних”
нових богаташа није поклонио ни један стари зимски капут Црвеном крсту. Али
мислим да није била у питању само “морална ентропија”. Било је још нешто. И
даље је општи интерес, егалитарна идеологија и фиксирање комунистичког сна
за будућност и крајњи циљ историје остала званична идеолошка и вредносна
матрица. Али била је лажна и подстицала је само лицемерје.
“Пролетерски вођа” живео је у дворовима и луксузу, као било који цар.
“Представници радничке класе” имали су привилегије и удобност као племство.А наивна деца “добровољни градитељи пруга” певали су на радним акцијама:
“Ми градимо пругу, пруга гради нас”. Наводио сам ове примере,пре свега, да
покажем да никакве друштвене и политичке промене нису створиле “нову”
човекову природу, “нове, несебичне људе”, који “одолевају” искушењима и корупцији.
Међутим, желео сам да покажем како ова пошаст корупције није дошла
само са “транзицијом”, већ да је била припремана и практикована и у претходном
поретку, можда не тако огољено. Та чињеница објашњава и “урушавање” социјалистичких система мирно, “плишаним револуцијама” јер људи нису хтели да
бране лаж и корупцију.
Пре десет година објавио сам један есеј О клептократији, да опишем функционисање “транзиционог система”, као “владавину лопова”, јер су у том систему били повезани и удружени у послу, криминалци и полицајци, шверцери и
цариници, профитери и порезници, политичари и бандити. У таквом поретку
корупција је деловала као превише заобилазан пут за пљачку. Користио сам термин клептократија зато што клепто значи не само красти, “потајно узети за себе”, већ и варати, опсењивати, проносити лажне гласове. Старо је правило да
велика лаж увек претходи великој крађи.
За ових десет година вратили смо се поново у друштвене форме функционалне корупције. Уз доста напора раздвајају се полицајци од криминалаца, цариници од шверцера, политичари од бандита. Постоје судови против “организованог криминала”, против свих “мафија”: стечајних царинских, грађевинских, путних сличних. Корупција се индивидуализује и масовно улази у све поре друштва,
па чак и оне где је била тако ретка, као што су здравство и школство.
Међутим, завичајно место масовне корупције је власт. Не само зато што је
власт чувар државног богатства, већ и зато што власт одговара за највећи део
потреба грађана да нешто остваре на законит начин. Локалне власти су управо
због тога најизложеније провокацијама корупције. Представник локалне власти
арбитрира да ли ће некоме дати неку потврду, па ако већ мора, када ће је издати.
Увек се питамо да ли је збиља потребно толико потврда, уверења, дозвола, толико силног папира, под изговором да не промакне каква злоупотреба. Али када
сагледамо генераторе корупције постане нам јасно да су толики папири ту да би
што више људи одлучивали, најчешће лично. У том поседовању арбитрарне слободе овлашћеног лица крије се највећи потенцијал корупције. Грађевинску или
другу дозволу, можете добити одмах, за недељу или месец дана.
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Атрактивну грађевинску локацију, неко може добити, а неко не.
Инспектор ће некога казнити, а некога опоменути.
Добијање великих послова, велике набавке, приватизације, стечајеви, кредити, гаранције, монополи, сви ти послови који су по закону транспарентни и у
складу са прописима, остављају простор субјективном одлучивању крајњег арбитра.
С обзиром на “људску природу” и њено споро мењање, с обзиром на политичку традицију и флексибилан однос према законима, с обзиром на спору законодавну делатност за спречавање злоупотреба положаја, с обзиром на повећану
моралну толеранцију према корупцији, с обзиром на неразвијене облике контроле, с обзиром на смањену веру у снагу закона и достижност правде борба против
корупције веома је тешка, али не сме да изгледа као да је безнадежна.
Неопходне мере које се намећу су:
Спровођење закона који спречавају “сукоб интереса”; монополски положај на
тржишту; нетранспарентне набавке, неконтролисане буџетске расходе; дискреционе одлуке; тајне фондове.
Јачање ревизорских служби; унутрашње контроле; пореског надзора; контроле финансијских токова.
Развој независних и непристрастних медија; приступачност информацијама од јавног интереса; јавно утврђивање одговорности.
Благовремене акције тужилаштва; подизање нивоа истражних поступака;
ефикасност судова.
Јачање ауторитета антикорупцијских независних агенција; подршка цивилном сектору у истраживањима разних облика привилегија и дискриминација.
Јавна контрола финансијског пословања политичких партија; друштвених
и спортских организација; невладиних организација; црквених организација које
се баве и профитабилним делатностима.
Уградити у наше законодавство сва међународна решења; развијати непрестану сарадњу са другим земљама у борби против корупције и организованог
криминала.
Јачање поверења грађана у снагу и ефикасност закона; Подизање вере
грађана да и без подмићивања могу да остваре своја права.
Све ове мере могу да помогну у борби против корупције, али не могу да је
савладају. Међутим у неким се областима она може свести на занемарљив ниво,
као у школству на пример. Ако наставник испитује и оцењује ученика пред разредом и јавно каже и убележи оцену, мало је простора да му је тајно, на интервенцију родитеља поправи. На универзитету сви испити морају бити јавни, бар
пред групом студената и комисијски, са најмање два члана комисије. У многим
друштвеним делатностима могуће је, помоћу укључивања јавности и искључивања самовоље појединца смањити простор корупцији.
Наду за успешно сузбијање корупције видим у нечему “вредносно неутралном”, а то је модерна дигитална технологија. Прво, она се неодољиво намеће
свим сферама живота, постаје апсолутно применљива. Друго, она је рационална,
уводи ред и не оставља места пристрасној арбитрарности.
Уградњом софтвера који не дозвољава произвољни редослед у доношењу
дозвола или решења, већ се мора придржавати временског редоследа, избећи ће
се најмасовнији облик корупције локалне власти.

Слово о корупцији

У болницама и на свим местима где грађани у редовима чекају на услуге,
правду доноси “неутрална” технологија. Многа вредновања се технолошким
средствима и мерилима објективизују, не остављајући корупцији никакву шансу.
Надам се да ћемо у будућности, захваљујући технологији све више искључивати “људски фактор”, где он доноси штетне последице, пристрасним одлукама и “коруптивним искушењима”. Људски фактор ће се селити у креативне
сфере делатности, у социјалну емпатију и хумане активности
Уколико људска природа не пронађе против отров и за технологију.
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Benefits of Euro Adoption in Hungary

Introduction
The introduction of the euro on 1 January 1999 was an important step towards the
development of the single EU market and the establishment of the European Monetary
Union (EMU). However, there are certain drawbacks that should be considered before
a country decides to join a currency union. The country would be exposed to
asymmetric shocks which might have different effects for the member states. Thus, a
common monetary policy would not directly respond to the particular needs of the
affected country. In addition to the restricted national monetary freedom, the countries
are confronted with a stringent fiscal policies which otherwise would give them fiscal
room for manoeuvre.
The idea of an Optimum Currency Area has the risks related to asymmetric
shocks as one of the major costs of EMU membership. However, the benefits of sector
composition, trade intensity, capital and labour mobility outweigh the costs. For Hungary the prospects of joining the EMU enhances the credibility of the Hungarian Central Bank particularly with regard to disinflation policies. On the other hand, reduced
transaction costs and intense competition in the banking sector can increase economic
growth and the competition in turn will contribute to the efficient reallocation of resources and hence increased GDP.
Of particular importance for Hungary are the foreign direct investments. The
capital flows volatility can largely affect current account flows and thus imposes significant risks on the economy. Furthermore, unstable exchange rates and volatile capital flows result in a higher risk premium, which is the price of unpredictable exchange
rate movements. The switch to the euro will remove this premium, which brings the
benefits of lower domestic interest rates and increased domestic investment resulting in
higher national income. It is estimated that lower interest rates and improved currency
stability after the adaptation of the euro will raise the GDP growth by 0.08-0.13 of a
percentage point over the longer term. Along with this in the past years the Hungarian
business cycle has generally been in line with that of Western Europe. Therefore, we
can conclude that common monetary policy responses to economic shocks appear to be
optimal for Hungary.
A. Theoretical Concepts Indicating Costs and Benefits of the EMU
Costs
A monetary union is characterised by a common monetary policy. However, costs arise
if member states of the monetary union have to give up their independent monetary
policy.
1
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Benefits of Euro Adoption in Hungary

On the one hand, government can to a certain extent raise real revenue through
its ability to print money. As real money demand (M/P) rises with real income, government can increase nominal money supply (M) without affecting the price level (P).
This is known as seigniorage. By joining the EMU Hungary, however, will only receive a share of the seigniorage revenues of the monetary union. Estimates suggest that
lower seigniorage revenues will cause an annual loss in the range of 0.17–0.23 of a
percentage point in the level of GDP (Csajbók and Csermely, 2002).
In addition, by abandoning monetary autonomy Hungary loses an important tool
to react to economic shocks. In other words, problems arise, if Hungary is confronted
with an asymmetric shock, i.e. if it is affected differently than the rest of the member
states. Figure 1 explains.
Figure 1: Asymmetric shock
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Upon joining the EMU Hungary’s macroeconomic policies will be terminated
by the common interest rate, because we can assume that Hungary is too small to influence the decision of the ECB, which sets the common interest rate (r0). Consequently,
Hungary faces a horizontal LM schedule2 at r0. We suppose that a declining consumption affects aggregate demand and consequently shifts the IS schedule3 downwards
from IS0 to IS1. As a result output falls to Y1, reducing inflation. Which in turn, increases Hungary’s competitiveness along with net exports. Subsequently, the IS curve
shifts back restoring internal balance. High net exports and the consequent current
account surplus cause inflation to rise and as such competitiveness to decrease. As net
exports fall, external balance is restored as well. In summary, adjustment is achieved
through temporary booms and slumps.

Optimum currency area
Public debate usually emphasises the risks related to asymmetric shocks as one of the
major costs of EMU membership. However, the question remains, whether common
2

The LM schedule shows all the combinations of real income and interest rate in which the money
market is in equilibrium.
3
The IS schedule shows all the combinations of real income and interest rate at which the goods
market is in equilibrium.
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monetary policy can substitute independent Hungarian monetary policy in smoothing
out cyclical fluctuations. In other words, do Hungary and the euro zone form an optimum currency area (OCA)4? The following attributes need to be considered: countries’
sectoral composition, trade intensity, capital and labour mobility, and fiscal flexibility.
Moreover, Mundell, who first formulated the OCA concept, also noted that the creation
of the euro will in itself help encourage the conditions enumerated. Schadler (2004)
and others suggest that compared to Southern European countries Hungary fulfils most
of these criteria to a similar extent. In addition, in the past years the Hungarian business
cycle has generally been in line with that in Western Europe. Therefore, we can conclude that common monetary policy responses to economic shocks also appear to be
optimal for Hungary.

Benefits
Disinflation and credibility
The perspective of joining the EMU enhances the credibility of the Hungarian Central
Bank particularly with regard to disinflation policies.
Figure 2 illustrates the original inflation rate π1 and the corresponding unemployment rate U0 in E. If target inflation rate π2 is much lower than anticipated, real
wages are too high. Unemployment increases as the economy moves along the shortrun Phillips curve PC1 to A. However, Hungarian workers know that Hungary is obligated to reduce inflation in order to comply with the Maastricht criteria. Because of
this, their next wage bargaining is based on the target inflation rate π2. Consequently,
inflation falls quickly (B) and the original employment level is gradually restored
(point F). If workers doubt the Bank’s credibility, disinflation policies would be much
more costly. Thus, the requirement to adopt the euro enhances the disinflation policies.
Figure 2: Phillips curve
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An optimum currency area is a group of countries better off with a common currency than keeping
separate national currencies.

Benefits of Euro Adoption in Hungary

Reduced transaction costs
Reduced transaction costs coupled with intense competition in the banking sector can
increase economic growth. In this context, Csajbók and Csermely (2002) distinguish
between conversion and “in-house” costs. Conversion costs are fees and commissions
charged by banks and other financial intermediaries for converting euros into forints
(and vice versa). Similarly, firms that operate across borders have to deal with foreign
currency transactions. These “in-house” costs also include opportunity costs which
may arise from protective strategies against exchange rate risks. Therefore, it is argued
that productive resources that have so far been tied up in administrative structures will
be released once the common currency is adopted. Competition in turn will contribute
to the efficient reallocation of resources and hence increased GDP. Overall, the Bank
estimates that the gains from reduced transaction costs will cause a one-off rise in the
level of GDP of 0.18-0.30 of a percentage point (Csajbók and Csermely, 2002).
Increase currency stability and reduced interest rates
Of particular importance for Hungary are the costs of exchange rate volatility. Since
May 2001, the Hungarian forint depreciated three times by more than 4 percent because of the collapse of investor confidence towards higher-risk assets.
Investors’ expectations about the movements of exchanges rates are a key factor
that determines capital flows. Small and open economies, such as Hungary, depend on
foreign investments. With free capital movement and increasing size of capital flows,
capital flows volatility can largely affect current account flows and thus imposes significant risks on the Hungary’s economic performance.
Furthermore, unstable exchange rates and volatile capital flows result in a higher
risk premium, which is the price of unpredictable exchange rate movements required
by investors for holding a risky asset. The switch to the euro will remove this premium,
which in turn brings two benefits. First, domestic interest rates that currently contain
risk premium components will be lower. Consequently, domestic investment will increase, resulting in a higher national income. Second, economic agents as well can
borrow at lower interests. This opportunity combined with a more favourable credit
rating gives decision-makers more flexibility regarding developments of net debt and
current account balance.
According to the Bank lower interest rates and improved currency stability after
the adaptation of the euro will raise the of GDP growth by 0.08-0.13 of a percentage
point over the longer term (Csajbók and Csermely, 2002).

B. Arguments in support of the euro adoption
Twelve EU member countries have already entered the euro zone (and therefore
reached the third stage of the Economic and Monetary Union – see graphic above):
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Portugal, and Spain. On 1 January 1999, the euro was launched as an
electronic currency with national currencies remaining in circulation. Three years later,
the euro replaced the old national currencies and became the legal tender. Denmark and
the United Kingdom (even though EU members) obtained opt-out clauses from the
third stage and remained in the second stage. Therefore, they are not full members of
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the European Monetary Union (EMU) and maintained their Danish Krone and British
Pound respectively.
Seven of the 15 new member states have already become participants in the
European Exchange Rate Mechanism II (ERM II): Estonia, Lithonia, Slovenia, Cyprus,
Malta, Latvia, and Slovakia. The ERM II can be described as the “waiting room” for
adopting the euro. All EU countries must participate in the ERM II for at least two
years. Their currencies are only allowed to float within a range of plus or minus 15%
against the euro in this time. As soon as the ERM II member states fulfil the convergence criteria, they have to implement the new currency. Consequently, there is no preset timetable in adopting the euro. However, the access to the euro zone depends on the
EU Commission and the European Central Bank that measure the countries’ fulfilment
of the "Maastricht convergence criteria". Reports are prepared every two years or at the
request of a member state in the ERM II.5

Current euro zone countries
non-euro zone EU members
ERM II members
non-EU members with currencies pegged to the Euro
parts outside the euro zone that use the euro

6

5
6

http://www.ecb.int/ecb/enlargement/html/index.en.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone#Official_members

5
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There are three main reasons that strongly support the idea of the euro adoption
by the new EU member countries:
1. Increased trade among member countires – A common currency union would
rule out any speculative behaviour on the market and at the same time allow gains from
trade to be enjoyed.
The ECB Statistics Pocket Book from March 2006 shows the following data:
Table 1. Euro area trade in goods with main partners in Eur billions
EU member states
Period

Total

UK

Other EU countries

USA

China

Japan

Other
Asian
countries

Other
countries

Exports as % of total
2003

100%

18%

17%

16%

3%

3%

13%

30%

2004

100%

18%

17%

15%

4%

3%

13%

31%

2005/Q2

100%

16%

17%

15%

3%

3%

13%

32%

2005/Q3

100%

16%

17%

15%

3%

4%

14%

32%
31%

Imports as % of total
2003

100%

14%

16%

11%

8%

5%

14%

2004

100%

13%

16%

11%

9%

5%

15%

31%

2005/Q2

100%

13%

16%

10%

9%

4%

16%

32%

2005/Q3

100%

12%

15%

10%

10%

4%

16%

34%

The table presents the trade among the EU countries for the last three years
during which it constitutes 1/3 of their trade balances. The introduction of a monetary
union could further enhance the trade as well as contribute to the development of a
specialization which could create a competitive advantage of EU over its partners.
Increased competition achieved by deregulation and the completion of the single
market, as well as cross-border price transparency due to the single currency, may
foster higher sectoral or industry-specific specialisation. Greater sectoral specialisation,
as well as increased financial integration, should lead to increases in trade flows within
the euro area.
2. Similar economic and industrial structure – creating a similar economic and
industrial structure would make possible common shocks to be dealt with by a common
monetary policy. The closer the EU member countries keep their key indicators, the
easier it will be for them to respond to economic shocks with a common monetary
policy. The table below depicts some main macroeconomic indicators as of recent
years.
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Table 2. GDP and expenditure components in the euro area
GDP (market prices)
GovernGross
ment
fixed capiconsumptal formation
tion

Total

Private
consumption

2001-04

1.4

1.2

1.9

2004

2.1

1.6

1.2

2005/Q1

1.2

1.3

2005/Q2

1.2

2005/Q3

1.6

Period

Export

Imports

0.3

3.2

2.9

2.3

6.5

6.6

0.8

1.3

3.3

4.5

1.3

1.0

1.9

3.0

4.6

1.5

1.4

2.9

5.2

5.4

3. Flexible labour markets – flexible labour markets would make the countires
more competitive. It could be expected that easing regulations and fostering
competition would lead to higher labour productivity growth in the industries
concerned. Over the past decade, however, the euro area as a whole has experienced a
decline in trend labour productivity growth which trend can be seen in the following
table:
Table 3. Population and labour market in the euro area
Population
(millions)

Employment

Unemployment
(% of labour force)

Labour
productivity

2003

309.8

135.7

8.7

0.5

2004

311.7

136.7

8.9

1.1

2005

313.3

2005/Q1

137.3

8.8

0.4

2005/Q2

137.5

8.6

0.5

2005/Q3

137.9

8.4

0.9

Period

The important fact that should be noticed in the table is the decline in the
unemployment rate in the euro area as the total population increases. However, these
positive figures of the enlargement of the European Union in 2004 did not result in an
increased labour productivity. The euro adoption by the new member states can be
viewed as a step forward to imrpoving the flexibility of the labour market.

C. Convergence criteria
The countires which became members of the European Union (EU) in May 2004 did
not automatically introduce the euro. In order to participate in the euro zone, they have
to fulfil the four convergence criteria (“Maastricht criteria”) presented in Article 121(1)
of the Treaty establishing the European Community (EC Treaty).7 These criteria cover
the price, fiscal, exchange rate, and interest rate requirements.

7

EC Treaty: http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C_2002325EN.003301.html
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Convergence criteria in the case of Hungary
Since joining the EU, the biggest challenge for the Hungarian economy is to reach
membership in the European Monetary Union and adopt the Euro. The biggest
responsibility lies with the government, but the government and the Hungarian National Bank have to work together to reach that goal. Unfortunately, in the last years, for
political reasons, the cooperation between the two was not without conflict. The government maintains (at least in rhetoric) that Hungary’s goal to implement the Euro at
2010, and thus to fulfil the Maastricht criteria by 2008. The actual numbers do not
support the government’s optimism according to the following the four criteria since
2002:
Price development
2002, 2003 and 2004 are based on the last available Convergence Report from the
European Central Bank (2004). The 2005 is based on the last MNB (Hungarian National Bank) Convergence Report (November 2005)
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Figure 3: Inflation in Hungary
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The Treaty requires “the achievement of a high degree of price stability; this will be
apparent from a rate of inflation which is close to that of, at most, the three bestperforming member states in terms of price stability”.8 The latest available data from
the Hungarian National Bank from November 2005, shows yearly inflation of 4.1%.
For the same period, the Maastricht criteria was 2.4%. The above graph shows that
inflation in Hungary fluctuates, but is decreasing. This trend was reinforced in January
2006 when VAT decreased from 25% to 20%. At the moment, analysts expect inflation
to decline, but most analysts expected the same in 2003 and inflation increased in
2004.
Fiscal development
2002, 2003 and 2004 are based on the last available Convergence Report from the
European Central Bank (2004). The 2005 is based on the last MNB (Hungarian National Bank) Convergence Report (November 2005)
Figure 4: Budget Deficit to GDP in Hungary
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Maastricht Reference Criteria

Article 121 (1) of the European Community Treaty;
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html
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2002, 2003 and 2004 are based on the last available Convergence Report from
the European Central Bank (2004). The 2005 is based on the last MNB (Hungarian
National Bank) Convergence Report (November 2005.
Figure 5: Government’s Debt to GDP in Hungary
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Maastricht Reference Criteria

The Treaty requires “the sustainability of the government financial position; this
will be apparent from having achieved a government budgetary position without a
deficit that is excessive“.9 Article 104 (6) defines non-excessive as following:
The ratio of the annual government deficit to GDP must not exceed 3%.
The ratio of gross government debt to GDP must not exceed 60%.
Hungary’s yearly deficit to GDP, currently 5.4% using the present calculation
method, is far from the benchmark. However, using the new EU standard calculation
method due to come to effect in 2007, this will increase to 6.5%. The only Maastricht
criterion that Hungary fulfilled as of November 2005 was the national debt to annual
GDP ratio that stood at 57.4%. Under the new calculation method this would be 60.5%,
making Hungary the only one of the 10 new EU members unable to meet any of the
convergence criteria.
The numbers indicate that Hungary could not reach these two Maastricht criteria
by 2008. However, before selling Hungary short, it is important to note the parliamentary elections in April. All political parties agree that budgetary reform is needed, and
as a result voters should accept some spending restrictions. A government could make
unpopular decision this year and in 2007, and still be re-elected in 2010. Therefore, this
year is crucial: the next government must cut spending dramatically, to reduce the deficit to below 3% and keep the debt under the 60% of GDP, or the introduction of the
Euro will be postponed.
Exchange rate development
The Treaty requires “the observance of the normal fluctuation margins provided for by
the exchange-rate mechanism of the European Monetary System, for at least two years,
9

Article 121 (1) of the European Community Treaty;
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html
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without devaluing against the currency of any other Member State”.10 Seven of the 10
new member states are already participants of ERM II. Hungary is not a participant,
and since January the forint went from ~250 to ~265 HUF / €. Hungary could not expect to join ERM II with this fluctuation. Through budgetary reforms and by choosing
the right replacement for Zsigmond Járai, president of MNB whose mandate expires
March 2007, investor confidence could be restored and the forint stabilized so joining
ERM II is still possible.
Interest rate development
2002, 2003 and 2004 are based on the last available Convergence Report from the
European Central Bank (2004). The 2005 is based on the last MNB (Hungarian National Bank) Convergence Report (November 2005)
Figure 6: Long Term Interest Rates
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The Treaty requires “an average nominal long-term interest rate that does not
exceed by more than 2 percentage points that of, at most, the three best performing
Member States in terms of price stability.“11 Hungary’s long term inflation rate does
not show a steady trend and a prediction is almost impossible. As with inflation, the
key is in the hands of the new government. With a budget surplus and continuing
privatization revenues, the country could stop borrowing from abroad and from the
public. The National Bank would then have more freedom to lower interest rates.

10

Article 121 (1) of the European Community Treaty;
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html
11
Article 121 (1) of the European Community Treaty;
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html
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Inflation rate (%)

Long term
interest rate (%)

Budget deficit
to GDP (%)

Government
debt to GDP (%)

2002

5.2

7.1

-9.2

57.2

2003

4.7

6.8

-6.2

59.1

2004

6.5

8.1

-5.5

59.9

2005 November

4.1

6.8

-5.4 (-6.5)*

57.4 (60.5)*

Reference
criteria (2005)

2.4

5.5

-3

60.0

Hungary

* Based on the new method of calculation that comes to effect on January 01, 2007
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Конвенција Уједињених нација против корупције и њено превођење у национално право
Мирјана Докмановић1

Конвенција Уједињених нација против корупције
и њено превођење у национално право
Апстракт: Конвенција против корупције је први свеобухватни и правно обавезујући инструмент донет на нивоу Уједињених нација ради ефикасног одговора држава на корупцију. У раду се представљају обавезе држава уговорница које проистичу из ратификације
ове Конвенције, са нагласком на превођење у национално право Републике Србије.
Кључне речи: Уједињене нације, Србија, корупција, законодавство

United Nations Convention against Corruption and
its Transposition into National Legislation
Abstract: The United Nations Convention against Corruption is the first comprehensive and legally binding instrument adopted at the United Nations level aimed at increasing effective response of states to corruption. The article presents duties and obligations of state parties, with
particular emphasis on the transposition into national legislation of the Republic of Serbia.
Key words: United Nations, Serbia, corruption, legislation

1. Увод
Препознајући корупцију као транснационалну појаву чије негативне последице
превазилазе локалне оквире, државе све више интензивирају међународну сарадњу у борби против овог вида криминала. Уједињене нације, Савет Европе, Светска банка, Организација за европску безбедност и сарадњу, Светска трговинска
организација и друге међународне, наднационалне и регионалне организације
усвојиле су низ докумената којима су поставиле међународне стандарде деловања у овој области.
Међу најзначајнијим међународноправним инструментима новијег датума
је Конвенција Уједињених нација против корупције2 (2003). Република Србија је
ратификовала ову Конвенцију 20. децембра 2005. године. Циљ овог рада је да
сагледа обавезе које проистичу из Конвенције и које се, као такве, морају превести у национално право. Примена међународних стандарда постављених у Конвенцији против корупције представља не само међународну обавезу наше државе, већ је и предуслов за остваривање демократије, људских права, економског
развоја и социјалне правде.

1
2

Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, Е-mail: mirad@eunet.rs
General Assembly Resolution 58/4: United Nations Convention against Corruption (2003)

65

66

Мирјана Докмановић

2. Организовани одговор држава на корупцију
Према [1], метафорички, корупција као систем следи формулу:
K=M+D-О
Преведено, корупција (K) је монопол (M) плус дискреција (D) минус одговорност (O). Она се стога по правилу увек може наћи тамо где неко има монополски положај над добрима или услугама, има дискреционо право одлучивања
над тим добрима и услугама, а не постоји механизам за извођење одговорности,
односно, ако постоји, онда је неефикасан или се не примењује.
Оно што је, међутим, ново у односу на период од пре неколико деценија,
јесте да је у данашњем глобализованом свету који карактерише растућа улога
међународних економских и финансијских актера и нестајање препрека несметаном кретању капитала преко државних граница, корупција постала транснационална појава чије последице превазилазе локалне оквире. Њене последице су
разарајуће: она осиромашује националне економије, подрива демократске институције и владавину права и отежава или онемогућава приступ ресурсима и остваривање људских права (као што су право на здравље, на запошљавање, правичну
надокнаду за рад итд.) по принципима једнакости и недискриминације. С обзиром да је корупција постала глобални проблем, њено сузбијање захтева сарадњу
и организовани одговор држава уз свеобухватни и мултидисциплинарни приступ.
Развијање ефикасних закона у циљу примене међународноправних докумената
против корупције захтева да законодавац јасно и у потпуности разуме
међународне стандарде постављене у тим инструментима.
На нивоу Уједињених нација, донети су следећи међународноправни инструменти у овој области3:
Конвенција против корупције: General Assembly resolution 58/4: United
Nations Convention against Corruption (2003)
Конвенција против транснационалног организованог криминала: General Assembly resolution 55/25: United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)
Декларација против корупције и подмићивања у међународним комерцијалним трансакцијама: General Assembly resolution 51/191: United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions (1996)
Међународни пословник понашања за јавне службенике: General
Assembly resolution 51/59: Action against corruption – International Code
of Conduct for Public Officials (1996).
Поред Уједињених нација, многе друге међународне и регионалне организације, као што су Савет Европе, Организација за економску сарадњу и развој,
Организација америчких држава, Европска унија, Лига арапских држава и Савет
за царинску сарадњу, такође су донеле низ међународних докумената у циљу
сузбијања корупције [2].
3

Овај рад бави се само Конвенцијом против корупције.
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Међународне иницијативе у овој области уродиле су удруживањем држава
са циљем успостављања и унапређивања регионалне сарадње, као што су Група
држава за борбу против корупције [GRECO], Програм Савета Европе против
корупције и организованог криминала [PACO], Програм Савета Европе против
корупције и организованог криминала у југоисточној Европи [OCTOPUS], Антикорупцијска иницијатива Пакта за стабилност југоисточне Европе [SPAI], Процес
сарадње земаља у југоисточној Европи [SEESCP]. Програм Међународне трговинске коморе за борбу против корупције4. Заједничка иницијатива Европске
уније и Организације за економску сарадњу и развој SIGMA [Support for Improvement in Governance and Management], успостављена ради подршке реформама у
државама обухваћеним процесом стабилизације и придруживања Европској
унији, такође обухвата мере у циљу сузбијања корупције.

3. Конвенција Уједињених нација против корупције
Конвенција Уједињених нација против корупције је први међународноправни
инструмент који је правно обавезујући за државе уговорнице чиме је успостављена јединствена платформа за глобални одговор држава на овај глобални проблем. Генерална скупштина Уједињених нација је 2000. године усвојила Конвенцију против транснационалног организованог криминала, но истовремено је и
оценила5 да јој је потребан додатни међународноправни инструмент за борбу
против свих видова корупције. Финални текст Конвенције усвојен је од стране
Генералне скупштине 31. октобра 2003. године6. Конвенција је ступила на снагу
14. децембра 2005. године. До 20. јануара 2008. године потписало ју је 140 држава, а ратификовало 107 држава [3].
Основни циљеви Конвенције су да се унапреде и ојачају мере за ефикасније и успешније спречавање и борбу против корупције, да се унапреди, олакша
и подржи међународна сарадња и техничка помоћ у спречавању и борби против
корупције, укључујући и повраћај добара, те да се унапреди интегритет, одговорност и добро управљање јавним пословима и јавном имовином (чл. 1).
Најзначајније новине које установљава су следеће:
дефинисање одређених термина, чиме се доприноси њиховој стандардизацији и отклањају проблеми који настају због различитих формулација и значења тих израза у националним законодавствима;
захтев државама да усвоје и примене превентивне мере које ће обухватити и јавни и приватни сектор;
захтев државама да наведена дела корупције гоне по службеној дужности као кривична дела;
унапређење међународне сарадње у грађанским и управним стварима,
кривичном гоњењу и судском поступку;
увођење нових облика међусобне правне помоћи држава, као што су
заједничка истрага, идентификовање, замрзавање и трагање за средс4

Република Србија је чланица свих наведених регионалних иницијатива.
Resolution 55/61 of 4 December 2000
6
Resolution 58/4 of 31 October 2003
5
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твима стеченим корупцијом у циљу спровођења конфискације средстава стечених од криминала и изручење;
увођење начела повраћаја добара;
увођење начела замрзавања, заплене и конфискације имовине и средстава стечених корупцијом;
обавеза обуке, истраживања, прикупљања и размене информација.
Конвенција ставља нагласак на превенцију (Поглавље II), инкриминисање
корупције (Поглавље III), међународну сарадњу (Поглавље IV) и повраћај добара
(Поглавље V). Захтеви који се постављају државама се крећу од обавезујућих (у
циљу предузимања законских и/или других мера, доношења нових закона или
усклађивања постојећих) и опционих (државама се налаже да озбиљно размотре
наведене мере и одлуче се да ли ће их применити), до необавезујућих препорука
датих уговорницама ради разматрања. У погледу ових препорука, државе уговорнице самостално одлучују хоће ли их применити и да ли ће тиме допринети
подизању ефикасности борбе против корупције.
Обавезе државе према овој Конвенцији не исцрпљују се само усвајањем
одређених закона или хармонизацијом постојећих. Осим de iure усклађивања, од
држава уговорница се захтева да предузму фактичке мере за извршавање обавеза.
Према томе, није довољно само формирати тело за борбу против корупције и
декларисати њену независност, већ је потребно и створити услове за остваривање
рада тог тела неометаног од било каквог неоправданог утицаја, уз обезбеђење
неопходних материјалних средстава, квалификованог особља и његову обуку за
обављање тих послова.
Ради праћења реализације мера из Конвенције и побољшања капацитета и
сарадње држава уговорница успостављена је Конференција држава уговорница
која се периодично састаје ради надзирања примене Конвенције (чл. 63). Одељење за уговоре Канцеларије Уједиљених нација за наркотике и криминал је 2006.
године приредило приручник за примену ове Конвенције [4].

4. Међународне обавезе Републике Србије
Република Србија је ратификовала Конвенцију против корупције 5. децембра
2005. године. Овим је Конвенција постала део унутрашњег права, а држава је
преузела обавезу да усклади национално законодавство са одредбама Конвенције. Члан 65 ове Конвенције обавезујe државе уговорнице, па тако и Србију, да
предузме све неопходне мере, укључујући законске и управне, у складу са основним начелима свог унутрашњег законодавства како би обезбедила испуњавање
обавеза из Конвенције. Документ поставља минимум стандарда у области борбе
против корупције, а уговорнице могу да усвоје и строжије мере од оних предвиђених Конвенцијом. Имплементација се може вршити путем усвајања нових
закона или измена и допуна постојећих. Код усаглашавања закона са одредбама
Конвенције од значаја је имати у виду да се обавезујуће одредбе морају уградити
у национално законодавство, за разлику од необавезујућих које представљају
препоруку и путоказ за побољшање законских решења.

Конвенција Уједињених нација против корупције и њено превођење у национално право

4.1. Обавезе у области превенције
Полазећи од максиме да је „боље спречити, него лечити“ односно кажњавати,
велики део Конвенције посвећен је превентивним мерама како у јавном, тако и у
приватном сектору. Према овим одредбама, Република Србија је дужна да, у
складу са основним начелима свог правног система, разрађује и примењује делотворну, координирану политику и праксу спречавања корупције. Обавезе укључују и периодичну ревизију правних инструмената и административних мера с
циљем установљавања њихове адекватности за спречавање и сузбијање корупције.
Превенција укључује успостављање посебног, независног тела за
спречавање корупције и стварање услова за њен независан рад (чл. 6). Мере у
јавном сектору односе се на обезбеђивање транспарентности у финансирању
кандидатура за изборну јавну функцију и финансирања политичких странака (чл.
7). Систем ангажовања, запошљавања, унапређивања и пензионисања службеника и других неизабраних јавних функционера треба да почива на начелима ефикасности, транспаретности и објективних критеријума као што су резултати рада,
правичност и стручност. Поред тога, захтева се установљавање одговарајућих
процедура избора и обуке појединаца за јавне функције које се сматрају нарочито
подложним корупцији, као и адекватно награђивање и правични распони плата,
уз вођење рачуна о степену економског развоја. Конвенција налаже и успостављање посебних програма образовања и обуке како би се службеницима омогућило да задовоље критеријуме коректног, часног и правилног обављања јавних
функција и којима им се обезбеђује специјализована и одговарајућа обука како
би увећали свест о замкама корупције својственим обављању тих функција.
Конвенција обавезује и на предузимање мера ради спречавања сукоба интереса и примену кодекса или стандарда понашања за коректно, часно и правилно обављање јавних функција, уз успостављање дисциплинских и других мера
против функционера који крше кодексе или стандарде утврђене законом (чл. 8).
За превенцију корупције је изузетно важно и предузимање мера ради успостављања одговарајућег система јавних набавки и управљања јавним финансијама заснованим на транспаретности, надметању и објективним критеријумима
у доношењу одлука (чл. 9). Мере за повећање транспарентности и одговорности у
управљању јавним финансијама које држава треба да успостави обухватају, између осталог, процедуре за усвајање националног буџета, благовремено подношење извештаја о приходима и расходима, систем књиговодствених и ревизорских стандарда и надзора с тим у вези, системе смањивања ризика и интерне
контроле и спречавање фалсификовања докумената. Транспаретност јавне управе
захтева и периодично подношење јавних извештаја (чл. 10) и предузимање посебних мера у циљу заштите и јачања независности судства и тужилаштва (чл. 11).
Члан 12 наводи мере спречавања корупције у приватном сектору путем побољшања књиговодствених и ревизорских стандарда, спречавања сукоба интереса и
изрицања делотворних и прохибитивних казни у грађанском, управном и кривичном поступку за непоштовање тих мера. Конвенција налаже и установљавање
и примену ефикасних мера за спречавање прања новца (чл. 14).
С обзиром да спречавање корупције захтева учешће свих сегмената друштва, Конвенција у члану 13 истиче мере за јачање учешћа цивилног друштва које
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укључују, између осталих, обезбеђење бољег приступа јавности информацијама
и приступ владиним телима за борбу против корупције.

4.2. Обавезе у погледу инкриминисања и примене закона
Конвенција захтева од држава уговорница да у свом кривичном законодавству
инкриминишу широк опсег видова корупције, што за Републику Србију значи
обавезу преиспитивања кривичног законодавства и инкриминисање свих видова
корупције наведених у Конвенцији, ако то већ није урађено7. У члановима 15-25
Конвенција таксативно наводи та дела. Ова листа је широка и обухвата не само
основне видове корупције, као што су подмићивање јавних функционера (чл. 1516), злоупотребу функција (чл. 19), незаконито богаћење (чл. 20) и прање средстава стечених од криминала (чл. 23), већ и суптилније форме, као што су злоупотреба утицаја (чл. 18) и проневера, злоупотреба или друго нелегитимно коришћење имовине од стране јавног функционера (чл. 17). Конвенција захтева
инкриминисање корупције и у приватном сектору (подмићивање и проневера
имовине), као и санкционисање прикривања и ометања правде. Овим је Република Србија обавезна да установи и одговорност правних лица (чл. 26), кривично
гоњење, суђење и санкције (чл. 30), заштиту сведока, стручњака, жртава (чл. 32)
и лица која подносе пријаве (чл. 33). Надаље, потребно је обезбедити замрзавање,
заплену и конфискацију имовине и средстава стечених криминалним делима
утврђеним у складу са Конвенцијом (чл. 31), као и надокнаду штете лицима или
ентитетима који су претрпели штету као резултат аката корупције (чл. 35).
Постоји и обавеза формирања једног или више тела специјализованих за
борбу против корупције применом закона (чл. 36). Том телу или телима или лицима треба обезбедити независност рада, у складу са основним начелима унутрашњег правног система, како би могла да врше своје надлежности успешно и
без икаквог непримереног утицаја.

4.3. Обавезе у погледу повраћаја добара
Враћање добара је најзначајнија новина коју ова Конвенција уноси у глобалну
борбу против корупције. С обзиром да корупција често наноси огромну штету
државама и њиховим националним добрима, ово начело је установљено ради
обештећења државне имовине због таквих криминалних радњи. Ово подразумева
да Република Србија треба да обезбеди спречавање и откривање трансфера средстава стечених криминалним радњама (чл. 52) и непосредан повраћај имовине
(чл. 53). Осим тога, морају се развити и механизми за повраћај имовине путем
међународне сарадње у вези са конфискацијом (чл. 54).
Република Србија је, надаље, дужна да сарађује са другим државама у циљу спречавања и борбе против трансфера средстава која потичу од кривичних
дела утврђених у складу са Конвенцијом, као и у циљу унапређења начина за
7
Кривични законик Републике Србије квалификује као кривична дела примање мита (чл. 367),
давање мита (чл. 368), примање мита у вези са гласањем (чл. 156), злоупотребу службеног
положаја (чл. 359) и противзаконито посредовање (чл. 366).
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повраћај таквих средстава. У том смислу, треба да размотри могућност успостављања финансијске обавештајне јединице која би била одговорна за пријем, анализу и достављање извештаја о сумњивим финансијским трансакцијама надлежним органима (чл. 58). Конвенција захтева и покретање или побољшање посебних програма обуке за стручно особље и пружање техничке помоћи (чл. 60), као
и прикупљање, размену и анализу података о корупцији (чл. 61). Држава треба да
предузима и мере које воде оптималној примени ове Конвенције путем
међународне сарадње, узимајући у обзир негативне ефекте корупције на друштво
уопште (чл. 62).

5. Законодавна активност Републике Србије
До новембра 2008. године Република Србија је усвојила следеће антикорупцијске
законе:
1. Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела8;
2. Закон о одговорности правних лица за кривична дела9;
3. Закон о агенцији за борбу против корупције10;
4. Закон о државној ревизорској институцији11, са Законом о изменама Закона о државној ревизорској институцији12;
5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја13, са Законом о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја14
6. Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција15;
7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја16;
8. Закон о финансирању политичких странака17, са Законом о изменама и
допунама Закона о финансирању политичких странака18;
9. Закон о јавним набавкама19, са Законом о изменама и допунама Закона о
јавним набавкама20.
Кривични законик инкриминише одређене видове корупције (види фусноту 7) који не обухватају све облике наведене у Конвенцији. Национална стратегија против корупције [5] усвојена је од стране Народне скупштине 8. децембра
2005. године. Акциони план за имплементацију Стратегије, усвојен 2006. године,
одређује план активности ради спровођења 160 препорука из Националне страте8

Службени гласник РС бр. 97/08 од 23.10.2008.
Службени гласник РС бр. 97/08 од 23.10.2008.
10
Службени гласник РС бр. 97/08 од 23.10.2008.
11
Службени гласник РС бр.101/05 од 14.11.2005.
12
Службени гласник РС бр.54/07 од 13.06.2007.
13
Службени гласник РС бр.120/04 од 2.11.2004.
14
Службени гласник РС бр.54/07 од 13.06.2007.
15
Службени гласник РС бр. 43/04 од 20.04.2004.
16
Службени гласник РС бр. 120/04 од 2.11.2004.
17
Службени гласник РС бр. 72/03 од 18.07.2003
18
Службени гласник РС бр. 97/08 од 23.10.2008.
19
Службени гласник РС бр. 39/02 од 4.07.2002.
20
Службени гласник РС бр. 55/04 од 21.05.2004.
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гије у области политичког система, правосудног система и полиције, система
државне управе, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби,
система јавних финансија, привредног система, медија и учешћа грађана и цивилног друштва у борби против корупције.
Упркос овој нормативној активности, грађани21, невладине организације22
и владина тела [8], [9], су једнодушна у оцени да је корупција још увек изузетно
раширена појава23, а борба против ње недовољно ефикасна. Оваквој оцени доприноси и недостатак систематског надзора над спровођењем Националне стратегије против корупције и Акционог плана24. Стратегија је усвојена пре ратификације Конвенције и до сада није усклађена с њом.

6. Закључак
Конвенција против корупције је до сада најсвеобухватнији и први правно обавезујући документ Уједињених нација донет у циљу глобалног и мултидисциплинарног одговора држава на проблем корупције. Конвенција уводи низ новина
које би требало да учине ефикаснијим напоре држава на сузбијању корупције,
као што су инкримисање широког распона аката корупције, државне мере ради
сузбијања корупције и у приватном сектору, нови видови међународне помоћи,
изручење починилаца, конфискацију имовине и увођење начела повраћаја добара. Република Србија је ратификовањем овог документа преузела на себе обавезу
њене примене и усклађивања националног законодавства са одредбама Конвенције.
Република Србија је до сада тек делимично одговорила својим
међународним обавезама из ове Конвенције. Усвојени су Национална стратегија
против корупције и Акциони план за спровођене стратегије, донет је један број
антикорупцијских закона и формирана су антикорупцијска тела, но још увек је
драматичан раскорак између нормативног и стварног. Осим формалног усклађивања националног законодавства, Конвенција против корупције обавезује
21

“Намештање тендера у јавним набавкама, сумњиве приватизације, намештене аукције и
подмићивање државних службеника у џепове повлашћених стрпају на стотине милијарди
динара годишње, док цех плаћају обични грађани – сложни су у оцени економисти и експерти
с којима је „Блиц недеље“ разговарао“. [6]
22
„Корупција у Србији је идентификована од стране интернационалних организаија (нпр.
Европске комисије, Светске банке, Савета Европе), националних власти (Народне Скупштине
у Резолуцији о усвајању Националне стратегије за борбу против корупције, Владе у уводном
говору Премијера) и грађана (истраживања јавног мњења) као један од главних проблема
друштва. Различити типови политичке корупције су посебно опасни због штетних ефеката у
процесу доношења одлука, губитка поверења у демократске институције и процесе и губитка
легитимитета доносиоца одлука да ће извршити неопходне реформе.“ [7]
23
Србија је и даље земља која има велики проблем са корупцијом. У истраживању Transparency International, од 180 земаља света заузела је неславно 85. место, са индексом корупције од
3,4. (...) Стручњаци указују да се последњих година ништа не чини на сузбијању корупције. (...)
не смемо више игнорисати раскорак између нормативног и стварног. Мноштво антикорупцијских нормативних аката, закона, стратегија и планова јесте важно, али они сами по себи не
могу донети жељене резултате“. [10]
24
Рок активности за наведене мере је 2006, 2007. или 2008. година, или је одређен као трајни
задатак.
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државе уговорнице да створе и подстичу услове за имплементацију усвојених
закона, политика и мера, те да их спроводе уз динамичку интерпретацију и са
дужном приљежношћу.
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Корупција као структурални проблем
Апстракт: У овом раду се корупција посматра као структурални проблем. То значи да је
она продукт друштвене структуре коју карактеришу социјалне неједнакости и неравномерна расподела друштвене моћи те да је, као таква, уграђена у друштвени систем. Због
тога она представља релативно универзалну друштвену појаву која се среће у свим историјским периодима и у свим типовима организованог друштва а посебно је карактеристична за бирократске друштвене системе. Појави и развоју корупције посебно погодују
неизграђене друштвене институције и неефикасан правни систем. Посебно је видљива у
економски неразвијеним друштвима са високим степеном идеологизације али је такође
карактеристична и за друштва постсоцијалистичке транзиције. Стога се борба против корупције у многим друштвима поставља као приоритетно развојно питање. Међутим, корупција је, сама по себи, тешко искорењива. Ефикасна борба против ње подразумева трансформацију глобалних друштвених односа и системске промене. Те промене би морале
да воде ка отварању друштвене структуре и увођењу транспарентности у раду државних
институција. Наравно, нужно је и увођење и заживљавање отвореног тржишта и тржишних механизама који би морали довести до гушења нелојалне конкуренције која својим
механизмима одржава корупцију.
Кључне речи: корупција, друштвене структура, социјални капитал, држава, транзиција

Corruption as Structural Issue
Abstract: In this paper corruption is considered as a structural issue. It means that it is a product of а social structure which is featured with social inequalities and unequal division of social
power and it is built in the social system. Because of that it is universal social phenomenon immanent in all historic periods and in all types of organised societies and it is particularly characteristic for bureaucratic social systems. Particularly unfledged social institution and inefficient juridical system subserve advent and development of corruption. It is especially visible in economically underdeveloped societies with high rate of ideology and societies in postsocialist
transition too. Fighting against corruption is top-priority developmental social issue in great deal
of societies and states because of that. But corruption by itself is hardly uprooted. Efficient fighting against it means transformation of global social relations and changing of social system.
These changes must lead to opening of social structure and introducing transparency in social
and public institutions work. Implementation and upswing of open market and market relations
which have to lead to extinct of unfair practices which keep corruption by their mechanisms is
necessary.
Key words: corruption, social structure, social capital, state, transition

Универзалне истине о људском друштву казују да је оно класно-слојно издиференцирано и обележено социјалним неједнакостима. Појединци и друштвене
групе се разликују по томе што располажу неједнаким материјалним богатством,
друштвеним угледом, друштвеном моћи, што заузимају различите друштвене
положаје итд. Те универзалне истине могу помоћи да се схвате различити облици
социјално девијантног и социјално патолошког понашања. Један од облика таквог понашања је и корупција.
1
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Корупција као структурални проблем

Корупција је, као универзална појава присутна у сваком друштву и у свим
историјским периодима. Битно је нагласити да је њу немогуће у потпуности елиминисати из свакодневног друштвеног живота. Њу је ипак могуће сузбијати и
смањивати на друштвено прихватљив ниво.
За разумевање обима и садржаја овог појма је од посебне важности Танцијево одређење по ком корупција представља намерно нарушавање начела непристрасности при доношењу одлука у циљу присвајања неке погодности за себе
или за неко повезано лице [1]. Оваква дефиниције омогућава јасно раздвајање
корупције у ужем смислу речи од осталих врста злоупотреба. По овоме, корупција постоји ако постоји (1) намера чија је последица (2) присвајање неке погодности, односно стицање личне користи. Проблем ове дефиниције је у томе што
није лако одредити пристрасност у доношењу одлука, тим пре ако није дошло до
кршења неког формалног правила. Социолошка вредност Танцијеве дефиниције
се огледа у томе што она указује на то да корупција кршењем начела непристрасности нарушава темеље функционисања слободног тржишта и уопште друштва у
целини. Овај проблем посебно долази до изражаја у периодима великих историјских транзиција и смена различитих крупних цивилизацијских трендова.
Стицање користи, може да се одвија кад и доношење пристрасне одлуке,
али је могуће да се то деси и знатно касније, када у одређеном тренутку доспе
обавеза оног који се у неком ранијем периоду задужио. Сам чин корупције ствара
неформалну, али веома чврсту обавезу враћања услуге тако да је стицање личне
погодности за корумпираног померено у будућност. Исходиште овакве повезаности укључених у коруптивни процес је стварање социјалног капитала корумпираног.
Пјер Бурдије [2] види социјални капитал као сплет веза, обавеза и социјалних контаката које појединци, породице и, посредно, друштвене групе остварују. Овај појам има велику аналитичку снагу из које би требало да следи и
значајна хеуристичка плодност. Она се, између осталог, огледа и у препознавању
структуралне димензије корупције. У том погледу занимљиву допуну Бурдијеовом гледишту чини и Колеманова [3] теорија социјалног капитала која исти
посматра као збир потраживања појединца на основу већ учињених услуга, односно на основу већ учињеног кршења непристрасности у доношењу одлука. Свака
пристрасно донета одлука представља инвестицију у социјални капитал
појединца, тј. увећање његових потраживања од других појединаца. Што је већи
социјални капитал појединца, већа је и његова очекивана корисност у будућности. При томе, треба разграничити бруто и нето социјални капитал појединца.
Нето социјални капитал појединца представља суму противуслуга које тај
појединац очекује, умањену за суму противуслуга које он треба да пружи у будућности. Колеманова допуна одредбе социјалног капитала омогућава да се увиди
веза корупције са социјалном структуром.
Када се корупцијом гради социјални капитал тада је реално очекивати да
се противуслуге чине тек по истеку извесног времена. Управо се у томе огледа
проблем у утврђивању личне користи за корумпираног која може настати и много година после учињене услуге а која може бити учињена не само корумпираном појединцу већ и члану његове породице, организацији којој он припада (нпр.
политичкој странци, приватној фирми, невладиној организацији) или неком трећем повезаном лицу. Тиме се увећава број учесника што додатно отежава идентификацију личне користи.
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Корупција је данас у Србији али и у многим другим друштвима начин живота (пре свега у неразвијеним земљама и земљама и транзицији). Наравно, можемо поставити питање зашто је то тако. У широј јавности се може чути да корупција има своје корене у навикама и култури једног народа. Ово само на први
поглед изгледа логично. Да бисмо разумели структуралну природу корупције
одговор ипак треба тражити у чињеници да је она уткана у саму друштвену структуру. Наиме, људи заузимају различите положаје на друштвеној хијерархији.
Основне компоненте тих положаја су приходи, друштвена моћ и друштвени
углед. У ланцу корупције приходи се јављају као кључни мотив за акцију, друштвена моћ као инструмент акције док се друштвени углед јавља као последица
деловања и постигнућа појединаца. Наравно, место на хијерархији није довољан
разлог да говоримо о структуралној детерминисаности корупције. Она је нужно
повезана са институционалним системом (стога многи аутори сматрају да је корупција могућа само у државном сектору) али и са системом вредности.
Међутим, у основи свега стоји (економски) начин производње (укупног друштвеног живота) [4].
Међутим, кључна разлика између друштва са високом и ниском корупцијом је у погледу друштвених приоритета. У друштвима са ниском корупцијом
приоритет представља стварање нове вредности, односно увећање благостања
друштва. У друштвима са високом корупцијом, приоритет представља прерасподела постојеће вредности, односно редистрибуција богатства, а не стварање нове
вредности и увећавање друштвеног благостања [5]. Реч је о подели на (1) друштва са изграђеним тржишним критеријумима и механизмима и високим економским потенцијалом у којима има све мање места за корупцију и (2) друштва неразвијеног тржишта и ниског економског потенцијала у којима се личне и породичне позиције чувају посредством социјалног капитала, структуралне затворености и, наравно, механизама корупције.
На основу ранијих истраживања друштвене структуре [6] се може закључити да је током деведесетих дошло до драстичног затварања класно-слојне
структуре друштва и до смањивања шанси припадника нижих друштвених
слојева за узлазну друштвену покретљивост и то не само за улазак у вишу већ и
за улазак у средњу класу [7]. Перманентном затварању односно одржавању затворене структуре друштва погодује већи број чинилаца међу којима посебно
треба истаћи: (1) актуелну економску ситуацију коју посебно карактерише широка распрострањеност сиромаштва и незапослености; (2) систем вредности, унутар
кога доминирају традиционално конзервирајуће вредносне оријентације [8] (ове
вредносне оријентације постављају границе у социјалним контактима различитих
статусних скупина и дефинишу обрасце прикладног понашања између и унутар
њих); (3) актуелну идеолошко политичку ситуацију у земљи [9] коју карактерише
борба два велика и по снази релативно уравнотежена али изнутра хетерогена
блока; (4) сама расподела друштвене моћи у Србији је таква да се њено централно место налази у сфери партијско-политичких односа [10]. Највећи проблем у
оквиру овога представља чињеница да политичко партијски критеријум расподеле друштвене моћи отежава покретање грађанске иницијативе и успостављање
грађанског друштва. Ови чиниоци ретко кад делују самостално, они су
међусобно испреплетани и повезани са низом других социјалних чинилаца нижег
реда значајности те у садејству са њима резултирају утврђеном затвореношћу
друштва као и његовом сегментацијом и фрагментацијом.
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У друштву Србије припадници виших друштвених слојева располажу већим капиталом ма које врсте он био. Оно што је много важније је да виши друштвени слојеви доминирају када је реч о културном и посебно социјалном капиталу. Нижи друштвени слојеви су готово потпуно упућени на традиционалне социјалне мреже, на родбину, суседство и слично. Виши друштвени слојеви се
оријентишу ка модерним типовима социјалног умрежавања који су сада и статусно детерминисани (оријентација ка пријатељима, сарадницима са посла, припадницима разних организација и формалних и неформалних група у које су укључени - странке, клике, кланови и сл.). Ова два ситуациона оквира умрежавања
стварају баријеру коју није лако премостити. Та баријера отежава проходност
припадника нижих друштвених слојева на горе али и социјални пад припадника
виших друштвених слојева. Високо образовање је постало улазница за високо
друштво. Истраживања [11] казују да већ дуже време постоји тенденција да деца
из средње и више класе бивају од самог почетка усмеравана да стичу високо образовање те да се на тај начин укључују у активан друштвени живот преко истих
или сличних социјално-класних позиција које има породица из које потичу док
то није уобичајено код деце из нижих друштвених слојева.
Практична последица овога, ако се узму у обзир слабо функционисање
привреде и велике размере незапослености, је да је (због великог броја интересената) веома тешко доћи до бољег радног места. Из овога, даље, следи затварање
приступа бољим радним местима за припаднике нижих друштвених слојева. На
овај начин друштво поставља механизме који фаворизују просечне и исподпросечне кандидате из виших слојева а потискује у други план кандидате из нижих
слојева који имају таленат, знање и способност за обављање послова који од
својих извршилаца траже посебне способности.
Овим се практично редукује могућност да друштво искористи, у развојне
сврхе, квалитетан људски потенцијал и то из више разлога. Прво, припадници
нижих друштвених слојева имају мање животне шансе да стекну високо образовање које је услов свих услова социјалне промоције. Друго, чак и ако стекну високо образовање они имају мање шансе да дођу до сталног запослења. Треће, чак
и да се запосле њима су умањене шансе дођу до радних места која одговарају
њиховим квалификацијама и способностима као и за напредовање у послу. Затвореност структуре има за практично исходиште ситуацију у којој се квалитетни
људски потенцијали губе у конкурентској борби припадника виших и нижих
друштвених слојева која добија форму нелојалне конкуренције у корист оних
који су већ у претходној или претходним генерацијама запоселе позиције друштвене моћи и сада могу да распоређују на одговорне положаје своје изданке. Исто
важи и за распоређивање на позиције које захтевају високу стручност и стваралачки потенцијал. Таква места често заузимају појединци неадекватног квалитета, медиокритети са јаким породичним везама, тј. великим социјалним капиталом.
Дугорочно гледано, због овога трпи развој. Недостатак здраве тржишне
конкуренције на овај начин, фаворизујући механизме корупције и пристрасног
доношења стратешких одлука у корист ималаца друштвених веза и генерално
социјалног капитала, у самом старту елиминише велики број потенцијално квалитетних младих људи. Њима је готово немогуће да се протоком времена изборе
за своје место под сунцем и они од самог почетка бивају заувек изгубљени за
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друштво. Економски губитак који из овога следи је готово немогуће чак ни проценити. Они коју су заузели одговорне друштвене позиције по основу социјалног
капитала својих породица а не поседују одговарајуће квалитете и компетенције,
по природи свог положаја, не показују интерес за оживљавање тржишне утакмице и нарочито здраве конкуренције. Напротив, они теже да што дуже остану на
монополисаним позицијама те с тога покушавају да сачувају односе постигнуте
друштвене моћи и да свој социјални капитал представе као резултат тржишне
борбе те да нелојалну конкуренцију, која из тога следи, представе као резултат
тржишних односа. Тиме се улази у зачарани круг корумпираног друштва које
непрестано репродукује затворену структуру која непрекидно репродукује механизме корупције чиме се кочи развој.
Посматрано у овом контексту, врло је интересантна позиција доминантне
класе (владајућих елита) која се, између осталог, због конфигурације социјалног
и културног капитала својих чланова могла посматрати и као генератор друштвене кризе али такође и као фактор непрестаног произвођења и одржавања високе
стопе корупције ради заштите сопствених интереса и трајног очувања сопствених
привилегованих позиција.
Један од битних момената којим се може објаснити садашња друштвена
нестабилност је чињеница да се доминантна класа у бившој Југославији није
формирала као формално-правни власник средстава за производњу, утемељена
на грађанском праву с правом потомака да наследе економско власништво. У
пракси, доминантна класа је, као целина, трајно располагала економским капиталом у државном власништву. Посматрано из угла појединачних чланова доминантне класе, то располагање је било могуће током једног дела професионалне
каријере. За разлику од класичног капиталисте, који располаже само економским
капиталом, припадник доминантне класе је, у нашем друштву, преко владајуће (и
једине) партије (која се могла дефинисати као зборно место чланова доминантне
класе) могао располагати целокупним процесом друштвене репродукције као и
институцијама за заштиту поретка (подразумевајући ту и судство, војску, полицију али и институције за обликовање и дистрибуцију владајућих идеја). Ово је
подразумевало и учешће у креирању кадровске политике (учешће у моћи располагања људским потенцијалом који је могао бити представљен као подврста економског капитала).
Идеолошка и структурна потреба да се доминантна класа попуњава одоздо
успорила је њену класну хомогенизацију (гледано из угла социјалног порекла,
материјалног стања, стила живота, сагледавања класног интереса, успостављања
класне свести и др.). Уместо развијања класне хомогенизације (чије заснивање је
могуће на формалном заснивању економског капитала и праву наслеђа) на делу
је било повезивање у интересне мреже. Основ тих повезивања је двострук: класни и приватни. То практично значи да припадници доминантне класе у социјалне
мреже које развијају укључују своје супружнике, родитеље, децу, ближу и даљу
родбину и пријатеље (који углавном већ припадају овој класи). На тај начин се
ствара социјални капитал као супституент економског капитала. У нашим условима циљ стварања таквих мрежа је био и остао успостављање монопола над
контролом одређених ресурса као што су нпр. атрактивна, али и остала, радна
места, информације о финансијским и другим економским токовима (стога и не
чуди да је један од највећих проблема везаних за питање корупције на нашем
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простору питање доступности информација од јавног значаја за све грађане) и сл.
Не треба занемарити ни тенденцију ка концентрисању друштвене моћи и социјалне контроле над појединим важном ресурсима унутар породице или круга
најближих пријатеља.
У крајњој линији, уместо да активности доминантне класе бивају усмераване рационалним економским интересима, што је логично очекивати у случају
поседовања правног власништва над средствима за производњу, њене активности
бивају усмераване личним, групним, породичним или клановским интересима.
То, даље, значи да се глобални економски интерес (проширена репродукција и
профит) измешта из средишта производног процеса те да се на његово место
ставља парцијални интерес клике која успоставља структурни монопол у одређеном сегменту друштвеног живота, подржан социјалним капиталом чије
оплођивање уместо општом користи резултира добробити за чланове интересног
клана.
Искључивање из производног процеса рационалног економског интереса
имало је за последицу дугорочни економски пад а развој социјалних веза је омогућио даље затварање структуре друштва које је регистровано у најновијим истраживањима друштвене покретљивости [12]. Ово је, у крајњој линији, служило
за давање легитимитета пристрасном доношењу стратешких одлука чији је циљ
био очување сопствених класних позиција. На овај начин је структурална димензија корупције долазила до пуног изражаја.
На основу ових података се може закључити да су током социјалистичког
периода и периода постсоцијалистичке транзиције у значајној мери формирани
социјални и културни капитал виших друштвених (виших немануелних) слојева
односно више и средње класе. Овај капитал се показује као компаративна предност у међугенерацијском кретању класа и слојева али и у изградњи индивидуалних каријера привилегованих појединаца. Практично, социјалне мреже које су
током претходних деценија изграђене сада служе као канали покретљивости.
Некадашња политичка активност (социјални капитал) која је отварала пут морално-политичке подобности (својеврстан вид културног капитала) сада је преточена у мреже социјалних контаката и познанстава које се лако активирају када
се за то укаже потреба, потискујући свесно у други план оне који долазе ван интересног клана. Могућност чињења (и опозивања) услуга је оно што овим мрежама даје посебан квалитет . Управо ова ставка отвара врата социјалне промоције наредне генерације актуелних припадника виших друштвених слојева (више
и средње класе). Наравно, механизми којима се то чини су, не ретко, механизми
корупције.
Ниже рангираним слојевима су остале родбинске и суседске везе чији се
домашај углавном завршава на нивоу непосредне подршке и помоћи и које функционишу пре по принципу солидарности него по интересном принципу. Ако
узмемо у обзир да се пред припаднике нижих друштвених слојева постављају
бројне социјалне препреке које ометају њихов успон у више слојеве онда се нужно мора поставити питање да ли су те препреке намерно или свесно постављене,
односно планиране или усмераване од стране неког од кључних актера социјалног, економског или политичког живота. С обзиром да уставно-правна регулатива искључује било какву легалну социјалну дискриминацију остаје варијанта да друштвена структура генерише дискриминацију. Поставља се питање
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каквим и којим механизмима она то чини. Непостојање развијених тржишних
механизама у старту дискриминише велики број квалитетних припадника нижих
слојева и отвара врата корупцији. Чињеница да они не поседују социјални капитал, иако често могу поседовати високо образовање које није претворено у културни капитал, њих напросто чини аутсајдерима, депривилегованим групама у
глобалном друштвеном систему што се види кроз велики број незапослених из те
категорије од којих је велики број принуђен да тражи посао у иностранству.
Другим речима, припадници виших друштвених слојева, покрећући свој
социјални капитал, покрећу заправо механизме корупције који их вишегенерацијски одржавају на вишим друштвеним положајима. Тиме се омогућава њихова
класно-слојна саморепродукција али и репродукција владајућег система друштвених односа који подржавају и одржавају корумпираност глобалног друштвеног система, штитећи парцијалне интересе привилегованих група и појединаца а
самим тим се одржавају затечени односи друштвених неједнакости који даље
репродукују корупцију као структурални проблем. Стога се борба против корупције у многим друштвима (посебно неразвијеним и оним у постсоцијалистичкој
транзицији) поставља као приоритентно развојно питање. Међутим, корупција је,
сама по себи, тешко искорењива. Ефикасна борба против ње подразумева трансформацију глобалних друштвених односа и системске промене. Те промене би
морале да воде ка отварању друштвене структуре и увођењу транспарентности у
раду државних институција и посебно увођењу и заживљавању транспарентности
у доношењу стратешких одлука и одлука за које су, по природи ствари заинтересовани и спољни субјекти. Наравно, да би се то постигло, нужно је и увођење и
заживљавање отвореног тржишта и тржишних механизама који би морали подстаћи здраву конкуренцију и довести до гушења нелојалне конкуренције која
својим механизмима одржава корупцију. Ради се о дугорочном процесу којем
највећи отпор пружају управо они који се налазе на хијерархијски вишим друштвеним положајима. Зато у борби против корупција посебан значај има грађанска
иницијатива покренута одоздо и увођење механизама јавне контроле уз што мање уплитање државних институција које су, по природи ствари, подложније корупцији од остатка друштва.
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Korupcija - longituda država Zapadnog Balkana
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Korupcija - longituda država Zapadnog Balkana
Abstrakt: Autori u ovoj znanstvenoj raspravi istražuju ponašanje ponude i potražnje za korupcijom, te međuovisnosti korupcije i bruto društvenog proizvoda (GNP). Istraživanje ekonomskih
aspekata korupcije ima za cilj upozoriti na gubitak kompasa i nemoć političkih elita država Zapadnog Balkana da iskorijene problem korupcije, odnosno da kreiraju društveno-ekonomske
odnose u kojima bi nadareni pojedinci i poduzeća koristila svoje pune potencijale. Dobivene
spoznaje u ovoj znanstvenoj raspravi trebaju biti u funkciji detektiranja faktora koji opredjeljuju
ponudu i potražnju za korupcijom te tako pripomoći efikasnijoj provedbi antikorupcijskih programa, odnosno sprječavanju i suzbijanju korumptivnih djela. Provedeno istraživanje temelji se
na metodama mikroekonomske i makroekonomske analize, te rezultatima istraživanja javnog
mnijenja o korupciji (GCB), koje je proveo Transparency International u suradnji s Institutom
Gallup International, krajem 2007.godine.
Ključne riječi: korupcija, države Zapadnog Balkana, ponuda, potražnja, GNP

Corruption - The Longitude of the Western Balkan
Countries
Abstract: In this scientific debate, the authors research the behavior of corruption supply and
demand, as well as the interdependence of corruption and gross national product (GNP). Researching economic aspects of corruption has the aim to warn about the loss of the compass and
the helplessness of political elites of the Western Balkan states to eradicate the problem of corruption, i.e. to create the social-economic relations, where talented individuals and enterprises
would use their full potentials. The recognized truth in this scientific debate should be used for
detecting factors determining corruption supply and demand in order to help in more efficient
carrying out counter-corruption programs, i.e. preventing and stamping out of corrupted deeds.
This research is based on the methods of microeconomic and macroeconomic analysis, as well
as the results of the public opinion survey on corruption (GCB) carried out by the Transparency
International in cooperation with the Gallup International, at the end of 2007.
Key words: corruption, Western Balkan states, supply and demand, GNP

1. Uvod
Korupcija je globalni problem koji generira brojne negativne pojave i fenomene u društvu, usporava i ograničava gospodarski rast, umanjuje konkurentsku sposobnost narodnog gospodarstva i razinu blagostanja građana. Korupcija je sve više glavna tema brojnih međunarodnih konferencija, političkih foruma i ministarskih sastanaka, te predmet
donošenja međunarodnih konvencija i fokus promatranja međunarodne nevladine i
neprofitne organizacije Transparency International. Korupcija je postala globalnim
problemom ponajprije iz razloga rapidne deregulacije i privatizacije javnih poduzeća
diljem svijeta. Tako se može postaviti teza da su države gospodarske središnjice, odnosno multinacionalne kompanije postale izvoznice korupcije u ostatak svijeta.
Korupcija u državama Zapadnog Balkana postojala je i prije devedesetih godina
prošloga stoljeća, no nikada kao ozbiljan politički problem. Danas je korupcija zajedni1
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čki, stvaran i ozbiljan političi i ekonomski problem država Zapadnog Balkana. Percepcija zajedničkog problema iziskuje i poduzimanje zajedničkih napora na regionalnoj
razini da se korupcija suzbije i spriječi. Temeljem tako definiranog problema istraživanja postavljena je i znanstvena hipoteza: Svođenjem korupcije na prihvatljivu mjeru
moguće je značajno unaprijediti demokratske procese u regiji te osigurati brži gospodarski razvitak i konkurentnost cijelog regiona.
Primjenjena znanstvena istraživanja temelje se na metodama mikroekonomske i
makroekonomske analize. Mikroekonomskom analizom istražuje se ponašanje ponude
i potražnje za korupcijom, dok se makroekonomska analiza koristi za istraživanje međuovisnosti korupcije i bruto društvenog proizvoda (GNP).

2. Relevantna obilježja korupcije
2.1. Pojam, uzroci i vrste korupcije
Etimološki, termin korupcija dolazi od latinske riječi „rumpere“ što znači razbijanje,
lomljenje, kidanje. Međutim, ne radi se o običnom razbijanju ili prekidanju (Derenčinović, p. 35), već se radi o prekidanju odnosno lomljenju u kojem sudjeluju barem
dvije osobe – cum rumpere, dakle nešto što se razbija i lomi zajedno, što predstavlja
sporazumnu operaciju. Upravo taj uvjet je zastupljen kod najosnovnijeg, a ujedno i
najčešće prepoznatog oblika korupcije, a to je davanje i primanje mita. Time se lomi
pravna sigurnost i sam pravni poredak, odnosno uporište demokratskog ustroja. U
skladu s tim, Europska organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD - Organization for Economic Co-operation and Development)3, točnije odbor za pomoć u razvoju (DAC), u dokumentu iz 2006. godine koji se odnosi na politiku suzbijanja korupcije, govori o korupciji kao produktu „disfunkcionalnog sustava vlasti u kojem se ključne veze između institucionalnih tijela lome ili pak uspostavljaju na nedozvoljen način“. Korupcija se najčešće definira kao zlouporaba javnih ovlasti radi osobnog dobitka
ili dobitka neke određene grupacije (primjerice, političke stranke ili neformalne pokroviteljske mreže).
Korupcija uz davanje i primanje mita (engl. bribery), poprima i brojne druge oblike među kojima se izdvajaju pronevjera javnih fondova (engl. embezzlement), otuđivanje javne imovine (engl. theft), prijevara i iznuda (engl. fraud and extortion), nepotizam i kronizam (engl. cronyism), trgovina utjecajem (engl. influence peddling), pokroviteljstvo (engl. patronage) i lobiranje (engl. lobbying).4 Korupcija je djelomice rezultat moralnih slabosti i niza endogenih faktora među kojima se ističu strukturalni problemi, ekonomska izoliranost, neodgovarajuća državna regulacija, centralizirano donošenje odluka, pretjerana sloboda javnih i državnih službenika u donošenju odluka, nedostatak kontrole i odgovornosti, male plaće javnih i državnih službenika, povijesno
(kolonijalno) nasljeđe, kultura korupcije, neprimjereni sustavi kontrole rada javnih i
državnih službenika, „mlade“ i nestabilne demokracije itd.
Ovisno o razini javnih ovlasti i diskrecijskoj moći u odlučivanju, razlikuje se korupcija na visokoj razini od administrativne („ulične“) korupcije (cf. tablicu 1).

3

OECD je 2007. godine obilježila desetu godišnjicu od donošenja The Convention on Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, also known as the OECD
Anti-Bribery Convention, was adopted on 21 November 1997. (cf. više: www.oecd.org).
4
Budak, J.: Korupcija u Hrvatskoj: percepcije rastu, problemi ostaju, Privredna kretanja i ekonomska
politika, Vol. 16, br. 106, Zagreb, 2006., p. 71-72.

Korupcija - longituda država Zapadnog Balkana
Tablica 1: Vrste korupcije
Tko ima koristi
od korupcije?
Različite
podvrste
Primjeri
Tko je najviše
pogođen korupcijom?

Administrativna korupcija
Davatelji usluga (nastavnici, medicinske sestre/liječnici), upravne službe (djelatnici porezne i
carinske uprave)
Uzimanje usluga na
Podrivanje sustava
koje drugi imaju pravo
Preskakanje reda,
Podmićivanje sudaca,
plaćanje većeg iznosa
kupovina ispita
za bolničke usluge
Siromašni (više neugodnosti za srednju
klasu); bogati mogu
koristiti veze da bi
dobili usluge

Privatni sektor (poduzetnici, vlasnici
zemlje, i dr.), srednja
klasa, siromašni

Korupcija na visokoj razini
Donositelji odluka; politička i administrativna elita

Deset posto

Grabežljivost5

Uzimanje
provizije
na projekte

Skretanje novčanih
tokova, primjerice
prihoda od nafte

Porezni
obveznici

Svi građani

Izvor: Overseas Development Institute, Coruption and Anti-Coruption Efforts, November 2006.

Temeljem tablice razvidno je da najviše štete od korupcije imaju siromašni.
Tako se u uvjetima korupcije novac transferira od siromašnih ka bogatim. Siromašni
moraju platiti sve. Korupcija na visokoj razini predstavlja izravnu prijetnju demokraciji. Obično je prati i rasprostranjena administrativna korupcija. Administrativna korupcija lakše se suzbija povećanim nadzorom i primjerenijim ustrojem službi javnog sektora. Korupciju na visokoj razini je puno teže suzbiti. Jedan od problema proizlazi iz
mogućnosti Vlade da donosi Uredbe sa zakonskom snagom i tako izravno pogoduje
određenoj interesnoj skupini koja je zbog toga nagrađuje. Ministri izmjenom jednog
članka pravilnika koji oni osobno potpisuju mogu također pogodovati određenoj interesnoj skupini.
Prema istraživanju koje je proveo Transparency International u suradnji s Institutom Gallup International, krajem 2007. godine o korupciji, tzv. GCB,6 među državama najviše pogođenim administrativnom korupcijom nalaze se i države Zapadnog Balkana (cf. tablicu 2).
Tablica 2: Države ili teritorije najviše pogođene mitom

% ispitanika koji
su izjavili da su
platili mito za
neku od dobivenih usluga

Kvintil

Država/teritorij

Gornji kvintil:
više od 32 %

Albanija, Kambodža, Kamerun, Makedonija, Kosovo-SRB,
Nigerija, Pakistan, Filipini, Rumunjska, Senegal

Drugi kvintil:
18 do 32 %

Bolivija, Dominikanska Republika, Grčka, Indija, Indonezija,
Litvanija, Moldavija, Peru, Srbija, Ukrajina

Treći kvintil:
6 do 18 %

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Luksemburg, Malezija,
Panama, Rusija, Turska, Venecuela, Vijetnam

Četvrti kvintil:
2 do 6 %

Argentina, Bosna i Hercegovina, Finska, Hong Kong, Irska,
Portugal, Južna Afrika, Španjolska, Velika Britanija, SAD

Donji kvintil:
Manje od 2 %

Austrija, Kanada, Danska, Francuska, Island, Japan, Južna
Koreja, Nizozemska, Švedska, Švicarska

Izvor: Transparency International Global Corruption Barametar 2007.
5

Procjenjuje se da su Nigerijski lideri u razdoblju od 1960. do 1999. godine iz državne blagajne
ukrali više od 400 mlrd. USD. Procjenjuje se da je samo Sani Abacha za vrijeme svog predsjedničkog
mandata svake godine oštetio državnu blagajnu za iznos od 2 do 3 % godišnjeg BDP Nigerije. Cf.
Nigeria's corruption busters, dostupno na: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/nigeriascorruption-busters.html.
6
Istraživanje je provedeno širom svijeta, ispitano je 63 199 osoba u ukupno 60 država. Cf. više: infra
dio 2.2. Mjerenje korupcije i dio 5. Percepcija korupcije u državama Zapadnog Balkana.
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2.2. Načini mjerenja korupcije
Korupcija je ilegalna i kriminalna aktivnost koju je teško precizno izmjeriti. No, unatoč
tome praksa je iznjedrila nekoliko kvalitetnih rješenja za mjerenje i praćenje korupcije:
1) Indeksi percipirane razine korupcije – Indeks percepcije korupcije (engl. Corruption Perception Index – CPI), Indeks platitelja mita (Bribery Payers Index – BPI) i
Globalni barometar korupcije (Global Corruption Barometar – GCB); 2) Indeksi
kvantificirane razine korupcije – Indeks međunarodnog poslovanja (Business International Index – BI), Međunarodni vodič za procjenu rizika zemlje (International
Country Risk Gudie – ICRG) i Indeks globalne konkurentnosti (Global Competitiviness
Index – GCI).
Indeks percepcije korupcije CPI Transparency International-a7 je najopsežnije
svjetsko ocjenjivanje država prema stupnju percepcije raširenosti korupcije među državnim službenicima i političarima. To je kompozitni indeks, koji se temelji na drugim
istraživanjima (14 izvora, 12 nezavisnih institucija). Njegova prednost se ogleda u
konzistentnosti primijenjene metodologije, praćenju međunarodne prakse i mogućnosti
usporedbe između različitih država. Glavni prigovor ogleda se u bezrezervnom prihvaćanju subjektivnih odgovora ispitanika kao mjere prisutnosti korupcije. Aktualni indeks se izrađuje na temelju podataka pribavljenih anketiranjem eksperata i poslovnih
ljudi, a dodatak su ankete najšire javnosti. Uočeno je da procjene poslovnih ljudi (poduzetnika i menadžera) zornije predočavaju stanje velike korupcije dok javnost senzibilnije detektira administrativnu korupciju.8
Idealni uvjeti za korupciju postoje kada se javni resursi nalaze pod kontrolom
pojedinaca ili grupe državnih službenika. U takvim uvjetima državni službenici mogu
ponuditi prijenos kontrole nad resursima pojedincima iz privatnog sektora u zamjenu
za određeni osobni dobitak. Broj korumptivnih djela koje će državni službenici biti
spremni ponuditi ovisi o visini mogućeg osobnog dobitka. S druge strane, visina osobnog dobitka državnih službenika određuje broj traženih korumptivnih djela. U skladu s
tim može se zaključiti da osobni dobitak državnih službenika predstavlja cijenu korumptivnih ugovora. Ponuda i potražnja za korumptivnim djelima može se predstaviti
grafikonom koji je uobičajen u ekonomiji (cf. grafikon 1).
Grafikon 1: Ponuda i potražnja za korupcijom
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Indeks percepcije korupcije (engl. Corruption Perception Index – CPI) godišnje objavljuje udruga
Transparency International za veliki broj država svijeta (CPI za 2007. godinu objavljen je za 179
država)
8
Cf. više: www.transparency.org/news_room/faq
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Temeljem grafikona 1 razvidno je da krivulja potražnje (D) raste, a krivulja ponude (S) pada smanjenjem cijene, te se dvije krivulje uz određene uvjete moraju sjeći
pri određenoj cijeni. Cijena pri kojoj se sijeku te dvije krivulje zove se ravnotežna cijena. Ravnotežna točka (E) pri kojoj se krivulje sijeku pretpostavlja određenu visinu
dobiti za državne službenike (udaljenost OP1) i određenu količinu korumptivinih djela
(udaljenost OA).
Brojni faktori opredjeljuju položaj krivulje ponude i potražnje za korumptivinim
djelima i time razinu korupcije unutar narodnog gospodarstva. Općenito mogućnosti za
koruptivnim djelima u ekonomiji ovise o tri temeljna faktora: 1) vrijednost resursa (ili
moguće rente) koji se nalaze pod kontrolom državnih službenika, 2) razini diskrecijskog prava državnih službenika koji upravljaju tim resursima i 3) razini odgovornosti
državnih službenika za njihove odluke i akcije. U analizi razine korupcije u državama
Zapadnog Balkana treba poći od tri neprijeporne činjenice: a) vrijednost resursa pod
državnom kontrolom još uvijek je velika, b) državni službenici imaju veliko diskrecijsko pravo i c) kontrola rada državnih službenika je neefikasna. U skladu s tim visoka
razina percepcije korupcije u državama Zapadnog Balkana ne bi trebala predstavljati
nikakvo iznenađenje.

3. Mikroekonomika korupcije
Ekonomika ima vrlo moćno oružje za objašnjenje korupcije u regiji. Ono se zove teorija ponude i potražnje. U skladu s tim u nastavku se elaboriraju faktori koji opredjeljuju
ponudu i potražnju za korupcijom.

3.1. Faktori koji opredjeljuju potražnju za korupcijom
Potražnja za korupcijom dominantno je određena sa sljedeća četiri faktora:
1) Broj i priroda propisa, procedura, raznoraznih dozvola i koncesija i način njihova izdavanja.9 Postojanje većega broja složenih propisa pogoduje razvoju
potražnje za korupcijom. Državni službenik „nadograđuje“ mito na cijenu usluge koju
građanin u cjelosti plaća državi. To znači da je kod ukidanja, donošenja novih ili ispravljanja postojećih propisa nužno razmotriti njihov učinak na razinu korupcije. Kada se
tako postupa moguće je radikalno pridonijet smanjenju potražnje za korupcijom.10
2) Porezni sustav, koji uključuje porezne stope i njihovu strukturu, takse i
uvozne carinske pristojbe, proceduru i organizaciju njihovog prikupljanja. U želji
da izbjegnu plaćanje poreznih i drugih obveza poduzetnici su spremni ponuditi mito
državnim službenicima. Država u tom slučaju ostaje bez prihoda koji dijele državni
9

Primjerice, u Siriji je za obavljanje običnog izvoznog posla potrebno pribaviti 12 dokumenata i 19
potpisa. Složenost ovoga procesa podrazumijeva da je za realizaciju izvoznog posla potrebno
podmititi 19 državnih službenika. Dostupno na
http://syrianeconomy.blogspot.com/2006/06/economics-of-corruption.html (pristup: 22.06.2006).
10
Ministar ekonomije u vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić najavio početak projekta "giljotina
propisa", nakon kojeg će prestati da važi trećina propisa. "Biće ukinuti propisi koji komplikuju procedure i to će omogućiti lakše investiranje u Srbiji, pre svega privatnom sektoru", rekao je on agenciji
Beta. Izvor: www.b92.com (pristup: 17.08.2008.). Nažalost sličan projekt vlade Republike Hrvatske
iz 2006. pod nazivom Hitrorez, praktično je zamro. Kao razlog se navodi „birokratski terorizam“,
odnosno sposobnost administracije da uloži golemu energiju za to da se ništa ne bi promijenilo.
„Hitrorez bi brojnim ljudima zaposlenim u administraciji smanjio njihovu moć uslijed
pojednostavljenja propisa i njihove transparentnije primjene“. Cf. Novi list, 7.09.2008.
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službenik i građanin. Čak i najbolji porezni sustavi ne mogu svesti razinu korupcije na
nulu, ali svaki porezni sustav može biti bolji u borbi protiv porezne evazije i neželjenog
prevaljivanja poreza.
3) Vrijednost državnih izdataka za nabavu roba, radova i usluga.11 Investicijski programi, državni projekti, nabava roba, radova i usluga, izvanbudžetska potrošnja klasični su primjeri gdje državni službenici određuju gdje će se ili točnije prema
kome će se usmjeriti značajnija financijska sredstva. Radi se o profitabilnim poslovima
i mnogi su poduzetnici spremni ponuditi mito za dobivanja posla. Cijena podmićivanja
koju izvršitelj radova plaća korumpiranim državnim službenicima obično je ukalkulirana u ugovornu cijenu koja se plaća korumpiranim državnim službenicima ili se ugovorna cijena lažno „napuše“ tako da istodobno pokriva mito i povećava dobiti izvršitelja radova. U najgorem slučaju radi se o bespotrebnim, neekonomičnim i neodrživim
projektima koji služe jedino kao kanal za slijevanje državnih sredstava na privatne
račune.12
4) Ukupna vrijednost roba i usluga na tržištu državne prodaje. Na tržištu
prodaje država pozajmljulje ili prodaje robu iz državnih robnih zaliha. Radi se o robi
koja se prodaje po cijenama nižim od tržišnih cijena, što predstavlja izvrsnu prigodu za
poduzetne“ biznismene13 da za pruženi mito dobiju mogućnost da kupe jeftino, a prodaju skupo.
Sva četiri navedena faktora povezana su s državnom kontrolom nad vrijednim
resursima, odnosno kontrolom državnih službenika s određenom razinom diskrecijskog
prava u odlučivanju. Temeljem interesnog tumačenja uzroka i motiva korupcije može
se zaključiti da će se korumpirani državni službenici koji žele povećati cijenu i potražnju za svojim „proizvodima“ zalagati da se što veći broj vrijednih resursa stavi pod
državnu kontrolu. Ako su dobro organizirani i imaju političku moć oni će u tome i
uspjeti.

3.2. Faktori koji opredjeljuju ponudu korupcije
Pri ispitivanju faktora koji opredjeljuju krivulje ponude korupcije, osnovno je stajalište
da ponuđači nude korumptivna djela radi osobne koristi. Krivulja ponude korupcije
određena je troškovima proizvodnje korumptivnih djela.
11

Prema podacima Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske ukupna vrijendost javnih
nabava u 2006. godini iznosila je 29.483.679.038,92 kune (bez PDV-a) što je predstavljalo 11,77 %
BDP-a. Oko 87 % ugovora odnosilo se na ugovore velike vrijednosti (iznad 200.000,00 kuna). Prema:
Ivanušec, D.: Sprječavanje korupcije u sustavu javne nabave, u Korupcija – pojavni oblici i mjere za
suzbijanje, Inženjrski biro, d.d., Zagreb, 2008., p. 123
12
Američka kompanija, Westinghouse Electric Corp, predstavlja tipičan sraman primjer. Zahvaljujući
mitu u iznosu od 80 milijuna USD koji su dali tadašnjem predsjedniku Ferdinandu Marcosu dobili su
ugovor za izgradnju nuklerne elektrane na Filipinima. Trošak izgradnje iznosio je 2,3 mlrd. USD ili
tri puta više nego trošak izgradnje slične nuklearne elektrane koji su izgradili u Koreji. Uz to su
filipinski porezni obveznici servisirali dug elektrane od 1,2 mlrd. USD premda elektrana nikada nije
proizvela niti jedan kilovat sat električne energije (nalazi se u neposrednoj blizini trusnog područja).
Filipinska vlada još uvijek plaća 170 000 USD dnevno na ime kamata za otplatu kredita dignutog za
izgradnju nuklearne elektrane i tako sve do 2018. godine. Cf. Hawley, S.: Exporting Corruption,
Dostupno na: http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51975, Ppristup 20.06.2008.
13
Tako je primjerice Nacional objavio popis 108 tvrtki koje su oštetile državu za gotovo pola milijarde kuna jer nikada nisu platile robu kupljenu od Ravnateljstva za robne zalihe. Dostupno na:
http://www.nacional.hr/articles/view/42638/3/, Pristup: 11.02.2008.
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1) Rizik kaznenog progona. Ovaj rizik se definira kao mogućnost da korumptivno djelo bude otkriveno, a državni službenik otkriven i kažnjen. Povećani rizik otkrivanja i kažnjavanja javnih i državnih službenika rezultira manjom ponudom korupcije.14 Vjerojatnost otkrivanja i kažnjavanja javnih i državnih službenika za korumptivna
djela je manja, što je korupcija više proširena. Da bi se povećala mogućnost otkrivanja
korumptivnih djela nužno je povećati transparentnost i kontrolu upravljanja javnim
resursima, te unutarnju kontrolu rada javnih i državnih službenika. Kada su pravila i
procedure jasni, javno publicirani i poznati, korupciju je lakše otkriti i dokazati. Tako
se izravno i bitno utječe na smanjenje ponude korupcije.
2) Rizik financijskog gubitka. Ovaj rizik se definira kao šteta za osobu uključenu u korupciju. Što je kazna veća, spremnost javnih i državnih službenika da sudjeluju u korumptivnim djelima bit će manja. Otkazivanje ugovora o radu je relativno visoka kazna koja uključuje i gubitak ubiranja mita u budućnosti. Istraživanja su pokazala
da više plaće javnih i državnih službenika vode k manjoj potrebi za prihodima od korupcijskih djela.15 Ovdje svakako treba pridodati i štetu u smislu narušenog ugleda, što
može fizičkoj, ali i pravnoj osobi nanijeti nepopravljivu štetu. Pravne osobe umiješane
u korumptivne radnje nepoželjni su poslovni partneri, dok fizičke osobe koje su bile
umiješane u korupciju teško nalaze novi posao.
3) Nematerijalni faktori. Što su moralna načela, stručnost, kvaliteta selekcije,
zapošljavanja i napredovanja javnih i državnih službenika na višoj razini to će i njihova
spremnost za korumptivnim radnjama biti manja. Kako će se ponašati javni i državni
službenici na nižim razinama ovisi o ponašanju njihovih pretpostavljenih.

3.3. Ravnoteža ponude i potražnje za korupcijom
Tržišna ravnoteža se ostvaruje pri onoj cijeni i količini pri kojima su snage ponude i
potražnje za korupcijom izjednačene. Promjena bilo kojeg od faktora koji opredjeljuju
ponudu i potražnju za korupcijom dovest će do pomaka krivulja ponude i potražnje.16
Svaki antikorupcijski program ima za cilj smanjivanje razine korupcije. Temeljem
grafikona 2 razvidno je da se to može učiniti djelovanjem na faktore koji opredjeljuju
ponudu i/ili potražnju za korupcijom. Djelovanjem na faktore koji opredjeljuju krivulje
ponude i potražnje želi se izazvati njihovo pomicanje u lijevo što treba rezultirati smanjenjem ponude i potražnje za korupcijom pri bilo kojoj cijeni.

14

U Rumunjskoj je tijekom 2007. godine procesuirano svega 109 slučajeva u vezi korupcije, od čega
je samo 25 rezultiralo zatvorskim kaznama. Većina zatvorskih kazni je minimalna u trajanju od svega
tri godine ili (uz olakotne okolnosti) čak i manje. Cf. „Mr Too Clean?“, The Economist, August 2nd –
8th 2008., p.31. U Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2007. godine prijavljeno je 510
kaznenih djela, optuženo 211 osoba, i donesena je 191 pravomoćna presuda. Od toga se 184 presude
odnose na kaznena djela davanja i primanja mita (čl. 348 i čl. 347. KZ).
15
Cf. Van Rijckeghem, C., Weder, B.: „Corruption and the role of temptation: do low wages in civil
service cause corruption?“, IMF Working Paper, WP/97/93.
16
Cf. supra dio 2.3. Načini mjerenja korupcije, grafikon 1.
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Grafikon 2: Pomaci krivulja ponude i potražnje mijenjaju razinu korupcije
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Ako je antikorupcijski program uspješan tada će se krivulja ponude (S) i krivulja
potražnje (D) za korupcijom pomaknuti na S1 i D1, što će rezultirati značajnim smanjenjem korupcije s razine OA na OA1.
Dva se bitna zaključka kriju iza grafikona 2, a koja treba uzeti u razmatranje kada se priprema program suzbijanja korupcije. Prvi je da se svaki anktikorupcijski program sastoji od paketa mjera, koje utječu na neki od faktora, a provedba svake mjere
zahtijeva novac. Znači da bi anktikorupcijski program bio uspješan on mora biti provediv s troškovnog aspekta. Drugi zaključak koji se krije iza grafikona 2 jest da zbog
velikih troškova koje iziskuje borba protiv korupcije, optimalna razina korupcije u
društvu je uvijek veća od nule. To znači da je optimalna razina korupcije u društvu
postignuta kada su troškovi provođenja mjera za snižavanjem razine korupcije veći od
koristi koja bi se ostvarila provođenjem tih mjera. Zbog toga Acemoglu i Verdier
(1998) ističu da je korupcija više razvijena u manje razvijenim državama. Maksimalna
zaštita ugovornih i vlasničkih prava iscrpla bi, po njima, ljudske resurse, koji su u takvim državama ograničeni, pa se tu stvara ravnoteža pomaknuta prema manjoj pravnoj
sigurnosti i povećanoj korupciji. Na žalost svi pokazatelji upućuju na to da su države
Zapadnog Balkana daleko od optimalne razine korupcije.

4. Makroekonomija korupcije
4.1. Uticaj korupcije na distribuciju resursa
Ekonomija proučava kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela korisne robe
i raspodelila ih različitim ljudima. Budući da su resursi ograničeni, a želje neograničene, važno je da se resursi upotrebljavaju na najbolji mogući način. Niko to ne može
učiniti bolje od sistema cena. Utičući na relativan nivo cena korupcija iskrivljuje delovanje tržišnog mehanizma što rezultira suboptimalnom alokacijom resursa. Ova tvrdnja
nije bez rezerve prihvaćena u literaturi. Dva su osnovna argumenta protivnika takve
tvrdnje: 1) u uslovima postojanja korupcije najefikasniji proizvođač ili dobavljač koji
ostvaruje kontrolu nad resursima, ostvario bi istu kontrolu i kada korupcije ne bi bilo,
jer može platiti najveći mito, 2) ponekad korupcija javnih i državnih službenika kreira
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tržište tamo gde tržišta zbog državne intervencije, isključive kontrole ili zabrane pre
nije ni bilo.17
Ova dva argumenta zanemaruju činjenicu da će korupcija zbog uticaja na sistem
cena dovesti do redistribucije dohotka od privatnog sektora ka javnim i državnim službenicima. Time je efikasnost nacionalne ekonomije dovedena u pitanje. Nadalje, korupcija delujući na sistem cena iskrivljuje njegove pojedine funkcije. Tako će naprimer
korupcija iskriviti motivacijsku funkciju sistema cena. Budući da cene predstavljaju
sistem nagrada, ali i kazni, ekonomski subjekti neće biti motivisani na rad, na investicije u budućnosti, već na pronalaženje podmitljivih javnih i državnih službenika, dok će
povećani dohodak od korupcije javne i državne službenike motivisati da što je moguće
više resursa stave pod svoju kontrolu. Tako će sužavanje delovanja tržišta voditi daljnjem širenju korupcije.
Neefikasna distribucija resursa i redistribucija dohotka izazvana korupcijom
glavni su razlozi manjih investicija u privatni sektor zbog toga što je očekivana zarada
od svih ekonomskih aktivnosti koje se obavljaju u interakciji s državom manja od one
koja bi se ostvarila kada korupcije ne bi bilo. Javne investicije takođe mogu voditi
povećanoj korupciji, gde javni i državni službenici za dodeljene poslove očekuju da će
dobiti mito od domaćih i stranih dobavljača. Korupcija posebno utiče na strana direktna
ulaganja.18

4.2. Delovanje korupcije na agregatnu ponudu i tražnju
Da bi se istražilo delovanje korupcije na makronivou upotrebiće se krive agregatne
ponude i agregatne tražnje (cf grafikon 3).
Krive ADc i ASc na grafikonu 3 označavaju agregatnu ponudu i agregatnu tražnju u uslovima postojanja korupcije, dok krive AD i AS označavaju agregatnu ponudu
i agregatnu tražnju u uslovima odsutnosti korupcije.
Uticaj postojanja korupcije na veličinu agregatne tražnje nije jednostavno odrediti. Prvo, korupcija deluje ograničavajuće na agregatnu tražnju zbog smanjenih investicija privatnog sektora i smanjene potrošnje što rezultira nižom dobiti privatnog sektora. Uz to korupcija deluje negativno na investicionu klimu, što vodi do daljnjeg smanjenja investicija i time smanjenja agregatne tražnje. Drugo, korupcija rezultira povećanjem potrošnje i investicija podmićenih javnih i državnih službenika. Premda je teško tačno izmeriti uticaj korupcije na agregatnu tražnju čini se opravdanim pretpostaviti
da su negativni uticaji veći od pozitivnih. Zbog toga je na grafikonu 3 kriva agregatne
tražnje (AD) u uslovima nepostojanja korupcije pomerena više udesno nego u uslovima
prisutnosti korupcije (ADc).
17

„Uvođenjem tržišnih elemenata mito može unaprediti efikasnost pružanja javnih usluga zaobilizeći
rigidne ili neefikasne zakonske propise. Prisetimo se pedestih godina prošlog veka u New Yorku,
kada su lokalne vlasti zabranjivale građevinskim preduzetnicima izvođenje građevinskih radova ako
su ometali saobraćaj pešaka ili vozila. Međutim, vrlo često to nije bilo moguće učiniti pa su
građevinski preduzetnici podmićivali policijske službenike da gledaju u drugu stranu. Društvena
korist od takve vrste mita je verovatno bila pozitivna. Cf. www.becker-posnerblog.com/archives/2005/08/economics_of_co.html.
18
Wei tvrdi da povećanje nivoa korumpiranosti s one u Singapuru, gde je niska, na onu u Meksiku,
gde je visoka, ima isto dejstvo na strana direktna ulaganja kao povećanje stope poreza na dobit za 50
posto. Cf. Wei Shang-Jin, Local Corruption and Global Capital Flows, Brookings Papers on
Economic Activity, 2, p.303-354, prema Dubravčić, D.: Ekonomika korupcije, Privredna kretanja i
ekonomska politika, br. 87/2001., p. 76.
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Grafikon 3
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Uticaj korupcije na agregatnu ponudu neosporno je negativan. Prvo, korupcija
dovodi do većih cena proizvodnje i većih troškova nabavke što rezultira smanjenom
proizvodnjom i drugo, neefikasna distribucija resursa rezultira smanjenom proizvodnošću. To pojašnjava činjenicu da je na grafikonu 3 kriva agregatne ponude (AS) u
uslovima nepostojanja korupcije pomerena više udesno nego u uslovima prisutnosti
korupcije (ASc).
Na bazi grafikona 3 evidentno je da zbog prisutnosti visokog nivoa korupcije
države Zapadnog Balkana ostvaruju makroekonomsku ravnotežu pri relativno vrlo
niskom GNP (OAc) i relativno visokim cenama (OPc). U uslovima ne postojanja korupcije države Zapadnog Balkana ostvarile bi makroekonomsku ravnotežu pri znatno
većem nivou GNP (OA) i nižem nivou cena (OC). Navedenu tvrdnju potvrđuju i istraživanja koja su sproveli Wallace i Haerpfer, dokazujući postojanje visoke korelacije (r
= —0,69) između ekonomskog rasta i nivoa korupcije u 11 država srednje i istočne
Europe.19 Prema istraživanjima svetske banke iz 2003. godine, stvarna korupcija u
svetu procenjuje se na 3 do 5 % svetske ekonomske aktivnosti, što je prema podacima
za 2003. godinu činilo između 1,78 i 2,98 mlrd. € u državama Zapadnog Balkana. Zanimljiva je i tvrdnja Danijela Kaufmanna (2004) direktora Instituta Svetske banke, da
viši kvalitet javnog upravljanja i suzbijanje korupcije mogu u dugom roku i do četiri
puta povećati BDP država u razvoju.

5. Percepcija korupcije u državama Zapadnog Balkana
Da bi se zorno predočila percepcija korupcije u državama Zapadnog Balkana poći će se
od indeksa percepcije korupcije CPI Transparency Internationala. Godišnji CPI za
države Zapadnog Balkana i pripadajuće mjesto na svjetskoj rang listi zorno predočavaju visoku razinu korupcije u navedenim državama (cf. tablicu 3).

19

Wallace, C., Haerpfer,C.: Democratisation, Economic Development and Corrupiton in East-Central
Europe, Institute for Advanced Studies, Vienna, October 2000., dostupno na:
http://www.ihs.ac.at/publications/soc/rs44.pdf (pristup: 11.05.2008.)

Korupcija - longituda država Zapadnog Balkana
Tablica 3: Indeks percepcije korupcije za države Zapadnog Balkana i položaj na svjetskoj listi 2002.2007.
2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

CPI

Rang

CPI

Rang

CPI

Rang

CPI

Rang

CPI

Rang

CPI

Rang

Hrvatska

3,8

51.

3,7

59.

3,5

67.

3,4

70.

3,4

69.

4,1

64.

BiH

...

...

3,3

70.

3,1

82.

2,9

88.

2,9

93.

3,3

84.

Srbija

...

...

2,3

106.

2,7

97.

2,8

97.

3,0

90.

3,4

79.

Crna Gora

...

...

2,3

106.

2,7

97.

2,8

97.

...

...

3,3

84.

Makedonija

...

...

2,6

106.

2,7

97.

2,7

103.

2,7

105.

3,3

84.

Albanija

2,5

81.

2,5

92.

2,5

108.

2,4

126.

2,6

111.

2,9

105.

Izvor: Priredili autori prema Transparency International, www. transparency.org

Temeljem podataka iz tablice razvidno je da je u promatranom razdoblju jedino
Hrvatska ostvarila CPI veći od 4, te da je u Hrvatskoj najmanja razina percipirane korupcije. Najveću razinu percipirane korupcije ima Albanija. Albanija u cijelom promatranom razdoblju ima CPI manji od 3. CPI Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i
Makedonije ukazuje na gotovo istovjetnu percepciju prisutnosti korupcije. Hrvatska i
Makedonija su značajno unaprijedili svoj CPI u 2007. u odnosu na 2006. godinu. Pri
interpretaciji podataka sasvim je nevažan broj mjesta na kojem je neka država. Države
koje nemaju dovoljan broj istraživanja nisu ni uključene na listu. Tako je primjerice
2007. na listu bilo uključeno 179 država svijeta, a 2002. godine svega 102 države svijeta. Rezultati istraživanja temelje se na podacima koja se odnose na dvije zadnje godine
(CPI za 2007. čine podaci istraživanja iz 2007. i 2006. godine). Usporedba s najnovijim
balkanskim državama članicama EU pokazuje da Hrvatska dijeli 64. mjesto s Bugarskom (4,1), te da je znatno bolja od Rumunjske (3,7)20. Sve ostale države Zapadnog
Balkana imaju CPI skor manji od novoprimljenih država EU. CPI Grčke iznosi 4,6 a
Turske 4,1. Slovenija21 se u 2007. godini nalazi na visokom 27. mjestu s vrijednošću
CPI-a od 6,6. Unatoč prigovorima CPI je solidan mjerni instrument i kada države Zapadnog Balkana dostignu CPI skor veći od 5, moći će se reći da su učinile značajan
pomak u borbi protiv korupcije. Zanimljivo je da je CPI skor manji od 5 zabilježen u
čak 131 od 179 država, te da ni u jednoj državi ne iznosi 10.
TI je u suradnji s Institutom Gallup International, krajem 2007. godine proveo
istraživanje javnog mnijenja o korupciji, tzv. GCB. Istraživanje je provedeno širom
svijeta, a ispitano je 63 199 osoba u ukupno 60 država. GCB istražuje kako korupcija
utječe na svakodnevni život običnih ljudi, odnosno kako sami građani ocjenjuju prisutnost korupcije. Prvo takvo istraživanje, izvršeno je 2003. godine, a Bosna i Hercegovina je u to istraživanje prvi put uključena 2007. godine. Da bi se u cjelosti razotkrio
svijet sjena korupcije u državama Zapadnog Balkana u nastavku se daje prikaz rezultata provedenog istraživanja.
20

Rumunjska je prema Transparency Internationalu najkorumpiranija EU članica.
Premda je Slovenija bila primjer uzorne vladavine, zakonodavci sada pokušavaju ukinuti komisiju
za suzbijanje i sprečavanje korupcije. Takva odluka pravda se visokim troškovima rada komisije, te
argumentom da rad komisije više nije potreban. No, pravi razlozi za takvu odluku možda leže u
preziru prema svim javnim Kerberima (plaće su im smanjene za trećinu) i ponovljenom napadu
komisije na vjerodostojnost vladinog antikorupcijskog programa. Rješavanje ovoga spora dobilo je i
međunarodni karakter pa su se s ciljem zaštite rada komisije oglasili OECD i Pariški klub. Cf. više:
Corrupiton in Eastern Europe, Talking of virtue, counting the spoons, From The Economist print
edition, 22.05.2008.
21
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Provedeno istraživanje pokazalo je da je 12 % ispitanika država Jugoistočne Europe (države Zapadnog Balkana + Turska) u 2007. godini moralo platiti mito za pruženu im uslugu. Radi se o značajnom povećanju u odnosu na 2006. godinu kada je postotak onih koji su morali platiti mito iznosio oko 8 %. Postotak ispitanika koji su platili
mito za dobivenu uslugu značajno se razlikuje po pojedinim državama (cf. tablicu 4).
Tablica 4: Postotak ispitanika koji je platio mito za dobivenu uslugu
Država/teritorij
%
Albanija
71 %
Bosna i Hercegovina
5%
Hrvatska
8%
Kosovo-SRB
67 %
BJR Makedonija
44 %
Srbija
21 %
Turska
6%
Izvor: Transparency International Global Corruption Barametar 2007.

Najveći broj ispitanika u državama Zapadnog Balkana morao je platiti mito za
upise u registar ili dobivanje raznoraznih dozvola, slijede sektor zdravstva, policija i
pravosuđe (cf. grafikon 4).
Grafikon 4: Odabrane usluge – postotak ispitanika koji su platili mito
Pravosu|e
Policija
Zdravstvo
Obrazovanje
Registri i dozvole
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Izvor: Priredili autori prema: Transparency International Global Corruption Barametar 2007.

U državama EU najproblematičniji je sektor zdravstva za koji je nešto manje od
5 % ispitanika izjavilo da je platilo mito za dobivenu uslugu.
Koliko su pojedini sektori, odnosno institucije u državama Zapadnog Balkana
izloženi korupciji zorno predočavaju podaci iz tablice 5.

Korupcija - longituda država Zapadnog Balkana
 Tablica 5: Utjecaj korupcije na pojedine sektore i institucije
Albanija

BiH

Hrvatska

BJRM

KosovoSRB

Srbija

Političke stranke

3,3

4,4

4,0

4,1

3,8

4,0

Parlament/
Zakonodavstvo

3,2

4,3

3,9

4,0

3,5

3,6

Gospodarstvo – privatni
sektor

2,9

4,2

4,0

4,0

3,1

3,7

Mediji

2,4

4,0

3,3

3,5

2,5

3,5

Vojska

2,4

3,8

2,8

3,1

1,2

2,9

Nevladine organizacije

2,4

3,7

2,6

3,4

2,2

3,5

Crkva

2,2

3,8

2,6

3,2

1,7

2,6

Obrazovanje

2,9

4,1

3,3

4,3

2,5

3,6

Pravosuđe

3,8

4,2

4,3

4,5

3,5

3,8

Zdravstvo

4,2

4,2

4,2

4,5

3,8

3,8

Policija

3,7

4,1

3,8

4,1

2,2

3,6

Registri i dozvole

3,7

3,9

3,6

3,5

2,9

2,7

Komunalne usluge

3,7

3,8

3,1

3,0

2,9

2,6

Prihodi od poreza

3,6

4,0

3,4

3,7

2,7

2,9

Legenda: Ocjena 1 označava ne postojanje korupcije, a ocjena pet potpunu korupciju
Izvor: Priredili autori prema: Transparency International Global Corruption Barametar 2007.

Provedeno istraživanje pokazalo je najveći stupanj nepovjerenja građana u političke stranke u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Visok stupanj nepovjerenja u političke
stranke prisutan je i u ostalim državama Zapadnog Balkana. Najveća razina povjerenja
u političke stranke prisutna je u Albaniji. Građani Albanije drže da je problem korupcije najviše prisutan u sektoru zdravstva. Građani Makedonije problem korupcije najviše
vide u sektoru zdravstva i pravosuđa, slično kao i građani Hrvatske. Zanimljivo je da
građani BiH s ocjenom četiri i većom, ocjenjuju čak 9 sektora, građani Makedonije 7, a
građani Hrvatske 4. Ti sektori se mogu izdvojiti kao sektori koji su po mišljenju građana tih država gotovo u cjelosti prožeti korupcijom.
Najveći broj ispitanika u Makedoniji njih 65 % ocijenilo je rad svoje vlade na
sprječavanju i suzbijanju korupcije uspješnim, dok 53 % ispitanika u Albaniji rad svoje
vlade na suzbijanju i sprječavanju korupcije ne smatra ni uspješnim, ni neuspješnim.
Građani ostalih država Zapadnog Balkana s više od 50 % ocjenjuju neuspješnim rad
svojih vlada u borbi protiv korupcije (cf. tablicu 6).
 Tablica 6: Kako ispitanici ocjenjuju borbu vlade protiv korupcije
Uspješna
Niti uspješna niti neuspješna
Neuspješna
Albanija
20
53
27
BiH
29
12
59
Hrvatska
25
13
62
BJRM
65
14
21
Kosovo-SRB
34
4
62
Srbija
27
17
56
Izvor: Transparency International Global Corruption Barametar 2007.

U skladu s tim građani Makedonije iskazuju najveći optimizam u pogledu suzbijanja i
sprječavanja korupcije u narednom trogodišnjem razdoblju. (cf. tablicu 7).
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Tablica 7: Pogled na korupciju u sljedeće tri godine
Manja
Ista
Veća
Albanija
22
61
17
BiH
18
13
69
Hrvatska
28
32
40
BJRM
53
23
25
Kosovo-SRB
52
8
39
Srbija
32
34
34
Izvor: Transparency International Global Corruption Barametar 2007.

Zabrinjavajući su podaci da 61 % građana Albanije smatra da će se visoka razina korupcije u toj državi zadržati i u naredne tri godine, dok 69 % građana BiH, 40 %
građana Hrvatske i više od 35 % građana Srbije smatra da će se razina korupcije u tim
državama u narednom trogodišnjem razdoblju povećavati.

6. Zaključak
Korupcija označava zlouporabu javnih ovlasti za privatnu korist, priječeći optimalno
odvijanje ekonomskih odnosa, ograničavajući ekonomski razvoj i konkurentnu sposobnost narodnog gospodarstva. Korupcija poprima različite oblike od uobičajenih slučajeva podmićivanja ili sitnih zloupotreba moći u funkciji „podmazivanja“ sporog i rigidnog državnog ustroja do začuđujuće brzih i spektakularnih načina bogaćenja pojedinaca kroz pronevjere i druge oblike nečasnih ponašanja. Korupcija najprije i najviše
pogađa siromašne. Da bi se smanjila mogućnost za koruptivnim djelima potrebno je
smanjiti vrijednost resursa (ili moguće rente) koji se nalaze pod kontrolom javnih i
državnih službenika, kao i razinu njihovog diskrecijskog prava u upravljanju tim resursima, te poboljšati sustav kontrole rada javnih i državnih službenika i povećati razinu
njihove odgovornosti za poduzete odluke i akcije. Potražnju za korupcijom moguće je
smanjiti djelujući na: 1) broj i prirodu propisa, procedura, raznoraznih dozvola i koncesija i način njihova izdavanja, 2) porezni sustav, koji uključuje porezne stope i njihovu
strukturu, takse i uvozne carinske pristojbe, proceduru i organizaciju njihovog prikupljanja, 3) vrijednost državnih izdataka za nabavu roba, radova i usluga i 4) ukupnu
vrijednost roba i usluga na tržištu državne prodaje. Ponudu korumptivnih djela moguće
je smanjiti povećanjem rizika kaznenog progona i povećanim rizikom financijskog
gubitka za javne i državne službenike. Etičnost javnih i državnih službenika, stručnost,
kvalitetan odabir, razvoj karijere javnih i državnih službenika i vođenje pozitivnim
primjerima, također su u funkciji smanjenja ponude korumptivnih djela.
Snažna korupcija na svim nivoima u zemljama Zapadnog Balkana ugrožava
ekonomske slobode-slobodu investicija, slobodu prava svojine i slobodu prava rada.
Ključno pitanje za funkcionisanje i uspeh tranzicije svih ovih zemalja jesu nove investicije, posebno strane direktne investicije. Sve one se, međutim, još uvek nalaze u zoni
visokog rizika sa stanovišta privlačenja stranih direktnih investicija i spadaju u kategoriju zemalja sa visokim nivoom korupcije, pa i prisutnom ekonomskom i političkom
nestabilnošću.Kako značajni investitori oprezno biraju lokacije na kojima će se zadržati, to dovodi do pojave investitora sumnjive reputacije u visoko korumpiranim zemljama. Dodatna implikacija investicija niskog kvaliteta je obaranje stopa privrednog rasta.
Upravljanje državnom imovinom, gradskim građevinskim zemljištem, gradskom rentom-najveći su izvori korupcije, divlje i nasilne privatizacije, otuđivanja državnog građevinskog zemljišta i uzurpacije privatne imovine i prava.

Korupcija - longituda država Zapadnog Balkana

Korupcija koja je na prostorima zemalja Zapadnog Balkana tranzicijom generisana, ima i svoju duboku istorijsku trajektoriju. Dubina i dužina trajanja krize u ovim
društvima dovele su do korupcije enormnih dimenzija, te se ona uzima kao zbirni indikator moralnog, vrednosnog i političkog stanja ovih društava. Visok nivo korupcije
istovremeno je i znak da ova društva nisu okrenuta prema budućnosti, ka stvaranju
produktivnog društva, već je redistribucija blagostanja njihov primarni interes. Zbog
toga je u svim zemljama Zapadnog Balkana potrebno posvetiti posebnu pažnju strategiji minimiziranja korupcije, jer su u ovom segmentu značajno udaljene od evropskih
standarda i vrednosti.Visok stepen korupcije u svakoj od ovih zemalja i raširenost organizovanog kriminala, uz još mnogo „slabih tačaka“, su najopasniji uzrok zarobljavanja države, slabljenja njenih institucionalnih kapaciteta i ugleda u svetu.
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Корупција у простору, и друге приче
Апстракт: Тема овог рада није корупција државних службеника, урбаниста и комуналних
инспектора, а аргументи изнети у њему нису поткрепљени екстремним примерима бесправне градње архитектонских или урбанистичких размера. Тема је злоупотреба
заједничког и јавног интереса у вези са простором и разматра се на наизглед умереном
примеру сасвим пристојно изграђеног насеља и његовог окружењa, на ободу једног културно-историјског комплекса и три градске општине. Анализа открива просторне симптоме корупције и друштвене деградације, расветљава стратегије разних друштвених група
у злоупотреби јавног простора, указује на последице њихових акција, даје процену
учињене штете, могућности да се она отклони и вероватноће да се то догоди. На крају,
анализа сугерише и неке елементе могућег решења – идеалистичке или прагматичне, у
зависности од тачке гледишта.
Кључне речи: просторни симптоми корупције, злоупотреба јавног простора, злоупотреба
јавног интереса

Corruption in Space, and Other Stories
Abstract: The issue discussed in this paper is not corruption of civil servants, urban planners
and communal inspectors, and its arguments are not backed up by extreme examples of illegal
construction of either architectural or urban scales. The issue here is abuse of common and
public interests related to space, and the case in question is an apparently moderate example:
a quite decently built housing development and its surroundings on the fringes of a historic
complex and three urban municipalities. The analysis recognises spatial symptoms of corruption and society degradation; it reveals various social groups’ strategies for abuse of public
space; it shows consequences of their actions; estimates damage, possibilities of reversing it,
and chances for that to happen. Finally, the analysis suggests certain elements of a possible
solution – which are idealistic or pragmatic, depending on the point of view.
Key words: spatial symptoms of corruption, abuse of public space, abuse of public interest

1. Увод
Корупција је по правилу прикривена ствар, али њен просторни аспект свако може
да види и, што је такође важно, да покаже другима. Тако, бар у начелу, постоји
могућност да се обични људи, грађани, мобилишу против узурпирања заједничких интереса.2
Да би грађани могли ефикасније да бране своје интересе, потребно је да
знају шта је друштвена норма у вези са коришћењем простора и који је механизми гарантују. Пре тога би та друштвена норма морала да постоји, да буде свеобухватна, усклађена са развојним циљевима друштва и да има механизме који је
гарантују. То тренутно није случај.
Да би се успоставила нова друштвена норма у вези са коришћењем простора биће потребно да је грађани поштују, да гарантни механизми буду ефикасни
1

mujicic@EUnet.rs
Пример тзв. Петог паркића у Београду показује да је то могуће.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=10&dd=09&nav_id=322639
2

Корупција у простору, и друге приче

у случају да је било ко не поштује и да постоје процедуре помоћу којих се проблеми отклањају у ходу, а систем усавршава.
Наше друштво нема много искуства са ангажовањем грађана око питања
која се тичу заједничких или јавних интереса.3 Мораћемо много да учимо. Зато је
важно да, за почетак, анализирамо оно што видимо око себе, у овом случају просторне симптоме корупције, односно – злоупотребу и деградацију простора у
вези са злоупотребом и деградацијом система управљања простором.

2. Један (наизглед) умерен пример
Злоупотреба јавног простора илуструје се, по правилу, најдрастичнијим примерима,4 јер они привлаче највише пажње изазивајући неверицу и згражавање,
евентуално уживање у надреалном (ко има такав укус). То, међутим, не доприноси бољем разумевању проблема.
Само нас релативно умерени, свакодневни примери заиста дотичу и само
нам они пружају увид у ситуацију. Зато се овде злоупотреба простора разматра
на примеру једног обичног београдског насеља.
То насеље се налази у пространој долини окруженој (све мање) зеленим
брдима: Дедињем, Бањицом, Канаревим брдом и Кошутњаком. Састоји се од
четири склопа од по четири петоспратнице с поткровљима и 10 једноспратних
породичних кућа у низу, са укупно око 440 станова и приближно 1500 станара.
Изграђено је пре 24 године, за потребе војске, односно по војним стандардима –
дакле, солидније од просека, али без луксуза: уређене ободне улице, много зеленила, довољно места за паркирање, не превелике зграде груписане у мање целине, прегледан приступ улазима, фасадна опека, квалитетни прозори и велике
лође, станови простудираног распореда и добрих инсталација, поуздани лифтови,
ефикасна дренажа терена, плански грађена склоништа, али и доста оскудно обликоване фасаде, нешто нижа спратна висина, нешто мање квалитетна унутрашња
опрема. Пројектант је свој посао урадио врло добро, а инвеститор је штедео промишљено (на стварима које ипак нису од кључног значаја за квалитет становања).
Посађено је пажљиво изабрано дрвеће (платани, липе, брезе, четинари), а
станари су сами додали понеку воћку, живу ограду и цвеће. Радници Градског
зеленила редовно косе траву и по потреби окресују крошње, па нема проблема са
поленским коровима, нити са одломљеним гранама. Потпорни зидови одолевају
без деформација, а спољашња степеништа углавном су у пристојном стању. Упркос графитима, отпацима, понекој поломљеној клупи, и огради око игралишта
која је временом нестала без трага, околина зграда још увек делује релативно
уређено.
3
У последње време више иновативних пројеката које су покренула удружења грађана
укључило се или је на путу да се укључи у систем социјалне заштите. Видети Фонд за
социјалне иновације Министарства рада и социјалне политике Републике Србије
http://www.sif.minrzs.sr.gov.yu/
4
Картон Сити испод Газеле на Новом Београду (на корак од конгресног центра и хотела високе категорије) или чувене београдске куће на кући (две породичне куће на крову вишеспратнице поред моста у Бранковој, а и другде у граду). Видети
http://www.vreme.com/arhiva_html/518/14.html, http://www.nin.co.yu/2000-03/02/11719.html
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Насеље дотиче најпрометнију саобраћајницу у околини, али се не пружа
дуж ње: пружа се дуж необично широке, мирне улице (Пере Велимировића) која
прати, сада невидљиви, каналисани поток, притоку Топчидерске реке, што
читавом крају даје природну, спокојну конфигурацију. Ослоњено је на старије
насеље породичних кућа с баштама (међу којима има и малих, складних вила из
1928–1929. године), на ободу историјског комплекса Старог и Белог двора и
дворске економије, који би требало да буде под заштитом државе.5
Крај се налази и на ободу великог војног комплекса (ВМА, хелидром, касарне) и на ободу три градске општине (Савског венца, Раковице и Вождовца). Та
његова вишеструка ободна позиција потенцира питање контроле и употребе територије, из којег проистичу правила понашања, али и пракса која им противречи.

3. Злоупотреба јавног простора
Као на војној карти, на којој широке стрелице разних боја означавају покрете и
снагу јединица које настоје да овладају неком котом, утврђеном линијом или
територијом – овај крај је нападнут са бар три стране, а има и непријатеља у
својим редовима. Препознају се четири формације, са четири различита циља и
четири стратегије.

3.1 Оно што нико неће
Неколико ромских породица раскрчило је ниско растиње са заравни поред врло
прометне улице, између две аутобуске станице најближе насељу (тако да никоме
нису на путу). Подигли су куће од дрвета, лима и картона, испод крова ставили
тепихе као термоизолацију, увели струју са прве бандере и почели да сакупљају и
разврставају отпад – углавном картон, канцеларијски намештај, кућне апарате и
понеки рачунар. Кажу да су сви рођаци и да су дошли због посла, пре две године,
из Баваништа код Ковачице, где имају куће. Живели су и испод Газеле, али им се
тамо не свиђа: много је људи, а само две чесме. Овде у комшилуку постоји перионица аутомобила, па у њој пуне канистере и довлаче их узбрдо колицима, оним
као за пијацу. Увек имају шта да наложе, а ноћу из њиховог дворишта трепере и
телевизор и ватра. То двориште, са три стране уоквирено кућама–колибама, за
сваку породицу понаособ, користе, докле год то време дозвољава, као заједничку
дневну собу на отвореном.

5
Дворског комплекса на Дедињу нема у Централном регистру просторних културноисторијских целина Републичког завода за заштиту споменика културе
http://www.heritage.gov.rs/sr_cir/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=129&Item
id=118. "Дедињски дворски комплекс био је објекат газдовања савезних органа. Републички
завод за заштиту споменика, упркос елаборату о стављању под заштиту урађеном пре десетак
година, у ова здања није могао да привири, 'Ми смо елаборат предали, али интересовања тог
типа није било,' кажу нам у Заводу."
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=292578 (Време бр. 550, 19/07/2001)
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На јавном земљишту о које се нико не отима, људи који немају много избора у животу направили су мини-депонију. (Нико се од комшија не буни због
тога, али није јасно да ли из саосећања или из летаргије.) Они су изложени и
највећем здравственом ризику (којег вероватно нису потпуно свесни): не само
зато што без заштите раде са отпадом, него и зато што живе у облаку издувних
гасова безбројних аутомобила, камиона и аутобуса (на траси осам-девет аутобуских линија). Деца су им лепо обучена и нису гладна. Она већа кажу да иду у
школу и "помало певају" по аутобусима ("пет-шест тура, предвече"), а мања, која
просе, кажу да "иду да раде". То је, чини се, боље од онога што имају код куће,
лакше долазе до новца.

3.2 Оно што нико не брани
Пар стотина метара даље, станари "обичног београдског насеља" имају уобичајене стамбене проблеме: стан им је премали или неодговарајуће структуре; не
желе стан већ кућу с баштом; не разумеју да делови зграде у заједничком власништву захтевају договор и заједничко одржавање; не поштују закон који налаже
добијање грађевинске дозволе за сваку интервенцију на фасади; не умеју да живе
у стану. Зато претварају лође у собе – које, мрачне и с решеткама, личе на затворске ћелије; заузимају предбаште – а онда пусте жбуње да дивља; буше фасадне
зидове где било – да би клима уређај поставили тако да им не ремети распоред
намештаја; подижу косе кровове где год могу – да би дозидали још једну просторију величине плакара (необезбеђену серклажом и у случају земљотреса опасну
по живот) у коју ће, у свом лудилу, сместити дечију собу.
Ови "унутрашњи непријатељи" – људи који нису имали много прилике да
бирају станове, него су прихватили додељени, а касније га откупили – у својим
грађевинским подухватима не виде ништа због чега би требало било коме да се
извињавају. Пристојно насеље у међувремену почиње да личи на сиротињску
четврт, а комшије се и даље не буне: није јасно да ли зато што не би да се замерају или из летаргије.

3.3 Оно што је добро за посао
На ободу насеља, на самој аутобуској станици – која је у локалној микроекономији по значају равна међународном аеродрому – никла су два киоска, пекара
која има пећ на дрва, месара са роштиљем и мала самопослуга са папреним ценама. Сви су узурпирали травњак који припада насељу, а киосци се налазе на самом
склоништу (непосредно уз капе његових вентилационих цеви). Временом су се
проширивале основе, дограђивали спратови, а тротоар се претворио у паркинг за
купце и место за истовар робе. Призор употпуњују пси луталице и камиони из
којих се повремено продају лубенице, купус или кромпир, а који се паркирају на
трави као да је у питању сеоско вашариште.
Одмах иза угла је, такође на травњаку, вулканизерска радња која тротоар
користи као радни простор. Ту цури уље из аутомобила и мотоцикала, пумпају се
гуме и отварају хаубе, један булдог надзире ситуацију, а мајстори одмеравају
пролазнице чистећи руке пуцволом.
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Неколико метара даље, такође на травњаку, стоји велика бела кућа са три
етаже, у којој се, месецима након што је завршена, ништа видљиво није дешавало. Због неколико улаза и необичног положаја на падини који омогућава да се
неопажено уђе и изађе, због високих прозора у приземљу и решетака на њима,
због близине једне необезбеђене капије која води у шуму у кругу касарне, због
близине паркинга, подвожњака, гаража и путева који воде на разне стране – увек
је деловала као нечије склониште. Сада су на средњој етажи, у нивоу улице, две
продавнице (акумулатора, уља, филтера и боја) и сервис за поправку рачунара,
али се утисак није променио.
И бела кућа се временом проширивала, с малим паузама између етапа
грађења, као да неко процењује нечију реакцију пре него што настави посао.
Недавно су у продужетку куће, на трави, бетонирана два паркинг места. Ни ограда не би никог изненадила. Ни нова кућа, која би комплетирала тај бесправно
изграђени, наказни улични фронт. Комшије се и даље не буне: из страха или из
летаргије?

3.4 Оно што би многи хтели
Стотинак метара ниже почиње пречица која узбрдо, кроз Лисичији поток, води ка
центру града. С леве стране су, не тако давно, биле једноставне породичне куће
окружене баштама и само неколико старих управних и стамбених зграда преко
пута помоћне капије дворског комплекса. С десне стране, на доста стрмој падини
просеченој коритом потока, била је густа шума, која се простирала до главне
капије дворског комплекса, а малобројне куће једва да су се виделе. Читава јужна
страна брда била је претежно зелена и није реметила идиличну слику целине:
двор на врху брда, у шуми, на позицији утврђеног града али без зидина, окружен
неком врстом подграђа.6
Од првог бесправно посеченог дрвећа, због којег је Завод за заштиту природе узалуд протестовао, прошло је десетак година. Шума с десне стране у
међувремену је искрчена (осим дела у кругу касарне). Луксузне стамбене и пословне зграде које су ту никле из долине делују огромно на стрмој, оголелој падини, као да нису укорењене и као да би их једна јача киша спрала. С леве стране
пута, мноштво старијих кућа и уситњеност парцела нису дозвољавали такву
градњу: зато су нове зграде нешто мање, а простор је начичкан и загушен. И
даље се виде кранови, и даље се гради. Шуме свуда около нестају: то је нешто с
чиме ће становници насеља у долини морати да се помире.
Како се то догодило на овом месту, није једноставно рећи. У штампи може
да се пронађе овакав опис предисторије: "Пре Другог светског рата у Лисичијем
потоку било је свега неколико кућа, окружених шумом и њивама бањичких сељака, где је краљевска породица ишла у лов. После ослобођења Београда, ту су
стрељани многобројни непријатељи нове власти, а земљиште је било национализовано све до деведесетих, кад је враћено правим власницима. Они су га продали
инвеститорима, који су на њему подигли огромне луксузне зграде, иако није било

6

У том "подграђу" је некадашња дворска економија, сада и сама угрожена.
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инфраструктуре, која се поставља тек сада."7 Други извор такође говори о послератном стрељању на овом месту (и широм Београда), али и о томе да је "безброј
невиних људи отерано у смрт".8 Ако је тако, основна пристојност налагала би
истрагу, рехабилитацију жртава и обележје у простору, попут оних која постоје на
другим местима страдања. Можда би се у том случају испоставило и да је стамбено-пословни комплекс потпуно непримерен стратишту – као што би био, рецимо,
километар-два даље, у Јајинцима.

4. Просторни симптоми корупције
Судећи према изворима на Интернету, бесправно насељавање Дедиња (у Лисичијем потоку, на Сењаку и другде) постало је предмет сукоба тек 1995. године,
кад су градске власти донеле одлуку да се обустави свака градња до усвајања
регулационог плана – а она је, уз привремене дозволе или без њих, ипак настављена. Оно што је уследило не може се пратити ни разумети без детаљне анализе
политичких прилика и састава релевантних општинских, градских и републичких
институција, нарочито у тренуцима кад су доношене кључне одлуке.9 Чак и ако
се задржимо само на томе да "анализирамо оно што видимо око себе", слика је
катастрофална: они са много новца и опипљивим утицајем на све нивое власти
радили су дословно шта им је пало на памет.
Мали предузетници који бесправно граде на травњацима и тротоарима по
ободу насеља, из ове визуре делују недужно: бар нису срушили ниједан споменик културе. Па ипак, они су, с нешто новца и тим својим "предузетничким духом", пронашли пут до локалних власти и сад отимају шта год могу. Чиста је
срећа да им се ниједан споменик културе није нашао на путу.
Кривица станара који се играју народног градитељства одједном као да
није вредна помена. Па ипак, осим за непоштовање прописа, деградацију простора и угрожавање јавне безбедности, они су криви и за нарушавање основних правила пристојности према људима с којима живе – а то су исти они људи од којих
очекују да им помогну у обичним, животно важним ситуацијама, на пример, ако
им се дете нађе у опасности или ако им је стан поплављен. Утемељеност тог
очекивања и грађење добрих односа засновано на њему чини саму основу цивилизованог живота.
Ромске породице – које делом немају избора, делом користе прилику, а делом следе свој стари номадски образац – најмање су криве у овој ствари, иако се
сви увек прво њих сете.
7

Б. Субашић: "Ко раскопава Београд", Недељни телеграф (недатирано)
http://www.nedeljnitelegraf.co.yu/arhiva/603/text4.html
8
Ана Оташевић: "Судбина побеђених", НИН (25/10/2001?) http://www.nin.co.yu/200110/25/20379.html
9
Видети, за почетак, два шира приказа ситуације:
а) у тексту Слободанке Аст "Дедињске виле: Срушити? Него шта!" (02/11/2000) на
http://www.vreme.com/arhiva_html/513/09.html
б) у интервјуу Данице Ћурувије са Иваном Партеом, председником Извршног одбора Друштва
за заштиту изворног амбијента Сењака, Дедиња и Топчидерског брда, "Београд у мрежи урбанистичке мафије" (06/08/2001) на
http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2001/08/06/srpski/DO01080501.shtml
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У непрегледном мору просторних симптома корупције издваја се неколико најупадљивијих категорија:
Селективна примена закона
Док инспекција тренира строгоћу на власницима кафића којима је прописано, између осталог, и минимално растојање од платформе њихове летње баште
до стабла у дрвореду (50 центиметара) – неко други неометано крчи шуму.
Прикривање преступа
Кућа на јавној зеленој површини (која успут узурпира и тротоар, а при том
се претвара да је привремени објекат) може бити само бесправно изграђена.
Ипак, на њој, нечијом љубазношћу, поносно стоји улични број (45ђ) који треба да
покаже да је све у најбољем реду. Питање је само колико је та љубазност коштала.
Толерисање преступа
Смешно ниске новчане казне, непостојање комуналне полиције, непоштовање закона – уобичајени су изговори власти које толеришу злоупотребу простора. Њихов посао је да проблеме решавају, а не да се на њих жале. Неразумевање
те једноставне чињенице показује до које је мере била занемарена читава област
државне управе и локалне самоуправе, од школовања будућих државних службеника до њиховог именовања.

5. Злоупотреба јавног интереса
Постоје разлози што нико не руши све те решетке на лођама, пекаре на трави и
виле од десетак ари на месту нечије спомен-куће. Шта год да су ти разлози (неспособност, новац, услуге, претње, куповина лојалности или социјалног мира),
власт која толерише непоштовање закона поткопава систем који јој је поверен на
управљање, деградира друштвене вредности које би требало да чува и унапређује, и некажњавањем подстиче злоупотребу јавног интереса уместо да је
спречава.
Далеко теже доказив механизам злоупотребе простора је – приказивање
парцијалног интереса као јавног. Томе је сигурно тешко одолети, јер човек лако
нађе милион добрих разлога да нешто уради у своју корист, у корист својих
пријатеља, пословних партнера или струке. Зато представници власти не би смели да се нађу у ситуацији да по својој вољи формулишу јавни интерес. Формулисање јавног интереса у вези са простором једно је од кључних питања и морало
би да буде ван сваке сумње – а није, јер не постоји механизам који то истински
гарантује.
Пример.О Лисичијем потоку (дедињском блоку 1) говори главни архитекта града10:
10

Ђорђе Бобић, главни архитекта Београда, говори о дедињским блоковима 1 и 20 на
http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=518207 (25/11/2004).
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"Објекти у Блоку 1 и 20 на Дедињу и Сењаку изграђени су на основу привремених дозвола до привођења земљишта намени. Према Генералном урбанистичком плану, на том терену може се изградити много већа површина пословног
и комерцијалног простора него што то у збиру чине садашњи, привремени
објекти. У току 2002. године Скупштина општине Савски венац покренула је
акцију да се тај простор урбанизује, а град је финансирао успешно завршени конкурс на који је стигло 40 радова. На основу тих решења, град ће урадити урбанистички план. Дирекција за градско грађевинско земљиште ће огласити ову локацију преко јавног тендера а инвеститори који је добију изградиће ове блокове у
пуном капацитету и унапредити лик Београда. Нико садашњим власницима привремених објеката не забрањује да се пријаве на тај тендер, али град мора да
штити своје земљиште тако да се оно употребљава у његовом интересу. Ако на
неком простору може да се изгради знатна површина, то за Београд значи нова
средства за његову инфраструктуру. Овде се ради о покушају да се градско
грађевинско земљиште присвоји без јавног тендера, а то нећемо дозволити."
Вероватно се заиста радило о "покушају да се градско грађевинско земљиште присвоји без јавног тендера", па организовање конкурса, израда урбанистичког плана на основу њега и расписивање јавног тендера за додељивање ове
локације инвеститорима делују, генерално, као исправна процедура.
Конкурс је, међутим, расписан у оквиру иницијативе општине "да се тај
простор урбанизује". Иницијатива општине могла је да буде и другачија: на пример, да се привремени објекти поруше, а шума уреди и да се у њеном горњем
делу изгради вишенаменски центар за посетиоце дворског комплекса, Дедиња,
Сењака и Топчидера, али и за Београђане у потрази за мирним местом за ручак,
поподневну кафу или рекреацију. Пажљиво конципиран, такав центар могао је да
буде врло посећен, а могао је и да подстакне целовит третман и промишљеније
представљање тако великог и важног дела Београда и његовим грађанима и гостима.
Да ли је урбанизација овог простора била у најбољем интересу општине и
града? То уопште није очигледно, и у великој мери зависи од визије развоја коју
су општинске и градске власти имале (ако су се уопште њоме руководиле). На
краћи рок, урбанизација је запослила пројектанте и грађевинску оперативу, а
општини донела приходе од такси. На дужи рок, општина је остала без шуме коју
не може да надокнади, а добила је још станова и још канцеларија. Град је изгубио
развојну могућност која не само што га не би лишила ненадокнадивих ресурса –
него би их, напротив, развила.
Било би занимљиво видети колика је то "нова средства за инфраструктуру"
Београду донело грађење "знатне површине" на овом простору и колико је од
тога преостало, након инфраструктурног опремања ове локације, за улагање у
друге делове града.

6. Процена штете
Одмах иза власти које, пасивно или активно, изазивају највећу штету у простору,
углавном непоправљиву, налазе се богати и утицајни појединци. Посматрајући
збирно, њихови градитељски подухвати можда нису толико велики по обиму,
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колико су упадљиви по бахатости и способности да преживе смену власти која
их је омогућила.
За мале предузетнике који отимају јавни простор замисливо је да би се могли наћи на удару кад једном започне реформа локалних самоуправа. Иако је
појединачна вредност њихових објеката за општину релативно мала, број није, па
нису ни приходи које јој они доносе. Зато би се могло очекивати да општине
малим предузетницима понуде друге локације и друга правила грађења која уз
њих иду, иако нису у обавези да то ураде.
Тежи случај биле би бесправне измене фасада и доградње у извођењу "поштених грађана" (јер то би био ударни термин у одбрани "народног градитељства" од злих општина које, "уместо да јуре грађевинску мафију, загорчавају
живот поштеним грађанима"). Штета би могла да се поправи вероватно само у
оквиру неког ширег подухвата нпр. реконструкције фасада у сврху уштеде енергије и постизања боље енергетске ефикасности.11 Системско решење је, свакако,
праћење и сервисирање зграда током употребе, што постоји као пракса у развијеним земљама.
Бесправно насељавање можда ће се убудуће мање толерисати, јер ће градске власти, поучене проблемима око расељавања породица које живе испод Газеле, вероватно захтевати од општина да прате ситуацију на својој територији и да
реагују пре него што она измакне контроли.12

7. На крају...
Нема основа да грађани верују у прокламовану борбу против корупције докле год
виде да ништа не угрожава њене последице у простору. Власти или партије које
желе да им се верује зато би требало да имају интереса да у вези с тим нешто предузму.
Као у сваком јавном подухвату, и у подухвату смањења корупције лични интерес грађана морао би да буде везан за његов успешан ток и исход: за неког ће
мотив бити да избегне новчану казну, за другог – могућност да живи и одгаја децу
у уређеном окружењу, а за трећег – прилика да допринесе напретку своје заједнице
тиме што ће поштовати норме цивилизованог живота.
Да би напредовало, ово друштво мора да се заложи за омаловажени и занемарени јавни интерес и на њему засновано друштвено понашање, мора да успостави уравнотежену, продуктивну хијерархију интереса.
Биће потребна чаробна комбинација притисака и подстицаја да би већина
прихватила такву хијерархију, али тада ћемо бар знати шта, као друштво, радимо
и куда идемо.

11
Видети сајт Фонда за уштеду енергије у станоградњи Грађевинске дирекције Србије
http://www.gds.co.yu/srpski/Fond1.asp
12
Почетком октобра (2008) уклоњене су дрвене куће и мини-депонија у близини насеља.
(Почетком децембра, виде се нове, тик уз некадашње, а оголело растиње открива да их, нешто
даље од пута, има још.)
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Корупција препрека ефикасног привредног
развојa Србије – Каузалитет страних улагања и
индекса корупције
Апстракт: Овај рад је усмерен на утврђивање каузалитета измeђу страних улагања и индекса корупције, те креирања стратегије која "привлачи капитал". Рад је конципиран на
бази следећих уочених проблема: Низак ниво страних инвестиција у Србију у периоду
2000-2007. година; висок индекс корупције у Србији.
На основу уочених проблема циљ рада је усмерен на: Утврђивање каузалитета између
индекса корупције и страних инвестиција; поставке предлога стратегије која генерише
ефикасну привреду; препоруке Савета Европе као "оружја" у борби против корупције.
Кључне речи: Стране инвестиције, стратегија, ефикасна привреда, корупција, индекс корупције.

Corruption: a Stumbling Block of Efficient
Development of Serbia – Causality Between
Foreign Investment and Corruption Index
Abstract: In this paper we will try to determine the causality between foreign investment and
corruption index, and determine the strategy that “attracts capital”. The paper has been based
on the following identified problems: Low level of foreign investment in Serbia in the period from
year 2000 to 2007.; High level of corruption index in Serbia.
In relation to identified problems, the goal of the paper is: determining the causality between
corruption index and foreign investment; defining a strategy for generating effective economy;
examining the use of Council of Europe’s suggestions as “weapons” in the fight against corruption
Key words: Foreign investment, Strategy, effective Economy, Corruption, corruption Index

1. Увод
Уже посматрано корупција (лат. Corruptio - поквареност, подмитљивост) означава злоупотребу службеног положаја ради остваривања личне користи.
Шире посматрано реч корупција (лат. Corruptio) значи пропадање и отуда
је ова појава сматрана првенствено моралном..
Најобухватнију дефиницију корупције је поставио Вито Танзи. Према њему, корупција постоји уколико дође до намерног нарушавања принципа непристрасности при доношењу одлука у циљу присвајања неке погодности.
Дакле, корупција је трансакција где једна од уговорних страна користи
своје дискреционо право како би трећој страни продала права која јој не припа1
2
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дају. Корупција настаје када индивидуа крши услове уговора како би остварила
личну и незакониту добит
Историја показује да је корупција стара колико и држава и да се не може
искоренити, али може се свести на „прихватљив ниво“. Тако на пример већ код
античких писаца, веома често се говори о корупцији, као појави која доводи до
ерозије карактера и етике.

2. Врсте корупције
Бела корупција - давање привилегија на основу рођачких и пријатељских веза непотизам, без очекивања против услуге. Често, случајеви беле корупције не
представљају кривична дела, већ се евентуално могу свести на дисциплинску
одговорност коју би менаџер требало да санкционише. Правни систем не може да
покрије баш сваку радњу која није морална и исправна, што не значи да се против таквих појава не треба борити.
Сива корупција - давање привилегија по принципу „услуга за услугу“. То
је тежи облик корупције од беле и може се водити као кривично дело, али не
представља теже кршење закона.
Црна корупција - давање привилегија уз директну новчану надокнаду. То
је најтежи облик корупције и захтева истовремено реаговање власти. Са становишта нивоа државне власти на коме се јавља, корупција се дели на централизовану и децентрализовану. Централизована корупција се одвија у самом државном
врху, ради остваривања личне користи и повећања богатства. Децентрализовану
корупцију спроводе државни чиновници и претежно је заступљена у демократским друштвима.
Према истраживањима, центра за истраживања тржишта Загреб (Група
Гфк која се налази међу 10 највећих светских агенција за истраживање тржишта)
на питање: "У ком сектору (институцији) је корупција, по појединим земљама,
највише заступљена(подаци за 2006.)", добијени су следећи резултати:
У БиХ 20 одсто испитаника је одговорило да је корупција присутна у влади, а у здравству 16 одсто; да у Пољској у здравству 39, у државним телима 15, у
Хрватској у влади 16, у правосуђу 20, у Бугарској у правосуђу 20, у здравству 15,
у Русији у влади 11, у државним телима 11, у Србији и ЦГ у влади 18, у правосуђу 16; у Летонији у влади 17, у здравству 15, у Италији у влади 23, у политичким странкама 16, у Словачкој у здравству 27, у правосуђу 18; у Румунији у
здравству 20, у у правосуђу 22, у Мађарској у здравству 44, државна тела 9; у
Португалу у влади 24, у политичким странкама 12; у Чешкој у државним телима
21, у влади 12; у Словенији у здравству 13, у влади 12; у Естонији у државним
телима 14, у здравству 27; у В. Британији у влади 19, у политичким странкама 19;
у Холандији у привреди 53 одсто; ...

3. Борба против корупције
Сама природа кривичних дела корупције, специфичан однос њених починилаца
(лекар-пацијент, професор-ученик, судија-странка, полицајац-преступник), као и
околности под којима се корупција обично јавља, узрокују да се она веома тешко
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открива и кажњава. Додатни проблем је у томе што корупција прожима друштво
у целини, па и борба против ње захтева „напад на свим фронтовима“.
У Систему националне борбе против корупције, Transparency International
је формулисао једанаест стубова који представљају носиоце борбе против корупције. То су: извршна и законодавна власт, судство, тужилаштво, полиција, јавне
службе, антикорупцијске комисије, главни ревизор, омбудсман, медији и на крају
само гранско друштво. Пракса показује да се проблему корупције најуспешније
супротстављају земље које су, поред усвајања свих неопходних закона, спровеле
и бројне акције укључивања припадника цивилног друштва у борбу против ове
појаве.
Према истраживањима, агенција ГфК, центар за истраживања тржишта Загреб које се односило на питање да ли живимо у корумпираној држави у БиХ и
Пољској 93 одсто испитаника је одговорило позитивно, у Хрватској 92, у Бугарској 89, у Русији 88, у Србији и ЦГ 87, у Украјини 84, у Летонији 81, у Италији
79, у Словачкој 77, у Румунији 76, у Мађарској 73, у Португалу и Чешкој 66, у у
Словенији 62, у Естонији 56, у В. Британији и Грчкој 47, у Холандији 34, у
Шведској и Аустрији 28 одсто. Просек потврдних одговора износи 70 одсто.
Проценат негативних одговора је следећи:
БиХ 5 одсто, у Пољској 4, у Хрватској 5, у Бугарској 5, у Русији 7, у Србији и ЦГ 4, у Украјини 9, у Летонији 16, у Италији 15, у Словачкој 19, у Румунији 16, у Мађарској 10, у Португалу 22, и Чешкој 25, у Словенији 31, у Естонији
38, у В. Британији 47, Грчкој 53, у Холандији 56, у Шведској 65, Аустрији 66
одсто. Просек потврдних одговора износи 24 одсто

3.1. Где је све корупција присутна у Србији
Корупција у школству - иако сви ученици и студенти имају право на једнак
третман од стране професора или наставника, ниске плате у овом сектору који се
финансира из државног буџета, омогућиле су брзо ширење корупције. Случајеве
корупције овог типа могуће је пријавити за сада само управама школа или факултета.
Корупција у полицији - поред одредби у републичком Кривичном закону,
на појаву корупције у полицији односе се и одредбе Закона о унутрашњим пословима Републике Србије, за чију су повреду предвиђене дисциплинске мере, од
новчане казне до престанка радног односа. Овај случај корупције могуће је
пријавити надлежном Секретаријату унутрашњих послова, редовном суду или
Одбору за безбедност Народне скупштине.
Корупција у здравству-лекари који раде у државним болницама обавезни
су да пружају своје услуге грађанима. Свако условљавање или одбијање лечења
пацијента представља кршење лекарске етике, Хипократове заклетве, али и кривично дело. Код нас се очекује увођење струковне коморе, која би корумпираним
лекарима одузимала дозволе за рад. За сада ова мера може бити изречена само у
поступку пред редовним судом.
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4. Корупција (ни)је кочница привредног развоја
Многи бизнис аналитичари сматрају да само полупрофесионалци у бизнису могу
сматрати да је у савременом свету могуће постићи пословни успех без давања
мита, као једног од облика корупције. Подаци из прошлости указују да је ова
констатација била предмет расправе форума у Давосу који је још давне 1996.
године детаљно, по други пут, анализирао односе између мита и бизниса. Главни
закључак овога скупа је за резултат имао изношење податка, који је деловао
(не)изненађујуће за многе, да је подмитљивост у 1994. години била узрочник
пада чак 7 влада (најмање две јапанске).

4.1. Систематизација мита
Једна од могућих систематизација када је ова сложена област у питању има следеће алтернативе:
(а) ситно мито (нижи доносиоци одлука, ситне услуге)
(б) системско или структурно мито (елеменат функционисања политичког и економског система)
(в) ендемско мито (сви од врха до дна).
Главни носиоци давања мита су мултинационалне компаније које налазе
своје интересе да понуде плаћање одређеног процента доносиоцима одлука да би
обезбедиле добијање одређених послова.
Колико је област давања мита сложена област најбoље илуструју речи Лида Ајакоке. Наиме иако се давање мита једино у Америци кажњава кривично,
изгледа да ни то није довољно да се оно искорени, односно уништи. У књизи
“Ајакока - аутобиографија” описано је присуство давања мита у циљу склапању
пословних уговора овај генијални менаџер отворено признаје :
“... добио сам грип и лежао код куће и пропустио судбоносни састанак о
једном невероватном догађају."
Дакле, Хенри је 14. фебруара сазвао састанак на врху ради разматрања
“индонежанског случаја”. Наиме, овластио је извршног потпредседника и једног
од највиших Фордових руководилаца, Пола Лоренца, да једном индонежанском
генералу исплати “провизију” од милион долара. Заузврат, с Индонезијом је требало склопити уговор о изградњи петнаест земаљских сателитских станица у
вредности од 29 милиона долара.
Када је вест о “провизији” процурила, Хенри је послао два човека из Диерборна у Џакарту да обавесте генерала како ми не склапамо послове на такав
начин...
Дакле, истина је да су америчке корпорације које послују са земљама Трећег света понекад давале мито. Али колико је мени било познато Форд се никада
не би бавио таквим стварима... Чим су новинари нањушили покушај подмићивања, у фирми је почело опште заташкавање. То је било импресивно бар колико и
вотергејтска збивања. Спроведено је интерно чишћење списа. Одржани су и посебни састанци ради усаглашавања изговора за почињено.
Није преостало ништа друго него да отпустимо Пола Лоренца, а тај задатак
је, као и обично додељен мени. “Отићи ћу мирно ако мој досије остане чист”,
рекао ми је.” Али кажњен сам ни крив ни дужан. Ви знате да то не бих учинио
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без одобрења са највишег нивоа.” Добро сам познавао Пола и веровао сам да
говори истину... Годину и по дана касније листао сам попис премија. Остао сам
без текста када сам видео да је Хенри одлучио да сто хиљада долара додели Полу
Лоренцу.”
Појава мита је везана углавном за потребу прибављања технологије, производа или услуга којима једна држава обезбеђује са стране, поред сопственог,
технолошки развој и овај процес такозваног вертикалног трансфера технологије
састоји се од низа међусобно повезаних фаза. У принципу, узимање мита је присутније у оним државама где је пауперизација становништва већа. Прибављање
технологије је процес који се састоји из осам фаза.
Прва фаза, идентификација технолошких потреба, односи се на податке о
стању технике и технологије у свету и компарацију са стањем технологије у систему који се истражује. Обично за исход има предлог, чијим се спровођењем
постиже жељено стање. Могућност појаве мита је минимална.
Друга фаза, прикупљање информација о могућим решењима, резултира
свим неопходним подацима који служе за вредновање алтернатива. Могућност
појаве подмићивања се повећава.
Трећа фаза, вредновање алтернатива, је најделикатнија фаза за доносиоце
одлука и могућност подмићивања се још више повећава. Велики је број недетерминистичких фактора који су добар изговор да би се оправдало узимање мита.
Четврта фаза, могућност властитог развоја, такође пружа могућност велике
манипулације и погодује подмићивању.
Пета фаза, избор алтернативе, пружа највећу могућност подмићивања и на
њу је потребно обратити највећу пажњу путем унутрашње “шпијунаже”.
Шеста, седма и осма фаза (преговори, прихватање алтернативе и закључење уговора) захтевају тимски рад из различитих подручја , чије основне
одреднице чине:
јасно постављене циљеве испуњења идентификоване потребе,
упознавање партнера са законском регулативом у властитој земљи,
информације о сопственој снази,
познавање законске регулативе и праксе о индустријској својини у земљи партнера,
остало.
У овим фазама могућност појаве подмићивања је такође велика и често
присутна.
Прибављање неодговарајуће технологије, производа или услуге представља кочницу за технолошки развој једне земље, односно њену ефикасност јер је
технологија средство тог истог развоја. Ако се исправно изаберу, усмере и примене, технологије сигурно обезбеђују развој неке земље. Хоће ли се тако поступити, хтели то многи признати или не, у многоме зависи и од мита.

4.2. Мерење корупције
Transparency international објављује годишњe корупцијскe индексe, који представља просек неколико истраживања. С методолошке тачке гледишта, ови индекси
су ограничени. Њима се процењује ниво корупције који је опсервиран од стране
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мултинационалних организација и страних пословних људи у земљи и утицај
који корупција има на друштвени живот и економске активности.
Индекс корупције за поједине земље у 2007. години има следеће вредности: Данскa (9,4); Финска (9,4); Нови Зеланд (9,4); Сингапур (9,3); Шведска (9,3);
Исланд (9,2); Холадија (9,0); Швајцарска (9,0); Канада (8,7); Норвешка (8,7); Аустралија (8,6); Луксембоург (8,4); Велика Британија (8,4) Хонг Конг (8,3); Аустрија (8,1); Немачка (7,8); Словенија (6,6); Естонија (6,5); Мађарска (5,3); Чешка
Република (5,2); Словачка (4,9); Латвија (4,8); Литванија (4,8); Куба (4,2); Србија
(3,3); Црна Гора (3,3); Украjинa (2,7); Русија (2,3); Азербејџан (2,1); Белорусија
(2,1); Туркменистан (2,0); Узбекистан (1,7); Хаити (1,6); Ирак (1,5); Мианмар
(1,4); Сомалија (1,4).

5. Каузалитет корупције и страних инвестиција
Постоје озбиљни докази да су економски трошкови корупције огромни; нивои
корупције увеликo варирају међу земљама у развоју; мониторинг корупције је
могућ, а стратегије за решавање корупције морају бити усмерене на њен корен
узрока - и тиме на улогу подстицаја, превенција и специфичних привредних и
институционалних реформи.
Критеријуми за страна улагања према Светском економском форуму су
следећи:
(1) Држава захтева мито;
(2) Утаја пореза;
(3) Организовани криминал;
(4) Лош рад полиције и судова.
Дакле један од пресудних фактора за убрзање развоја приватног сектора је
повећан прилив директних страних инвестиција (FDI). Истраживања показују да
на скали од један до десет (као што користи ИПК индекс перцепције корупције3,
вредности за поједине земље), повећање нивоа корупције од једног поена доводи
до смањења FDI (Foreign direct investment) за 16 процената.

6. Стратегија која генерише ефикасну привреду
Стратегија чија примена привлачи капитал, а тиме и привреду чини ефикаснијом
је заснована на испуњењу следећих критеријума:
1. Политичка стабилност (одговорна држава која на прави начин у односу на окружење дефинише и поштује “правила игре”).
3

Индекс перцепције корупције (IPK) Transparency International-a је поредак земаља
према степену перцепције раширености корупције међу државним службеницима и
политичарима. Индекс је састављен од података добијених из стручних истраживања
везаних за корупцију које су спровеле разне угледне установе. Индекс перцепције
корупције одражава ставове пословних људи и аналитичара из целог света укључујући експерте из оцењиваних земаља.
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2. Консензус о националним пројектима за које је потребна дугорочна
визија.
3. Фаворизовање приватног сектора. Приватни сектор мора бити носилац криве развоја и раста.
4. Развој заснован на средњорочним плановима.
5. Успостављање стабилног макроекономског поретка.
6. Утаја пореза, ригорозне казне.
7. Свођење корупције на минимум.
8. Снажна борба против криминала.
9. Једноставни прописи (ограничење државног администрирања).
10. Флексибилна радна снага (стално образовање).
11. Разрађен систем социјалне заштите.
Да би део наведене стратегије, који се односи на свођење корупције на минимум, а тиме обезбеђен већи прилив страних инвестиција, био ефикасно спроведен потребно је имплементирати у пракси неке од препорука Савета Европе
како следи:
Унапредити примену Закона о јавним набавкама.
Образовати посебно одељење које би се бавило кривичним делима корупције при јавном тужилаштву.
Подстаћи спровођење мера привременог и трајног одузимања имовине
у случајевима корупције, као и незаконито стечене имовине која је пренета на друга лица.
Усвојити Акциони план за примену националне стратегије за борбу
против корупције и обезбедити систем за надгледање спровођења.
Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција проширити на све функционере органа државне управе.
Донети јасна правила за случајеве преласка функционера у приватни
сектор како би се избегао сукоб интереса.
Прописати вредност поклона које функционери могу примити сведу на
ниво који никако неће изазвати сумњу да се ради о миту.
Два су главна разлога за прихватање наведених препорука Европе:
1. Борба против корупције је виза за Србију у свету
Хватање у коштац са корупцијом, рак-раном свих транзиционих друштава, велики је услов који Србија мора да испуни уколико рачуна да
стане раме уз раме с Европљанима.
Неприхватање препорука из Савета Европе могло би Србију обележити као "НЕКООПЕРАТИВНУ ЗЕМЉУ", а најгори могући сценарио
ПРЕДВИЂА И ИЗБАЦИВАЊЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНСТВА У САВЕТУ ЕВРОПЕ.
2. Избегавање повећања сиромаштва - Louise Сhelley, експерт за корупцију
каже да су највеће жртве корупције сиромашне земље. "Ако на подмићивање
одлази, рецимо, пет или седам посто укупне вредности националне економије, то
богата земља попут Италије и може издржати. Нека слабија национална економија такав губитак много теже подноси".
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Утицај корупције на организовани криминалитет
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Утицај корупције на организовани криминалитет
Апстракт: Организовани криминалитет и корупција, као специфични вид његовог испољавања, представљају универзална друштвена зла и директно утичу на смањење политичке и економске моћи сваког друштва. У процесу развоја организованог криминалитета
подмићивање се све више користи и постаје један од основних метода његовог деловања. Посебна опасност постоји када се успостави веза између одређених криминалних
структура и појединих експонената државне власти. Што је та "спрега" чвршћа и разгранатија то су покушаји откривања, спречавања и сузбијања организованог криминалитета
све неуспешнији.
Остваривањем одређених позиција и јачањем утицаја у економским и политичким структурама организовани криминалитет, уз ''несебичну'' помоћ корупције, постаје значајна
претња безбедности у националним и у међународним размерама.
Кључне речи: Организовани криминалитет, корупција, спрега, кривично дело, безбедност.

Influence of Corruption on Organized Crime
Abstract: Organized crime and corruption, as an specific form of its occurence, are universal
social evils and they have a direct influence on reduction of political and economic power of
every society. In a development process of organized crime, corruption is more and more in use
and it becomes one of the basic methods of its performances. Particular danger exists when the
connection between some crime structures and individual exponents of state sovereignty is
made. The more strong and developed this connection is, the more unsuccessful are the attempts of detecting, preventing and keeping down of organized crime.
By accomplishing certain positions and by strengthening its influence on economic and political
structures, organized crime, with "unselfish help" of corruption, becomes a significant threat to
security in national and international dimensions.
Key words: organized crime, corruption, connection, criminal act, security

1. Увод
У савременим међународним односима доминантну претњу безбедности представљају организовани криминал, тероризам, системска корупција, али и етнички, унутрашњи конфликти.
Остваривањем одређених позиција и јачањем утицаја у економским и политичким структурама, организовани криминалитет постаје значајна претња безбедности како у националним, тако и у међународним размерама. Организовани
криминалитет угрожава економске, политичке, правне, културне, моралне и све
друге значајне вредности једног друштва. Овај вид криминалитета се испољава у
области привредне и ванпривредне делатности, у домену општег криминалитета,
као и у свим другим областима друштвеног живота у којима се криминалном
делатношћу може остварити знатна финансијска добит што је и основни циљ
криминалног удруживања.
1

Криминалистичко - полицијска академија, Београд
Факултет безбедности, Београд
3
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Београд
2
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Организовани криминалитет постоји и у земљама у транзицији као и у
онима које су у посттранзиционом периоду. У земљама у транзицији организовани криминалитет делује као транснационални, доживљавао је извесне трансформације које су биле адекватне друштвеним променама земље која је пролазила
процес транзиције. Захваљујући криминалној делатности организовани криминалитет је добијао нове форме и заузимао јаке позиције и стицао велику финансијску моћ и висок друштвени статус. Настојећи да задржи заузете позиције организовани криминалитет је наставио да делује и у земљама које су прошле процес транзиције, прилагођавајући своју делатност новонасталим друштвеним односима.
Корупција као један од најопаснијих облика привредног криминалитета
постоји у друштву од давнина. Временом се развијала и добијала нове појавне
облике у зависности од социјално-економских, политичких и других услова датог друштва. Корупција као и све друштвене девијације има своје социјалне корене, односно јавља се као производ одређених стања у социјалној основи друштва. Настаје као последица дубоких социјално-економских супротности и сукоба
интереса различитих друштвених слојева. По степену друштвене опасности, корупција као вид неоснованог богаћења заузима високо место јер погађа основне
темеље државе и њен привредни систем. Међутим, политичка корупција у једном
друштву осим што изазива највећу медијску пажњу јер угрожава основне видове
државне власти, наноси и највећу штету држави. Учиниоци политичке корупције
су политичари (лидери странака, министри, сенатори, конгресмени, народни посланици итд.), а њени стубови су бирократија, технократија и плутократија датог
друштва.

2. Веза корупције и организованог криминалитета
Спрега корупције и организованог криминалитета представља један од друштвено најопаснијих видова криминала, како на националном, тако и на
међународном плану. Наиме, корупција представља важан сегмент организованог криминалитета, шта више, могло би се рећи да је она често камен темељац
активности криминалних организација, односно организовани криминалитет је
органски везан и суштински ослоњен на корупцију, која је срце и мозак ове криминалне појаве. Њен општи утицај на вршење послова јавних служби (као на
пример, приликом издавања личних докумената, царињења робе, утврђивања и
разреза пореза и др.) могу олакшати све врсте активности обмане укључујући,
пре свега, разне облике трговине на међународном нивоу. Истовремено, корупција штити криминалце у одређеном степену, јер јавни службеници који би требало да истражују активности на пољу организованог криминалитета или да доприносе таквом истраживању у појединим случајевима су и сами корумпирани. За
ту сврху криминалне организације користе "посебне" новчане фондове који им
омогућавају да нуде мито - којем је тешко одупрети се, јер по њиховом схватању
"сваки јавни службеник има своју цену".
Корупција се веома често појављује као начин који у извршењу криминалне делатности користи организовани криминалитет у циљу успостављања и одржавања криминалних веза са утицајним појединцима у политичким структурама,
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државним органима и другим областима друштва. При томе, организовани криминалитет продире до одређених центара политичке, привредне и финансијске
моћи, а његовим шефовима омогућава стицање моћи и даје "виши" друштвени
статус. Из тога следе "бенефиције" да могу да врше утицај на политичке и државне органе (полицију, правосуђе, царину и др.) и на тај начин обезбеђују нелегалну активност криминалних организација.
Када се једном склопи споразум између јавних службеника и криминалаца,
службеници постају њени клијенти, пре свега, у смислу финансијске подршке и
физичке заштите. Истовремено, криминална организација постаје клијент корумпираног службеника у смислу административног фаворизовања и заштите информација. Међутим, када било која страна, а обично се ради о јавном службенику покуша да изађе из криминалног односа, долази до проблема, јер излазак било
које стране из тог односа доводи ону другу у потенцијалну опасност. Тако, на
пример, ако јавни службеник који је помагао да се опере новац зарађен кривичним делом и заузврат примио "услуге" од организованог криминалитета одлучи да изађе из коруптивног односа доводи у опасност читаву организацију, па
такав службеник често бива и убијен.
Уз помоћ корупције, шефови из структура организованог криминала се
преко средстава масмедија представљају јавном мњењу као пословни и поштени
грађани, односно "људи од поверења", у најгорем случају као "тајкуни",
''олигарси'' или "контроверзни бизнисмени". Међутим, изрази "мафијаши", "ратни профитери", "шпекуланти" и слично од стране представника "седме силе"
веома се ретко употребљавају, или из страха од освете или због њихове корумпираности. Као компромисно решење, које би задовољило и једну и другу страну,
аутори предлажу израз ''победници транзиције''.
О постојању механизма политичке корупције може се говорити када
највиши државни представници користе поверена овлашћења да би јавну политику и законе обликовали у корист сопствених интереса и њима блиских
појединаца. По правилу, свака власт може бити корумпирана, па у складу са тим
највиша власт може бити највише корумпирана.4 О томе говоре случајеви милионских износа за чију проневеру су одговорни бивши председници појединих
мање развијених држава. У вези с тим, бивши председник Заира Мобуту Сесе
Секо представља својеврсног "рекордера" у погледу висине проневереног новца.
Процењује се да је Мобуту за време 30-годишње владавине, кроз различите видове ненаменског располагања буџетским средствима на више личних рачуна у
иностраним банкама пребацио око 5 милијарди америчких долара. Међутим, када
бисмо посматрали збирно имовинско стање корумпираног шефа државе и
чланова његове породице, стечени крупним злоупотребама, онда је без сумње на
првом месту генерал Мухамед Сухарто. За време владавине која је трајала више
од три деценије, бивши ''султан Индонезије''- како су га звали у земљи, и чланови
његове породице изградили су пословну империју чија се вредност грубо процењује од 16 до 35 милијарди америчких долара. Истовремено, Индонезија је за
време Сухарта имала високу стопу инвестирања и раста. Међутим, пред крај ње4

Овде се потврђују речи из писма које 3.априла 1887.године британски историчар, лорд Актон
упутио бискупу Мандели Крајтону да '' власт има тенденцију да квари, а апсолутна власт апсолутно квари''.
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гове владавине, када се питање наследника све више постављало, чланови његове
фамилије и најближи сарадници почели су све више да се фокусирају на пројекте
који им доносе брзу и велику личну зараду путем мита5.Тако да политичка корупција представља основни и најопаснији вид корупције на коју се ослања и помоћу које се шири коруптивна пракса у свим сегментима привредног и друштвеног живота.
Посебан вид корупције произилази из деловања организованог криминалитета који подмићује полицију, политичаре и судије у замену за "недирање и подршку". Ризик државних службеника да буду раскринкани од оних од којих примају мито (криминалца) је врло мали, а зараде високе. Појава корупције код
јавних службеника показује да држава неефикасно управља повереним јој добрима и услугама. При томе имамо двоструку штету, за државу, јер корупција
умањује њене приходе и нарушава њен углед, и за грађане, због тога што повећава, цену добара, односно услуга за оне који имају да плате мито, док они који не
могу да плате остају без робе (услуга) иако на њих имају право.
Земље које излазе из периода вишедеценијског једнопартијског система и
које се налазе у транзиционом процесу имају велике тешкоће да створе професионалне јавне службе уместо наслеђених послушничких. То, пре свега, подразумева заштиту јавних службеника од политичких промена, јер ако службеник зна
да ће бити смењен заједно са владајућом политичком структуром, он ће настојати
да се што више обогати за време док је на том положају. Реформа јавног сектора
треба да обухвати и повећање плата јавних службеника (јер уколико су плате
мале, службеници ће бити врло склони корупцији), запошљавање нових квалификованих људи наместо старих и реформу јавних програма.
С обзиром да је у еру тзв. реалсоцијализма држава располагала ресурсима,
предузећима, непокретностима и осталим средствима за производњу, током
транзиције (1)6 и преласка на систем приватног власништва и тржишне економије отварају се неслућене могућности за злоупотребу и корупцију оних којима
су у јавним службама ти послови поверени. Велики допринос овом специфичном
облику организованог криминалитета на глобалном нивоу, од деведесетих година
прошлог века, дали су руски олигарси, тајкуни (богаташи), а пре свега: Березовски, Ходорковски, Абрамович, Магилевич и други, који су се појавили после
распада СССР-а.7 Тако, на пример Вито Танци наводи пример приватизације
5

Ово правило "важи" скоро у свим земљама са недовољно развијеним институцијама, јер када
се владар осећа несигурнијим у смислу скорог одласка са власти, он је све више склон брзом
богаћењу путем корупције. Истовремено, умешаност у нелегалне послове чини га још
несигурнијим и зачарани круг се затвара.
6
Транзиција као време промене система, односно време између две власти, у народу увек
звано безвлашће, период је који највише погодује развоју корупције. Са пропадањем власти и
система, пропадају и његови симболи. Државу, њене вредности и имовину нико више не жели
да штити. Нема више ни симболичних опасности од последица чињења одређених радњи које
су некада биле опасне. Држава постаје ''Алајбегова слама'' и многи виде прилику да ушићаре за
себе. Нема више никаквих обзира. Моралне и обичајне норме понашања постају ''старомодне''
и ''застареле'', а њихови поклоници се проглашавају '''неспособнима''. Мито и подмићивање
постају јавни, а вредносни симболи старог друштва се извргавају руглу. Види: Група аутора
(2001), ''Корупција у Србији'', Центар за либерално – демократске студије, Београд, стр. 29.
7
Руски писац и режисер Говорухин у свом делу "Велика криминална револуција - има ли
Русија будућности?", говори о катастрофалним размерама корупције у Русији. У њему каже да
су "кријумчари постали сви: од трактористе до директора војне индустрије, од првог човека
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''Гаспрома'' у Русији, кад су појединци који су били блиски центрима моћи добили изузетно вредне деонице по ниским ценама. Поред тога, многе банке су стекле
статус деоничара у предузећима, којима су за узврат продужавале зајмове. Овакав развој догађаја учинио је многе руске грађане крајње скептичним према врлинама тржишне економије (2).8
У развијеним државама важи правило да финансијски моћници улазе у политику да би очували своје економске интересе, па тако у кабинету садашњег
председника Сједињених Америчких Држава седе имућни људи чија се вредност
акција у мултинационалним компанијама мери милионима долара. У Србији, као
и у другим земљама које се налазе у транзиционом и постранзиционом процесу,
важи правило да се у политику улази да би се решили егзистенцијални проблеми,
па правило „где је власт ту је и корупција” више долази до изражаја.
Међутим, када је у питању политичка сфера, веома погодно тло за корупцију јесу политичке партије и њени лидери, нарочито у време предизборних активности. Наиме, током изборне кампање партијама су потребна велика финансијска средства, па многи пословни људи, односно “бизнисмени” користе ову
ситуацију и под видом легалних донација врше поткупљивање политичара, који
када дођу на власт имају обавезу да "захвале".
Давно, још у I веку наше ере римски цар Веспазијан (9–79 н. е.) приметио
је да ''новац нема мирис'', Међутим, када је реч о изборима мирис новца може
бити веома непријатан. Наиме, почев од половине XX века са развојем политичких партија дошло је до повећања тражње за новцем неопходних за њихов
рад, пре свега, због повећања трошкова изборних кампање-нарочито ТВ наступа
и реклама, услед повећања административног апарата, као и све разуђеније природе партијских послова (издавање партијских листова и часописа, партијске
школе и друго).
Развој информационих и телекомуникационих система, а посебно телевизије довео је да поједине телевизијске станице, пре свега, које покривају одређена
подручја скоро све термине у изборној кампањи покрију са странком или странкама исте политичке опције. Све ово створило је велике могућности за обликовање политичког јавног мњења према ''својој'' партији, па су партије свесне тога
све више и озбиљније почеле да се баве политичким маркетингом, што је довело
до драматичног раста трошкова политичких партија, односно до финансијског
повећања ''цене демократије'' (3). 9
При томе се сматра легитимним да појединци и организације који се баве
политиком прикупљају новац од својих присталица, барем до извесне границе.
Ако се има у виду да је прикупљање мањих прилога од стране великог броја присталица у већини земаља веома ''тежак'' и скуп посао, остаје, на крају, да је главни извор финансирања политичких партија приватни сектор. Ова чињеница
највише долази до изражаја када је реч о изборним кампањама. Јер главни разлог
који опредељује појединце или фирме да финансирају политичку партију је
администрације (недавно разрешеног од дужности) до пастира који се успешно
преквалификовао до водича за кријумчара". И мало даље "сада је бити члан мафије исто као
раније бити увршћен у одред космонаута. Уважавање је исто."
8
Tanzi, V. ’’Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures’’. p.562.
9
Да је ''новац мајчино млеко политике'' само потврђује оно што је знао и говорио Александар
Македонски ''нема тако високе препреке коју магаре натоварено златом не може да прескочи''.
Види: Васовић, В.: Гоати. В.(1993), ''Избори и изборни системи'', Радничка штампа, Београд,
стр.169.
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очекивање да када дође '''њихова'' Партија на власт, да ће заузврат добити нешто,
било место у државном органу или некој другој важној институцији, а није за
''бацање'' ако оствари победи на тендеру са најлошијом понудом итд.
Свакако највећа претња постоји ако су запослени у судству и полицији
склони подмићивању и злоупотреби службених овлашћења. У ситуацијама када
судство и јавна безбедност постану корумпирани, држава се налази само корак
пред оним што се назива заробљена држава тј. стањем у којем су не само
поједине службе и агенције, већ и сам врх власти, дакле комплетна држава у раљама корупције. Према томе, последица учешћа политичких првака у корупцији
је настанак феномена "заробљене државе", под којим се подразумева противзаконито плаћање појединаца из власти како би се остварио утицај на израду и
усвајање закона, прописа и одлука државних органа. За разлику од овог термина,
стручњаци Светске банке као синоним за високо корумпиране државе користе
назив "заробљено друштво". Овакав модел "друштвеног уређења" карактерише
монопол финансијских олигархија "из сенке", које имају директну контролу над
политичким партијама, војском, полицијом и другим безбедносним службама,
својим посланицима у парламенту. Тако стичу моћ да доносе законе и уредбе у
своју и корист својих монопола, утичу на судске одлуке и "у рукавицама" или
"подземним средствима" организовано пљачкају националне ресурсе. Помоћу
корупције криминалци стичу углед, моћ и увећавају свој профит тежећи крајњем
циљу, односно преузимању и контроли целокупног финансијског и привредног
система. У таквој ситуацији држава нема "проблема" са криминалом, јер криминалне организације поседују и контролишу државу (4).10
Када су у питању новонастале независне балканске државе, као и постсоцијалистичке државе из централне и источне Европе11, већина њих се налази у
канџама организованог криминалитета и корупције који се све више манифестује
као разорни по ове државе - које су у транзиционом процесу и са још увек слабим
демократским институцијама. Међутим, гледано аналитички, ово је и очекивано,
с обзиром да је у овим друштвима политика схваћена као најрентабилнији бизнис
који омогућује богаћење преко ноћи и безброј привилегија, а искључује било
какву одговорност. Тако да оно што још нису успеле да остваре земље из овог
региона, успело је криминалцима, јер су успоставили мултиетичност својих мрежа и релативизацију државних граница.12

10
Сицилијанска мафија, коју су углавном представљала браћа Cuntrera (Paolo i Pasquale), је
1980. године купила карипско острво Арубу, а с њим и хотеле, земљу, банке, полицију, царинске службенике и државну бирократију. У том раздобљу сицилијанска мафија, односно браћа
Cuntrera, дубоко се укоренила у Венецуели и ујединала са колумбијским картелима који делују
на глобалном нивоу. Колика је економска моћ сицилијанске мафије, нека нам послужи податак
да је 1992. године извезла више од 200 тона дроге у Европу, на чему је зарадила око 10 милијарди долара. Види: Јордан Давид (2000), "Политика и дрога - прљав новац и демократске
државе", АГМ, Загреб, стр. 109, 187 и 222.
11
У савременом политичком дискурсу те земље се називају ''пропалим државама''. Њих
карактеришу процеси који су све више дисконтинуални – који не могу да се одрже у
средњорочном периоду, и који постају догађаји, а манифестују се као прекиди континуитета,
цепање друштвеног ткива или као избијање безбедносних криза.
12
Од деведесетих година XX века, у овом делу Европе ''усталила'' се изрека да ''Све државе
имају криминалце, а само на Балкану криминалци имају своју државу'' и ''Балканом влада
мултиетничка мафија којој секундирају националистичке политичке елите''.
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3. Уместо закључка
Данас је немогуће уочити државу која је у потпуности сузбила организовани
криминалитет и корупцију. Шта више сматра се да ове негативне друштвене
појаве у већини савремених држава постоје у много већем обиму него што званичне евиденције показују, па из тога произлази да се овде ради о веома израженој тзв. "тамној бројци". Посебно у случајевима када се успостави ''сарадња'' између одређених криминалних структура и појединих експонената државне власти. Што је та "спрега" чвршћа и разгранатија, то су покушаји сузбијања ових
облика организованог криминалитета све неуспешнији. Њихово ефикасно сузбијање подразумева познавање услова и откривање свих криминогених фактора
који доприносе њиховом настајању и развоју. На основу тога треба планирати
превентивну и репресивну делатност, што би омогућило одређену контролу настанка и развоја ових облика организованог криминалитета и спречавање појаве
нових облика.
Имајући у виду негативне последице које произлазе из деловања, а посебно спреге организованог криминалитета и корупције на националном и
међународном плану, неспорно је да треба да постоји експлицитна, јасно изражена воља свих одговарајућих међународних организација да кроз билатералну,
регионалну и глобалну сарадњу, свесно и плански, дугорочним и средњорочним
активностима на превентивном и репресивном плану, енергично у складу са позитивним прописима своје државе, сузбију сваки вид организованог криминалитета, што наравно подразумева и један од његових ''најјачих''облика - корупцију,
или га ограниче на ниво друштвене опасности који се може толерисати.
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Софтверска пиратерија као облик сајбер
криминала
Апстракт: Развојем технологије персоналних рачунара, ширењем Интернета и све већом
применом свих његових сервиса, као и развојем електронског пословања, све земље се,
на неки начин, срећу са проблемом неког вида рачунарског или сајбер криминала. У раду
се детаљније описује проблем софтверске пиратерије, као једног, код нас објективно
најприсутнијег, облика рачунарског криминала, карактеристичног за земље у развоју, али
на који нису имуне ни развијене земље. Проблем софтверске пиратерије се у раду приказује у светлу заштите интелектуалне својине и њеног значаја за развој националних економија. Упоређује се степен пиратерије у нашој земљи, региону и целом свету. Утврђују
се најчешћи облици софтверске пиратерије, као и начини борбе против њих. Даје се кратак преглед метода заштите софтвера од неовлашћеног копирања и коришћења.
Кључне речи: рачунарски криминал, интелектуална својина, заштита, софтверска пиратерија

Software Piracy as a Form of Cyber Crime
Abstract: With development of PC technology and with wide acceptance of internet services,
as well as with development of e-business, all countries had some experience with some form
of computer related crime or cyber crime. This paper describes a problem of software piracy, as
one of the most presented forms of cyber crime in developing and developed countries. Software piracy problem is connected with protection of intellectual properties, with influences on
the development of national economies. Piracy rate in Serbia is compared with other countries
in region and rest of the world. Most frequented types of software piracy are shown, with different ways of fighting against them. The short review of software protection methods is given at
the end.
Key words: computer crime, intellectual property, protection, software piracy

1. Увод
У последњих тридесетак година се много тога променило у рачунарском окружењу. Револуција персоналних рачунара је допринела томе да се рачунари, до
пре извесног времена незамисливих капацитета, сада налазе у рукама стотина
милиона корисника. Поред тога, Интернет и други облици умрежавања су омогућили међусобну комуникацију тих рачунара и њихових корисника. Значи да уместо подручја којим су се искључиво бавили рачунарски експерти, данас имамо
"обичне" кориснике који своје свакодневне послове обављају путем рачунара и
путем Интернета, уз размену електронских порука, имају све јефтинији приступ
све богатијем дигиталном садржају. То ствара простор за различите злоупотребе,
независне од географске локације корисника, рачунара или потенцијалног нападача.
У том новом простору, који многи називају сајбер простор (cyber space) и
који чине сви рачунари и дигитални уређаји повезани на интерне и екстерне
мреже, који могу међусобно да комуницирају, сада могу да се нађу све манифес1
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тације лошег људског понашања, са истом, или потпуно новом мотивацијом.
Тако се јављају нови термини, као што су сајбер рат, сајбер тероризам и сајбер
криминал. Примере правог сајбер рата и сајбер тероризма заправо је веома тешко
пронаћи у данашњем светском окружењу, али зато је сајбер криминал реално
веома присутан.

2. Рачунарски криминал
Рачунарски криминал је, још 1983. године, Министарство правде САД дефинисало као "било коју илегалну активност, која користи рачунарску технологију за
извршење кривичног дела...", а злоупотреба рачунара се дефинише као " било која
намерна активност, на било који начин повезана са рачунарима, где жртва трпи, или би могла да трпи губитак, а извршилац остварује, или би могао да оствари неку добит"[1]. Аналогно томе, сајбер криминал представља било коју
криминалну активност, која користи мрежни, дигитални свет, или сајбер простор,
за извршење криминалног дела.
У литератури се могу наћи различите класификације рачунарског криминала, где је информациони систем средство или мета криминалних активности.
Тако, према [2], постоји девет облика рачунарског криминала:
Крађа услуга
Крађа и фалсификовање информација
Тајна криминална комуникација
Илегално пресретање информација
Електронско прање новца
Преваре у преносу средстава
Преваре путем телемаркетинга
Електронски вандализам и тероризам
Ширење офанзивних материјала и изнуђивање
У сваком случају, постоје подаци и докази о постојању сајбер криминала
на неколико нивоа. Иако сајбер криминал своје извршиоце најчешће налази у
појединцима, могући актери су и организације или владе, које се користе манипулацијом рачунарским окружењем ради остваривања својих намера.
Наравно, не треба заборавити ни организовани криминал, који користи
сваку прилику и свако окружење за остварење својих циљева. Коришћење
рачунара у активностима организованог криминала, као што су дрога, прање
новца, трговина оружјем, крађе, уцене, изнуда, дечија порнографија, пиратерија
итд, одавно je присутно [3].
Еуропол, агенција европске полиције, констатовала је у свом извештају о
организованом криминалу у земљама Европске уније из 2003. године, да су
"…успостављање светског финансијског тржишта, економска глобализација и
стварање заједничког европског тржишта, изванредна прилика за организоване
криминалне групе, које су максимално искористиле технолошки прогрес и сајбер
простор. Високе технологије, паралелно са развојем електронске трговине и
Интернет банкарства, ће и у будућности бити главно подручје криминалних
активности."
У реалном свету, основне мотивације криминалаца су финансијска корист,
или освета некоме или нечему. Исте мотивације постоје и у дигиталном свету, уз
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неке додатне, карактеристичне за ово окружење. За једну групу људи, који себе
називају хакери, сајбер простор представља изазов, место за доказивање својих
способности за продор у туђе рачунаре, мреже или базе података. Овај вид активности нема адекватну аналогију у реалном свету
Коначно, већина криминалних претњи у дигиталном свету, као и у реалном, потиче од људи, који се могу сврстати у пет категорија:
1.
2.
3.
4.
5.

Криминална (лопови, преваранти, организовани криминал)
Злонамерна (хакери, вандали, незадовољно или отпуштено особље итд.)
Шпијунска (индустријска и државна шпијунажа, конкуренција)
Нежељена (аутори спем порука, "етички" хакери )
Нестручна или необазрива (особље, сарадници, корисници).

Очигледно је да ће криминал увек бити један од друштвених проблема, а
његова селидба у сајбер простор је само померај, а не квалитативни скок, па неће
имати много утицаја на укупну стопу криминала. Највећу разлику, у односу на
класичан криминал, доноси транснационалност сајбер криминала, који не познаје
границе.

3. Софтверска пиратерија
Један од најприсутнијих видова рачунарског криминала, бар у нашој земљи, је
софтверска пиратерија. Најкраћа дефиниција софтверске пиратерије је неовлашћено копирање и коришћење рачунарских програма. Она је пре свега велика
претња пословању софтверских фирми и професији програмера генерално.
Софтверска пиратерија се јавља у неколико основних видова:
Куповина једне лиценцне копије програма и инсталација на више
рачунара у супротности са условима лиценце (најчешћи вид)
Неовлашћено преузимање заштићеног софтвера са Интернета
Илегално копирање и продаја заштићеног софтвера у форми оригинала
Продаја софтвера, намењеног само за ОЕМ продају
Инсталација неауторизованих копија софтвера на рачунаре који се продају
Неовлашћено изнајмљивање софтвера.
Постоје различита мишљења о узроцима софтверске пиратерије, али свакако треба узети у обзир факторе као што су могућност лаке зараде, лакомисленост, непознавање (или чак непостојање) закона, и посебно несхватање софтвера
као вредне интелектуалне својине. На прва два фактора тешко може да се утиче
неким друштвено-превентивним мерама, јер постоје у свим подручјима људске
делатности, па је елиминисање тог ризика проблем који морају да решавају сами
произвођачи софтвера различитим методама заштите. Последња два фактора би
морала да буду предмет акције одговарајућих институција друштва и државе.
Тако је 01.01.1999. године, удруживањем асоцијације издавача софтвера
(Software Publisher Association – SPA) и асоцијације информатичке индустрије
(Information Industry Ass.- IIA), формирано ново удружење (Software & Information
IndustryAssociation - SIIA), као главно удружење 1400 компанија које се баве раз-
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војем и продајом софтвера за пословне и образовне потребе, Интернет и забаву у
САД. Ово удружење штити њихова права интeлектуалне својине у целом свету и
даје препоруке, на основу којих организација US Trade Representative сваке године формира листу земаља које не спроводе адекватну и ефикасну заштиту интелектуалне својине (пре свега са становишта заштите америчких компанија), рангирајући их у пет категорија (Monitoring, Priority, Priority Watch, Watch, Spec.
Mention).
Још једна, међународна, организација - БСА (Business Software Alliance BSA), заступа интересе софтверских компанија пред владама страних земаља,
предлаже одговарајуће законе и врши едукацију. Она, у сарадњи са истраживачко
аналитичарском компанијом ИДЦ (International Data Corporation - IDC),
објављује годишње извештаје о стању софтверске пиратерије у свету [4]. Према
њиховом извештају за 2007. годину, земља са највећом стопом пиратерије је
Јерменија (93%), док најмању стопу пиратерије има САД (20%).
Док стопа пиратерије бележи пад у већини земаља, много интересантнији
су подаци о губицима услед софтверске пиратерије (Табела 1.), који на светском
нивоу, у 2007. години, прелазе 60 милијарди долара. У наредне четири године се
тржиште софтвера за персоналне рачунаре процењује на око 400 милијарди америчких долара, па се са тренутном стопом пиратерије очекује да ће губици услед
пиратерије у том периоду износити више од 225 милијарди долара.
Србија има још увек високу стопу пиратерије (76%), са процењеним губицима од 72 милиона долара, што говори и о слабо развијеном ИТ сектору у односу на земље у окружењу.
Табела 1: Државе са губицима услед пиратерије, већим од 300 мил. долара
Држава
САД
Кина
Русија
Француска
Индија
Немачка
В. Британија
Јапан
Италија
Бразил
Канада
Шпанија
Мексико

Губици у 2007.
(мил. $)
8.040
6.664
4.123
2.601
2.025
1.937
1.837
1.791
1.779
1.617
1.071
903
836

Држава
Пољска
Ј. Кореја
Холандија
Аустралија
Тајланд
Венецуела
Индонезија
Украјина
Аргентина
Турска
Шведска
Малезија
Швајцарска

Губици у 2007.
(мил. $)
580
549
502
492
468
464
411
403
370
365
324
311
303

Досадашња искуства и основни трендови могу да дају пројекцију тржишта
софтвера и фактора који могу да утичу на софтверску пиратерију у блиској будућности:
Број инсталираних персоналних рачунара – са растом од 13% у 2007.
години на светском нивоу, и са нajбржим растом у потрошачком сегменту и малим организацијама (најтежим сегментима за смањење пиратерије), утицаће на раст софтверске пиратерије.
Раст броја (широкопојасних) Интернет прикључака - са 150 милиона
нових корисника у 2007. години, и предвиђених 700 милиона нових ко-
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рисника до 2012. године, од тога 76% са проблематичних тржишта, утицаће такође на раст пиратерије, односно Интернет ће постати главни извор пиратског софтвера.
Глобализација – присуство мултинационалних компанија на тржиштима
у развоју, појава нових мултинационалних компанија (Кина, Индија,
Русија) и њихова жеља да уђу у ЕУ, светску трговинску организацију
(WTO) итд, охрабрује коришћење легитимног софтвера, ради усаглашавања са глобалним стандардима везаним за интелектуалну својину.
Раст локалних софтверских тржишта – њихов интерес је заштита
своје интелектуалне својине, па врше лобирање када су у питању активности владе и доношење одговарајућих закона у тој области.
Акције легализације – примери ових акција у Русији, Египту, Вијетнаму,
Грчкој, говоре о значајном смањењу стопе софтверске пиратерије.
Технологије заштите софтвера – развој нових хардверсих и софтверских метода заштите (Digital Rights Management), свакако ће утицати на
смањење губитака услед софтверске пиратерије.
Нови модели испоруке софтвера – изнајмљивање и коришћење софтвера према потреби (Software-as-a-Service).
Остали фактори – култура, политички услови, ефикасност институција, технологија, географско окружење.
Јединствена процена је да ће се наставити пад стопе пиратерије у већини
земаља, али глобално ће она остати иста, или ће се повећавати због помераја пиратског тржишта у њима погодније земље.
На распрострањеност софтверске пиратерије утицале су и одређене заблуде,
као на пример:
копирање никога не оштећује,
то није крађа, ако се не ствара профит даљом дистрибуцијом,
тако се смањују трошкови фирме
лакше и згодније је копирати софтвер од друга, него га купити, јер
мале су шансе да будеш ухваћен, јер
то се више исплати, јер
то сви раде, итд.
На жалост, чак и код многих пословних људи на софтверску пиратерију се
гледа као на лак начин за улазак у нову глобалну економију, засновану на информационим технологијама. То исто важи и за владе одређених земаља.
Пиратерија дефинитивно није условљена ни ниским личним примањима,
јер постоји и у развијеним земљама, а и у земљама у развоју корисници софтвера
су углавном они који могу себи да приуште набавку рачунара, па би могли да
купе и легалан софтвер за тај рачунар.

4. Софтвер као интелектуална својина
Заштита софтвера као интелектуалне својине је од изузетног значаја за раст и
развој сваке националне економије. Емпиријски је доказан значај развијене и
законски заштићене софтверске индустрије и њен утицај на повећану запосленост и здравље привреде у целини. Међутим, и даље се развоју домаћег софтвера
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посвећује пажња у релативно малом броју земаља. Делом је то и због пропуста да
се охрабре грађани, стручњаци и предузетници, да развијају и продају софтвер у
релативно поузданом и законски заштићеном окружењу.
Предности јаке и квалитетне заштите софтвера као интелектуалне својине
су што:
охрабрује појединце и фирме да праве нови и побољшавају постојећи
софтвер
охрабрује домаћу софтверску индустрију
осигурава ширење нових идеја и технологија
промовише инвестирање у домаћу економију
охрабрује међународни трансфер технологија.
Заштита ауторских права има посебан значај за индустријски неразвијене
земље, јер је индустрија софтвера једина област где може равноправно да се конкурише мултинационалним компанијама, на домаћем и на страном тржишту. Она
не захтева велика улагања и скупе стране технологије, а потребе домаћег тржишта су познате.
Према проценама ИДЦ, пад пиратерије за 10% у наредних 5 година, може
да допринесе отварању 500.000 нових радних места и донесе додатну зараду од
више од 100 милијарди долара локалним ИТ секторима (произвођачима, продавцима, сервисима).
Постоје три основна елемента у систему заштите интелектуалне својине,
која адекватно и ефикасно штите националну софтверску индустрију. Прво, то су
одговарајући закони, усаглашени са међународним стандардима, са одговарајућим санкцијама за њихово кршење. Друго, битно је спровођење тих закона од
стране одговарајућих владиних установа (полиција, царина и сл.). Трећи, веома
важан елемент је едукација целокупне популације, пошто у савременим условима, сваки појединац са персоналним рачунаром може да постане дистрибутер и
издавач софтвера.
Oво је, на неки начин, уобличено у СИИА критеријумима, којима се процењује колико која земља улаже у заштиту интелектуалне својине. Процењују се
следећи критеријуми:
1. Постојање сталне заштите ауторских права и робних знакова, најмање у
складу са међународним уговором ТРИПС (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) светске трговинске организације, светске организације за заштиту интелектуалне својине (WIPO), или на вишем нивоу, склапањем мултилатералних или билатералних уговора.
2. Одређивање званичних ауторитета за спровођење ове политике и закона.
3. Постојање ефикасних санкција за кршење тих закона.
4. Спремност влада да подрже заштиту ауторских права кроз:
организацију образовних програма који ће утицати на смањење пиратерије
кооперацију са владом и трговински асоцијацијама САД
смањење коришћења нелегалног софтвера у свим владиним институцијама, укључујући и образовање
конкретне акције на тужењу већих прекршилаца, дистрибутера и
крајњих корисника.

Софтверска пиратерија као облик сајбер криминала

Који је интерес Србије да прихвати ове критеријуме и угради их у домаће
законодавство? На први поглед, интерес је мали, јер не спадамо у веће произвођаче софтвера, не улажемо у његов развој, а пиратерија нам је чак одговарала у
условима економске блокаде, сталне несташице девиза итд. Ипак, иако нам баш
сва решења можда тренутно не одговарају, морамо бити свесни да усаглашавање
са другим земљама решења у области заштите софтвера значи и подстицај развоју домаће софтверске индустрије. Са друге стране, кад тад ћемо морати да усагласимо наше право са међународним стандардима и принципима и избегнемо
спорове и штете које из њих могу да настану. Тиме штитимо и домаће произвођаче софтвера и омогућујемо им правну сигурност за даља улагања.
Код нас је заштита софтвера први пут нормирана Законом о ауторским и
сродним правима из маја 1998. године [6], којим се рачунарски програми сматрају ауторским делом и којим се аутору даје право да забрани умножавање примерака свог дела. Под умножавањем се сматра и смештање целог или дела програма у меморију рачунара, односно пуштање програма у рад на рачунару. Умножавање се не дозвољава ни за потребе личног образовања и сличне потребе.
Законом се дефинишу и дозвољене радње лицу које је на законит начин прибавило примерак програма. Казненим одредбама дефинишу се новчане казне за привредне преступе, као и затворске казне, ако је до повреде ауторских права дошло
због намере да се прибави имовинска корист. Овај закон је дорађен почетком
2005. године и подржан са низом уредби и промена у сродним законима [7].

5. Закључак
Очигледно је да се у блиској будућности не може очекивати елиминација софтверске пиратерије. Очигледно је, такође, да непрекидна едукација и одређене
системске мере, уз све видове активне и пасивне заштите софтвера, могу да допринесу смањењу губитака од софтверске пиратерије, уз корист за цело друштво.
Софтверска пиратерија спречава природну и ефикасну расподелу ресурса и
захтева, поред примена различитих метода заштите од стране произвођача и дистрибутера софтвера, и директну интервенцију владе у формирању здравог окружења за развој софтверске индустрије, путем заштите интелектуалне својине и
стимулације истраживања и развоја.
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Корпоративни компјутерски криминал као
глобални проблем
Апстракт: Информација је данас постала најважнији ресурс у бизнису, али и у животу
уопште. Као што су некада земља и капитал имале највећу моћ, тако је данас са информацијом. Она је заједно са информационом технологијом обележила савремени свет, посебно када је у питању брзина прикупљања података и претварање у информације и њихов трансфер, складиштење и коришћење. Речју, информација је постала најзначајнији
ресурс за стицање конкурентске предности на стратегијском нивоу корпоративних организација. Иако је информациона технологија напредовала до неслућених висина, корпоративни менаџмент није у потпуности успео да обезбеди сигурност, односно заштиту информације. Шпијунажа је захватила велике компаније. У многим великим корпорацијама,
сигурност, тј. заштита информација је буквално речено последња мисао, због чега је
компјутерски криминал доживео „процват“ са тенденцијом даљег ширења. Ово мишљење
је присутно чак и у НАСИ, као вероватно једном од најбезбеднијих места на свету. Рад
има за циљ да укаже на проблем корпоративног компјутерског криминала који није довољно обрађен у литератури, као и у корпоративној пракси менаџмента. Акценат ће бити
дат на најчешће врсте компјутеског криминала, узроке и штете које производи, као и мере
које треба предузети у циљу спречавања његовог настанка.
Кључне речи: Компјутерски криминал, хакери, вируси, сајбер рат, тероризам.

Corporate Computer Crime as a Global Problem
Abstract: Information has become a key resource in business today but also in life in general.
Just as the greatest power once used to lie in land and capital, today it lies in information. Along
with information technology, it marked the modern world, especially in terms of speed of data
collection and processing into information, as well as transfer, storing and usage of information.
In a word, information has become the most important resource for gaining competitive advantage at the strategic level of corporate organization. Even though information technology has
soared to dizzying heights, corporate management was unable to provide full security, that is,
protection of information. Big companies fell victims to espionage. This paper aims to point out
the problem of corporate computer crime, which has not been sufficiently addressed in the literature, as well as corporate management practice. Emphasis will be laid on the most frequent
types of computer crime, its causes and damages it produces, as well as the measures to be
taken in order to prevent its onset.
Key words: Computer crime, hackers, viruses, cyber war, terrorism.

Увод
Коришћењем великог броја компјутера, од великог броја људи са различитих
локација, објективно се ствара могућност за злоупотребе и корупцију. Нови «бежични свет» у којем живимо, гони нас да постављамо нека важна и нова етичка
питања. Ко поседује информацију, посебно информације о нама? Ко је одговоран
за тачност информација? Да ли у пословним организацијама треба поставити
1
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правила за коришћење информација, рачунара и информационих система, и ако
је то већ потребно, какви би то онда принципи требали бити? И на крају, које и
какве казне би требале бити изречене у случају криминалних радњи и злоупотреба?

Компјутерска кривична дела
Без обзира на различита одређења2 под кривичним компјутерским делима подразумевамо чин коришћења информационих технологија у незаконите сврхе. Овa
широка дефиниција компјутерских кривичних дела подразумева следеће:
Набавка рачунара у циљу кршења закона.
Коришћење рачунара за стицање противправне финансијске користи
Коришћење рачунара да би се подржале криминалне активности, иако
рачунари нису набављени с тим циљем.
Према Computer Security Institute-u (CSI) свеопшти тренд компјутерских
криминалних дела се смањује у протеклих неколико година3. Али ипак, извештај
говори да губици организација могу бити енормни. На пример, скорашњи преглед „CSI-а 269“ који је добијен из извештаја 269 анкетираних одговорних менаџера из разних организација процењују да су се у 2004. години десила криминална дела у износу од преко 140 милиона $. Начини извршења кривичних дела и
њихова структура дати су на следећој слици, и то:
Слика 1: Тип рачунарског криминала и процена губитка организација

Из претходног је видљиво да је најмање учешће криминалних дела у 2004.
години извршено путем саботаже и да на њега отпада нешто више од 0,5%, што
2
Овде се не разматра правни аспект компјутерских дела, јер свако национално законодавство
има своја одређење и дефиниције, већ општи приступ
3
Paul Bocij and others, Business information system, Edinburg, 2006.
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је занемарљиво. Највеће учешће у компјутерском криминалу имало је Уништавање сервиса у износу од 26 милиона долара, што је нешто мање од 20% од укупног компјутерског криминала који се десио у тој години.
Треба напоменути да овај преглед показује само део штете за светску економију, у којем се губитак само од рачунарских вируса процењује на више од 55
милиона $ у 2003. години. Многе компаније не пријављују претрпљен
компјутерски криминал из страха од лошег публицитета и пада акција. Зато експерти верују да многа дела никад нису била пријављена и да штете по овом основу вишеструко превазилазе наведене износе. Јасно је да је компјутерско криминално дело чињеница свакодневног живота, иако овом питању постоје различити ставови.
Први став осуђује криминалне активности према закону, али не брани слободу размене информација. Овај приступ заступају представници либералних
цивилних права, информатичка индустрија, провајдери комуникационих сервиса,
и експертни корисници рачунара - тзв. хакери.
Други став полази од тврдње да је свако ко неовлашћено упадне у рачунар
уљез, а сви уљези би требали да одговарају по закону. Ово становиште заступају
правни експерти из сфере имовинског права, владине агенције, органи јавног
реда, и послодавци који су зависни од података који се чувају и користе са
рачунару.
Не улазећи у дубљу расправу по овом питању, у данашњем Информационом добу можемо констатовати да се база података проширила и да линије између наведених ставова нису прецизно дефинисане. Глобално повећање броја и
сложености рачунарских мрежа је донело много брига око права, приватности,
као и безбедност свих корисничких група. Већина корисника се углавном слаже
да власничка права оних који су направили софтвер и друга права над материјалом дистрибуираним преко мреже, морају бити заштићена.

Недозвољени приступ компјутеру је кривично дело
Особа која неовлашћено упадне у нечији рачунар је починила кривично дело, као
што је то случај и у другим сферама власништва. Истраживања и анализе показују да је најчешћи вид недозвољеног приступа рачунару у 2004. у САД био у
следећем:
Службеници краду компанијско радно време на рачунару ради обављања личних послова.
Уљези упадају на веб странице владе или њених организација и мењају
приказане информације, настојећи да исте учини непоузданим.
Лопови краду бројеве кредитних картица као и социјални број, и онда
користе украдене информације за личну корист.
Истраживање спроведено од стране CSI показује да се број напада на
рачунарске системе смањује, што се може видети на следећем приказу:
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Слика 2: Неовлашћени приступ рачунарима се смањује

Из приказа, који је састављен на основу одговора 481 менаџера и других
руководилаца из великих и средњих компанија, се јасно може закључити да је од
1999. до 2003 године број неовлашћених приступа рачунару углавном повећаван.
Такође је евидентно да се смањује број компанија које пријављују упад у
рачунар. Док је тај проценат у 2000. години износио 70%, следеће четири године
бележи перманентни пад, да би се у 2004. години тај број смањио на 53%. Иако
се компјутерски криминал по овом основу смањио, све већи број организација
корпоративног и јавног сектора је захтевао да се федералним законима уведу
строжије санкције у вези ових криминалних активности. То је образлагано све
већим учешћем Интернет технологија у бизнису и државној управи.

Правна регулатива САД у вези компјутерског криминала
Питање компјутерског криминала у Сједињеним Државама је правно регулисано
федералним законима који су донети 1986. године.4 По овим законима, забрањено је:
Крађа или угрожавање података у вези националне одбране, страних
односа, атомске енергије, или других ограничених информације.
Неовлашћен приступ рачунару у власништву било које агенције или органа владе САД.
Злоупотреба података који припадају банкама или другим финансијским институцијама.
Претње уништавањем компјутерских система у смислу крађе новца или
других вредности које припадају појединцима, организацијама, или држави.
Закон о приватности електронских комуникација из 1986. године прописује да је прекршај сваки упад у било који електронски систем за комуникацију,
4

Ради се о Закону о рачунарским преварама и искоришћавању и Закона о приватности
електронске комуникације из 1986. године.
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укључујући и телефонски разговор. Према овом Закону, истражитељи не могу да
прислушкују гласовну комуникацију када прате неког осумњиченог да је прекршио закон.
У 2002. години Амерички конгрес је донео тзв. „Патриотски закон” да би
допунио акт о компјутерским преварама и злоупотребама. По „Патриотском акту” истражитељи могу да добију приступ гласовним комуникацијама много лакше и то га чини веома контроверзним законом. Треба имати у виду да је овај
Закон донет смо 45 дана после терористичког напада који се десио 11. септембра
2001. године, без јавне расправе и орочен на временски период од четири године.
Анализе показују да овај Закон ускраћује постојећа уставна права појединаца,
што је наишло на оштро реаговање бројних удружења грађана, док је један део
грађанства, понесен утиском из терористичког догађаја, захтевао да уз извесне
промене овај закон остане на снази.
„Патриотски закон” је и након ревидирања остао предмет бројних дискусија. У исто време су иновирани и дуги закони који третирају питање
компјутерског криминала. Реч је о Закону о патентима који штити софтвер и
компјутерски хардвер, Облигациони закон који штити електронску трговину, као
и Закон о ауторским правима који је укључио одредбе о компјутерском софтверу.
Питањем компјутерског криминала у САД-у се баве бројне агенције и друге организације. Федерални биро за истраживање (FBI) и америчка тајна служба
удружили су снаге на сузбијању компјутерског криминала. FBI је надлежан за
питања прекршаја који укључују шпијунажу, тероризам, финансијске малверзације, организовани криминал и претње националној сигурности, док тајна служба
истражује прекршаје у вези са монетарном политиком као и злоупотребом информација о финансијској приватности.
Имајући у виду озбиљност проблема с којим се среће америчко друштво по
питању компјутерског криминала, поред федералног закона који регулише општа
питања, свака федерална држава има законе који регулишу компјутерски криминал.
И поред релативно добре регулативе у сфери компјутерског криминала,
неки критичари износе тезе да правна регулатива не иде довољно далеко у погледу гоњења компјутерских криминалаца. Други се опредељују за либералнију
опцију, верујући да се казнама многе ствари не могу решити. Они верују да гоњења не би требало предузимати ако је упад учињен а од њега није било штете.
Анализе показују да постоји неколико тешкоћа у доношењу и спровођењу
закона који се тичу компјутерског криминала на глобалној мрежи. Будући да
становници многих земаља могу бити умешани у упад у систем, поставља се
питање чије је законодавство надлежно да гони прекршиоца, које законске прописе применити, коме препустити бригу о праћењу криминалаца и сл.

Врсте компјутерских криминалаца
Компјутерски криминалци су различити, као и њихова дела. Показује се да не
постоје два иста криминалца или два дела која су изведена из истих мотива, на
исти начин и са истим имликацијама у пословном свету. Неки користе рачунар да
украду новац и друге вредности или да стекну против правну корист кроз нпр.

Корпоративни компјутерски криминал као глобални проблем

рекламирање робе за куповину преко веб сајта, примајући поруџбине и новац
после којих следи слање мање квалитетне робе или потпуни изостанак слања
робе. Остали видови компјутерског криминала укључују крађу или измену информација. Неки од криминалца који краду информације или руше компјутерске
системе траже откуп у замену за повраћај информација или неутралисање штете,
што у кривичном праву представља рекетирање.
Сајбер терористи подмећу деструктивне програме у компјутерске системе,
затим прете да ће исте активирати уколико откупнина не буде уплаћена. Криминал у облику електронског вандализма изазива штету кроз постављање вируса,
обарање система или ускраћивање одређених сервиса.
Кад чујемо термин „компјутерски хакер” замишљамо технолошког генија,
који седи испред рачунара цео дан и ноћ покушавајући да провали тајне шифре и
сигурносне кодове рачунара федералне безбедносне агенције, швајцарске банке
или ЦИА-е. Мада је ово традиционални профил компјутерског хакера, данас је
тешко давати овакве уопштене оцене, због чега је потребно указати на то шта
хакер јесте, а шта заправо није.
Појединци који имају експертска компјутерска знања и вештине и који су у
стању да неовлашћено приступе у компјутерске системе, називају се хакери. То
име је први пут употребљено '60-тих година да опише компјутерске кориснике са
експертским знањем. Они су правили програме за мејнфрејме које су користили
и слободно размењивали информације држећи се неписаног правила да не уништавају или краду информације које припадају другима. Тврдили су да су њихови
мотиви заправо претрага по компјутерским системима из радозналости и жеље да
науче што је више могуће о компјутерима. Како је компјутерски криминал постао све више распрострањен и опасан за пословни свет, прави хакери (они који су
мотивисани знатижељом, а не жељом да начине штету) одбили су да користе
термин „хакер” да би описали компјутерског криминалца. Данас су они који упадају у компјутерске системе са намером да направе штету или преступ обично
називају крекерима.
Извештаји показују да кад су корпоративне организације жртве преступници су углавном запослени у организацији. На пример, Извештај из 1998. године који обухвата 1600 компанија у 50 држава света, показује да је 73% ових компанија имало случајева упаде у сигурносне системе, или случајеве индустријске
шпијунаже у току једне године. Упади и остали напади пријављени од стране
надзорних органа, према извештају кога је сачинио Институт са компјутерску
сигурност, дошли су од стране следећих група, и то:
од стране овлашћених запослених лица у 58% случајева,
од стране запослених који нису имали приступ компјутерским системима у 24% случајева,
хакера и терориста који се налазе изван компаније, у 13% случајева,
од стране конкуренције, 3% случајева

Врсте компјутерских прекршаја
Сви преступи по питању компјутерског криминала могу се сврстати у следеће
групе:

135

136

Маја Анђелковић

Неовлашћен приступ
подацима

Промена података (нпр.студент упадне у универзитетски систем за оцењивање и промени оцене које је
зарадио у претходном семестру)

Финансијске проневере

Врста неовлашћеног приступа подацима који се
појављује када особа преноси новац са нечијег финансијског рачуна на свој рачун (нпр. запослени у
банци скидају по неколико пенија са сваког од хиљаду рачуна и преносе га на сопствени.)

Телефонске преваре

Преваре почињене против рачунарских система телефонских компанија са циљем да се омогуће бесплатни разговори са удаљеним дестинацијама, преусмеравање позива ка бројевима по избору људи који
су извршили превару и сл.

Умножавање

Телефонске преваре, нпр.. крађа електронског серијског броја телефона који се користи у сврху бесплатног коришћења туђег телефона.

Превара са кредитним
картицама

Односи се на крађу бројева кредитних картица на
Интернету и употребу истих за располагање рачуном
жртве.

Крађа са ПИН кодом

Сам чин стајања иза корисника картице, док подиже
новац и памћење или снимање његовог идентификационог броја (пин).

Друштвени инжењеринг

Противправно стицање информација потребних за
приступ компјутерима од стране превараната запослених у компанији.

Претурање по остацима

Овај приступ не захтева техничког експерта све док
садржи једноставно претурање по отпаду докумената компаније.

Крађа лозинки

Превара која значи крађу шифара за легитимне
рачуне на компјутерима у којима преварант користи
програме који дуплицирају организацијски приступ
мрежи компаније.

Наведено показује потребу да менаџмент и они који се баве откривањем
компјутерског криминала морају познавати врсте превара и начине на који се оне
остварују. У том смислу потребно је организовати и едукативне семинаре за особље које се бави одређеним активностима и упозоравати на опрез и предузимање
одређених мера заштите.

Корпоративни компјутерски криминал као глобални проблем

Софтверска пиратерија
Када се купи комерцијални софтвер, илегално је направити резервну копију за
сопствену употребу, заједничко коришћење или од комерцијалног софтвера правити јавно доступан софтвер за бесплатно коришћење. Оваква пракса се у пословном свету назива софтверска ператерија. Она је са правног аспекта илегална и
подлеже правној одговорности.
Закони који се користе код патената и права коришћења могу се односити
и на софтвер. Права коришћења одређена законом садрже копирајт закон из 1980.
године, а 1992. године је донешен закон о софтверској пиратерији, док је 1997.
године донешен акт који забрањује копије и пиратерију.
Софтверска пиратерија је постала проблем јер је сувише распрострањена и
као таква односи комерцијалној софтверској индустрији као иноватору и проналазачу, билионе долара годишње.

Софтверска пиратерија као глобални бизнис
Пиратерија софтвера је распрострањена широм света. Светски губици због пиратерије се у 2002. години процењују на око 13 билиона долара. Учешће паритерије
по регионима је дато на следећој табели:
Табела 1: Учешће пиратерије по регионима
Регион
Ниво пиратерије
Северна Америка
23%
Западна Европа
36%
Азија-Пацифик
53%
Латинска Америка
63%
Средњи Исток-Африка
56%
Источна Европа
71%

Новчани губитак
7,232
9,600
7,553
1,273
1,026
2,111

Из табеле је видљиво да је највећи ниво софтверске пиратерије у 2004. години забележен у Источној Европи, која традиционално има висок ниво пиратерије и у другим пословним сферама. Најмањи ниво пиратерије је присутан у Северној Америци и износи 21%. Овакав положај Северна Америка је обезбедила
захваљујући доброј правној регулативи али и правилном односу према интелектуалном капиталу.
Посматрајући новчане губитке због пиратерије, евидентно је да су они
највећи у Западној Европи, која по нивоу пиратерије далеко заостаје иза Азије,
Средњег Истока и Латинске Америке. Најмање губитке трпи Африка и Латинска
Америка, где информатичка технологија још увек није добила место које по свом
значају заслужује.
Софтверска пиратерија, поред тога што постаје правни, све више постаје и
светски етички проблем. Међутим, ово питање је условљено и социолошко културолошким и другим особеностима појединих националних заједница. На пример, концепт индивидуалног власништва над знањем је традиционално стран у
многим земљама Средњег Истока, где знање према тамошњим схватањима треба
да буде подељено. У другим случајевима постоје политички, социјални и економски разлози за пиратерију. У многим земљама издавачи софтвера једноставно
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не брину о потребама корисника, који опет немају довољно могућности да набаве
софтвер на легитиман начин.
Остали фактори који доводе до пиратерије или злоупотребе интелектуалне
својине широм света укључују недостатак јавне казне о поменутој теми, недостатак индустријске инфраструктуре која производи легитимни софтвер и у великој
мери високе захтеве за компјутерима и другим технолошким производима.

Резиме
Сама чињеница да је велики број компјутера међусобно повезан, да су мреже
постале комплексне, да у њима учествује велики број људи са различитих
локација су повећале ризик за информације. Са повећањем ризика, компаније би
требало да предузимају додатне мере како би обезбедиле заштиту информација.
Међутим, то се не дешава. Док ризици расту, корпоративни менаџмент не
предузима довољне мере да обезбеди сигурност информације. Проблем се
усложава, јер се сигурност информација углавном анализира на макро нивоу и у
специјализованим агенцијама које се баве информационим технологијама.
Употреба Интернета је подстакла многе видове криминалних активности,
попут злоупотребе података, стицања противправне финансијске користи, пиратерије, педофилије, продаје и дистрибуције порнографског материјала, упутстава
за прављење експлозивних направа и сл.
Додатни проблем који овом приликом није био анализиран је појава сајбер
тероризам и сајбер рата, који подразумевају употребу компјутера и мрежних
технологија против особа, или држава у циљу заплашивања или принуде друштва
на политичке, религиозне или идеолошке радње. Један од највећих страхова у
вези са сајбер тероризмом је то да се напад може извршити са било ког
компјутера у свету, а имајући у виду да компјутери и мрежни системи контролишу нуклеарне електране, телефонске системе и системе транспорта, свако ометање истих могло би да изазове губитке живота или масовне нереде.
У оцени достигнутог нивоа правне регулативе по питању компјутерског
криминала, треба имати у виду да је електронско право вероватно једно од
најмлађих, те у том смислу се и очекује његово стално унапређивање. Такође,
образовање по питању компјутерског криминала и подизање свести о опасностима од истог су сигурни путеви за што бољу неутрализацију његових последица.
Разлози за опрез нису ирационални, иако већини тако изгледа. Жртва
компјутерског криминала може бити свако и ово нису неугодне ситуације које се
дешавају неком другом – то су опасне ситуације које могу угрозити приватност
појединца, финансијски га угрозити, па чак и угрозити читаве системе, мултинационалне компаније или пак државе или сегменте државне управе.
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Компјутерска крађа идентитета као облик
криминала
Апстракт: Информатичко доба је донело много задовољства и побољшало бројне перформансе живота и рада. Међутим, оно је донело и многе проблеме у бизнису и животу
уопште. Крађа идентитета путем компјутера је постала савремени облик криминала. Остати анонимус у on line бизнису је веома тешко, што ствара велике проблеме у пословном
и личном животу појединаца.
Рад има за циљ да скрене пажњу на проблем компјутерске крађе идентитета као савременог облика криминала, који је недовољно познат а који ће у будућности бити све више
присутан.
Кључне речи: on line криминал, крађа идентитета, заштита.

Computer Identity Theft Like Form of Criminal
Abstract: Information age is developing standard of life and work, but also induces many problems in business and privacy. Identity theft by computer became a modern way of criminal. Today, it’s very hard to stay anonymous in on-line business. This problem exists equally in market
economy, but also in developing country. The criminals pretend to stole personal name, address, birth date, or other information that the lender requires as a means of establishing identity.
Key words: on line criminal, identity theft, protection

1. Информатичка (не) писменост
Информатичка писменост, без обзира на релативност овог феномена, постаје све
више услов за обављање бројних послова у профитним или непрофитним организацијама. Она често опредељује шансе појединаца за запосленост, напредовање
степеницама хијерархијске пирамиде и коначну успешност на личном и корпоративном плану.
Информатички писмени појединци су у стању да брже пронађу изворишта
одређених података. Коришћењем рачунара они могу доћи до података, односно
сакупљати, чувати, организовати и исте процесуирати у информације. У вишој
фази, информација се може трансферисати, складиштити и користити, што је и
крајњи циљ претходних поступака. Тако се показује да је рачунар алат у рукама
обучених појединаца, којим повећавају своју стваралачку моћ. Тиме се отклањају
сваке заблуде о некорисности, односно штетности компјутера за развијање интелектуалних способности појединаца.
Испоставља се да је данас информатичка писменост саставни део опште
писмености. Информатичка професија је настала оног тренутка када су се
1
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рачунари почели интензивније користити. И највећи информатички оптимисти
нису могли ни замислити да ће се након две деценије рачунарима користити сви,
укључујући и децу. Данас има мало послова где рачунари нису у примени. Посебно су прилагођени за обраду велике количине података. Речју, компјутери и
информатичка технологија се користе на копну, мору и ваздуху, у свим областима живота и рада, при чему су простор и време у информатичкој ери изгубили на
значају2.

2. Корпоративна одговорност у информатичком друштву
Пословни скандали који су се десили у претходне две деценије прошлог века
остављају озбиљне дилеме и траже одговор на питање како направити моралну
друштвено одговорну компанију која би била конкурентнија у односу на неморалне и неодговорне компаније. Конкретно, ради се о дилеми да ли је у информатичком друштву корисно бити моралан, односно да ли моралност и одговорност
ствара одређене предности у пословном бизнису. Проблем је сложен, утолико
пре што не постоје јасне корелације између моралног и одговорног пословања и
корпоративне успешности. Ипак, стереотипи говоре да се у бизнису мора бити
моралан, јер тврдити супротно било би неприхватљиво са становишта конзумената производа или услуга. Због наведеног, многе националне заједнице и организације корпоративног типа ипак настоје да буду етичке и одговорне, доказујући да се етично пословање на дуги рок исплати.
Увођењем информатичке технологије, потреба за моралом није престала,
већ се појављује у све већој мери и у новој форми, утолико пре што се одређени
пропусти и грешке у корпоративним организацијама пребацују на компјутере.
Овај проблем посебно је добио на значају почетком трећег миленијума. У информатичкој ери се посебно инсистира на оним елементима које је дао Mason,
односно на: приватности информације, прецизности, власништву и приступачности информације3. Ова четири елемента етичких информационих система
нису аутономна. Другим речима, они не делују самостално, већ један на други
утичу и често се налазе у узрочно последичним везама и односима.

2.1. Приватност у савременом друштву
Приватност је право да човек, појединац буде слободан од непожељних упада у
његов приватни живот, тј. да не буде под присмотром. Приватност има више
димензија од којих су две најважније и то: психолошка и правна.
Психолошки аспект полази од тога да је то потреба за личним простором.
Сваки појединац у већој или мањој мери има потребу да се осећа као да контролише своју највреднију „имовину”. Лична информација припада тој листи вредности.
Правно, приватност је потребна за самозаштитом. Постоје специфичне области приватности као што су: индивидуално шпијунирање једни других, корпо2
Шири извод из: „L. Jessup and J. Valacich: Information Systems Todey“, Second Edition, Prenice
Hall, New Jersey, 2006. p. 335.
3
R. Mason: “Four Ethical issues for the Information Age”, MIS Quarterly 16 pp. 424.
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ративна евиденција података о радницима, пословна евиденција података о корисницима, владина евиденција личних података за грађанство и питање приватности у интернационалној трговини.
Иако је у демократским земљама ниво слобода доживео завидан ниво захваљујући информатичкој технологији и неодговорности приватност је у бројним
случајевима угрожена. Многи су свесни да је информатичка ера разбила феномен
тајни, јер се свака порука коју емитује појединац или организација преко Интернета складишти на више места. Дакле, из наведеног се може констатовати да је емаил потпуно несигуран инструмент комуницирања. Садржина е-маил је доступна као да садржај шаљемо разгледницом. И не само то, сваки е-маил који се пошаље има три или четири копије које се чувају на различитим компјутерима и то:
на компјутеру пошиљаоца, компјутеру сервера пошиљаоца, на компјутеру сервера примаоца и на компјутеру примаоца4.
Показује се да данас више није проблем открити информацију, већ је
очувати и адекватно користити. Човек понекад поверује да су у информатичкој
ери, све очи света упрте у њега, да су све информације које шаље отворене и да је
једноставно приватност и интимност, као једна од човекових потреба доведена у
питање.
2.1.1. Приватност и крађа идентитета
“Информациони злочин” се манифестује у различитим формама, али је у протеклим годинама на интензитету посебно добио проблем крађе идентитета. Под
тим појмом треба подразумевати крађу личног броја неке особе, крађу броја кредитне картице, стање на пословним рачунима и друге информације са циљем
прибављања материјалне или нематеријалне користи. Враћати свој идентитет и
свој кредитни рејтинг може бити фрустрирајуће и често захтева много времена и
напора.
Према истраживању објављеном од стране Javelin Strategy and Research-а
око 9 милиона одраслих у САД су били жртве крађе идентитета у периоду од
октобра 2003. до септембра 2004. год. Биро за успешнији бизнис (Better Business
Bureau) процењује да је просечни губитак по овом основу око 1000 долара по
особи, да се не спомињу сати проведени у исправљању кредитних картица и предаје захтева за новим идентификационим документима, као што су бројеви социјалног осигурања и возачке дозволе. Федерална трговинска комисија каже да
трошак крађе идентитета за фирме и клијенте износи чак 60 билиона долара годишње.
Крађа идентитета је фалсификовање нечијег идентитета за сврху преваре.
Преварe су најчешће због финансијске добити, али такође могу бити и за прикривање идентитета, посебно ако се лопов крије од органа власти. На следећем приказу дата је структура жртава по годинама старости5:

4
Преузето од: H. Stephen i drugih:” Management information Systems – for the information age”,
McGraw-Hill Irwin Boston, 2007. p. 362.
5
Подаци узети из Извештаја који је сачинила ФТЦ-а за 2004.
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Приказ 1: структура жртава по годинама старости

50 do 59
12%

60 i vi{e
9%
Ispod 18
4%

40 do 49
20%
18 do 29
30%

30 do 39
25%

Из претходног приказа је видљиво да је од укупног броја пријављених лица за крађу идентитета око 95% њих дало податке о годинама старости, док то
није учинило око 5% жртава крађе. Од укупног броја пријављених више од половине припадају старосном добу од 18 до 39 години. Узето појединачно, видљиво
је да највећи број жртава крађе идентитета има популација старосног доба од 30
– 39 година, а да их следе популације старосног доба од 18 – 29 и од 40 – 49. година. Дакле, као жртве крађе идентитет се јавља популација у свим старосним
добима. Разлика је само у интензитету.
Према подацима ИФЦЦ типична жртва преваре је мушкарац, у касним
тридесетим годинама, који живи у неким од најнасељенијих држава Америке.
Дакле, несумњиво је да је Интернет постао значајан инструменат за сваког
човека, али он је постао и битан за криминалце и преваранте у стицању користи6.
2.1.2. Правна регулатива о приватности
Имајући у виду значај приватности за сваког појединца велики број земаља настоји да ово питање регулише путем одређених правних норми, често и највишег
ранга, као што је устав. Међутим показује се да на том плану не постоји хармонизација, чак и у најдемократскијим земљама света. Тако, САД немају доследан
сет закона који штите приватност информација, иако су се неки закони показали
оправданим. То је случај са донетим Законом о здравственом осигурању (Health
Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) који је донет 1996. године са
циљем заштите информација о пацијентима. Закон је прописао следеће: да се
ограничи коришћење здравствених информација без одобрења појединца, да се
пацијентима омогући приступ картонима и да имају право да стекну увид ко је
још користио њихов картон, да се процењују околности под којима истражни
органи и остали могу да прегледају медицинске картоне, да се обелодане само
оне информације о здрављу које се морају објавити, да се дозволи обелодањивање заштићених здравствених информација за пословне разлоге све док прималац
прихвата, написмено, да штити ту информацију7.
6

Извор: Anonimus, “IFCC 2002 Int.ernet Fraud Report January 1,2002 – December 31, 2002”.
http://www.ifccfbi.gov./strategy/2002_IFCCReport.pdf P.Thibodeau, “Ninty arrested for internet
fraud in FBI sweep”, Computerworld (May 23, 2001).http://www.computerworld.com
7
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САД су донеле и друге законе да би се успоставила правна регулатива из
информатичке области. Закон о модернизацији финансијских услуга захтева да
финансијске институције штите личне информације потрошача и да имају одобрење потрошача пре него што поделе такву информацију са другим предузећима.
Међутим, закон садржи клаузулу која дозвољава дељење информација за сврхе
легитимног пословања, као што су финансијски извештаји потенцијалним инвеститорима и другим заинтересованим субјектима.
Решење проблема нарушавања приватности информације лежи у сарадњи
државних и корпоративних организација и промене у пракси коришћења и препознавању идентитета, односно у подизању културе запослених по овом питању.
Обзиром да су запослени и део окружења, корпоративни менаџмент путем едукације може да утиче на смањење овог проблема како запослени не би имали
штете по овом основу.
За квалитетну анализу и разматрање проблематике етике у информационом добу потребно је одредити однос између неморалног понашања и криминала. Крађа идентитета је очигледно криминал. Свакако, многа “искоришћавања”
компјутерских информација можда није криминално дело, али многи их сматрају
неморалним радњама, па се као такви и неморално оцењују. Како технологија
напредује и дозвољава људима да раде нешто што нису могли раније радити,
постојећи закони често се не примењују за те ново настале ситуације. Зато се
често у расправама и потеже питање да ли нешто што није криминално, може у
исто време бити и морално, односно да ли је сваки законски поступак у исто
време и моралан?
2.1.3. Најчешћи алати за нарушавање приватности
Уз информацију коју знамо да делимо са web сајтом где нпр.купујемо производ,
spam, cookies i spyware су три додатна начина за нарушавање приватности и власништва над информацијом. Корпоративни и друштвено одговорни менаџмент
може да финансира организовање школа, курсева или тренинга на којима ће се
шира популација обучавати за спречавање нарушавања власништва над информацијом.
Spam, се дефинише као непожељни е-маил који промовише неки производ
или сервис и сл. Ако се појединац пријави за неко on line такмичење, испуни
формулар за неки Интернет сервис или пак купи књигу преко www.amazon.com,
шансе су да се е-маил адреса прода некој е-маркетинг компанији. Неки spam садржи обмане, тражећи да се поклони новац за неке непостојеће услуге или упозорава на неке вирусе и сл. што не постоји, што је класични вид рекетирања.
Препоручује се да се никад не одговори на spam, чак иако би то изгледало
добро у том моменту. Одговарање на поруку може да изазове контра резултат,
јер spamer или особа која је послала spam, може да забележи да је неко одговорио
на поруку и обележи е-маил адресу за будућа писма и узнемиравња. Уз присуство е-маил spama, spam преко инстант порука (ИМ) – назван spim – постаје све
више коришћенији. Spim је веома вешто направљен, то је порука обично линк за
web сајт са неким текстом говорећи како је сајт добар.
Иако постоје државни и интернационални закони у вези спама, јако мало
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се може урадити против мотивисаног spamera8. Због тога многе организације
користе специјалне намењене софтвере за блокаду против spama.
Cookies је мали текстуални фајл на рачунару који чува информацију о активностима на web страницама које власник посећује. Организације користе cookies да би забележиле ко посећује њихову web страницу да би се боље рекламирале и подесиле садржину. Нажалост, личне податке које појединац даје web
сајту током регистрације свог имена и контакт информације су често део података који су продати за мejлинг листу, које е-маркетинг компаније купују.
Spyware је било која технологија која се користи за сакупљање информације о особи или организацији без њиховог знања. Другим речима, spyware је
софтвер који је укључен на нечији рачунар да би сакупљао информације и слао
исте другој особи. Та информација се обично користи у рекламне сврхе, мада
могу и да се користе у разне криминалне сврхе.
Корпоративни менаџмент треба кроз организациони дизајн да обезбеди
приватност и власништво над информацијом. Релативно добар начин наведеног
је именовање менаџера за информатику који би у сарадњи са менаџером за морал
успоставио механизам за спречавање или отежавање превара. Овде свакако треба
имати у виду и борбу против легалних државних органа и организација, које настоје кроз законске механизме да долазе до приватних информација, под изговором да се на тај начин штите национални интереси.
2.1.4. Начини очувања приватности на on line
Питање заштите приватности се намеће као логично и неопходно, јер се показује
да и у информатичком добу нико не може сачувати приватност појединца уколико то он претходно не учини.
Пракса показује да појединци при куповини на кредит морају исцрпно попуњавати формулар ради одобравања кредита. Иста је ситуација и са подизањем
позајмице код банкарских институција, подизању ваучера за туристичко путовање, при куповини путем Интернета продавац није дужан, нити има законских
обавеза да поштује и чува приватност клијента.
Многи су чак спремни да плате и већу цену уколико им је обезбеђена заштита приватности. Многа удружења потрошача инсистирају код продаваца да
истакну листу мера које предузимају у вези заштите приватности. Релативно
добру слику у нивоу заштите приватности се може видети на листи коју је формулисало Удружење потрошачке заштите. Ова листа треба да показује следеће
елементе: које информације продавац сакупља од клијента, како ће продавац
користити информацију и како се може “прекинути” сарадња и повући подаци9.
Највећи део мера и активности у вези заштите приватности је ипак у рукама потрошача. Зато појединци који имају намеру да купују или користе услуге
појединих услужних компанија, могу да направе додатне кораке како би били
сигурни у заштиту своје приватности. Ради се о следећим мерама и то: 1) изабрати сајтове који су надгледани од стране независних односно невладиних организација. Примера ради, организације као што су http://www.epubliceye.com и
http://www.openratings.com, обезбеђују важну услугу потрошачима, тако што
8
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надгледају пословну праксу продавца и препоручују куповину код истог; 2) избегавати примање “cookies” на рачунару; 3) сајтове треба посећивати анонимно,
зашто постоје техничка решења. Користећи услуге компаније као што је
Anonymizer http://www.anonymizer.com/index.cgi, обезбеђује се потпуна приватност од маркетинга, крађе идентитета; 4) треба бити пажљив када купац захтева
е-маил за потврђивање. Кад се купује производ on line многе компаније шаљу емаил ради потврде да је поруџбина правилно испоручена. Ако се користи
рачунар који се дели са другим или се купује путем рачунара с посла где одређене активности могу бити праћене, треба пазити на заштиту приватности куповине. Добра стратегија је да купац има посебан е-маил налог.
Наравно нема апсолутне гаранције да ће сва on line комуникације бити без
проблема, али ако се прате наведена упутства вероватно ће се смањити могућност злоупотребе приватности.

3. Резиме
У савременом свету највећи проблем више не представља прикупљање и манипулација подацима већ стварање безбедних услова за њихово чување, посебно
када су у питању информације о заштити приватности.
Овај проблем је данас присутан у тржишно развијеним земљама које су у
исто време и информатички најразвијеније. У њима преваранти и криминалци
настоје да путем информатичких технологија дођу до личног идентитета
појединаца, за које демократски свет верује да припадају само појединцу.
Међутим, проблем крађе идентитета постоји и у недовољно развијеним земљама, па и Србији, као земљи у транзицији. Ово се пре свега односи на крађе од
легалних институција под окриљем државе, доношењем одговарајуће законске
регулативе која легализује прикупљање података о личном идентитету, под изговором да се на тај начин штите национални интереси. Тако држава постаје власник приватних информација које могу бити често злоупотребљене на штету
појединца.
Дакако, интензитет ове врсте криминала још увек није изражен, јер Србија
није информатички развијена земља. Међутим, сазнања и искуства која постоје у
информатички развијеним земљама, а која су делимично дата у овом раду, могу
се користити у елиминисању или маргинализовању узрока, односно умањењу
последица ове специфичне и софистициране врсте криминала. Република Србија
већ сада мора ово питање законски уредити, али и предузети низ технолошких,
организационих, етичких и других мера и активности.
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Нова перспектива тумачења елитистичкоморалистичке критике кича
Апстракт: Један од разлога за моју опредељеност да појаву кича покушам да сагледам
баш са аспекта наведеног у наслову рада јесте што су ставови који се противе, такозваној, елитистичко-моралистичкој критици кича усамљени и ретки у односу на оштре и
често острашћене критике са којима се свакодневно сусрећемо. У искључивој негацији
кича и његовом одбацивању често има и превише емоција, морализаторства и неумерености- што није ништа друго него кич. Ако смо се већ ослободили просветитељског, хегелијанског мита о надмоћи рационалне идеје и науке, потребно је да се ослободимо и другог, романтичног мита да је овај свет у свом темељу естетски фундиран и да су естетска
едукација, естеско осећање и уметничка делатност једини прави хуманистички облици.
Поједини аутори износе врло провокативну тезу према којој ми данас живимо у времену
краја уметности, у коме она више не представља историјски делотворну форума духа,
док се на другој страни, управо кич може сматрати ефикасним средством, неком врсте
неопходне катарзе за «начету душу». Нема сумње да је кич постао форма која макар и
привидно, али сасвим ефикасно исцељује душевне ране савременог човека који опстаје у
једном сасвим болесном и оскудном времену.
Кључне речи: кич и уметност, кич у свакодневним животу, критика кича, функција кича

A New Prospective of Interpretation of ElitisticMoralistic Criticism of Kitsch
Abstract: One of the reasons of my attempt to observe kitsch from the aspect from the above
title is that opinions which oppose so called elitistic-moralistic criticism of kitsch are very rare in
comparison to sharp and passionate criticisms which we witness everyday. In the exclusive negation and rejection of kitsch there are often to much emotions, moralizing and extremeness –
which is nothing else but kitsch itself. If we are already emancipated from rationalistic, Hegelian
myth about prevalence of rational idea and science, we have also to emancipate from other romantic myth that this world is aesthetically founded in its base and that aesthetic education,
aesthetic feeling and art are exclusive genuine humanistic fields. Some authors have very provocative thesis – that today we are living in times of the end of art and that art is no longer historically efficient form of life; on the other hand, kitsch can be observed as efficient instrument, a
kind of necessary catharsis for “injured soul”. There is no doubt that kitsch became a form that,
even though outwardly, but efficiently heals the soul injuries of present-day person who survives
in one completely deviant and meager time.
Key words: kitsch and art, kitsch in everyday life, criticism of kitsch

Ниједна појава „масовне културе“, из света духовних облика, није у последњих
пола века изазвала толико контроверзних теоријских дискусија, колико је то био
случај са феноменом кича. Озбиљна расправа, о наизглед прозаичном проблему,
покренута је не само зато што се уметност и кич најчешће разматрају у колерацији, већ и из социолошки релевантног разлога, што дефакто опада реална моћ
уметности, као и њена друштвена делотворност, док истовремено незадрживо
1
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расте моћ кича, односно популарност творевине за такозвану „лаку забаву“. Кризу цивилизацијског ума најбоље осветљава одлучан «залазак уметности» као
примордијалне форме, односно на другој страни изванредно брз успон творевина
културе за масовну употребу коју називамо «кичем».2
Мада се кич може наћи у веома далеким епохама,3 од средине 19. века кренула је његова масовна производња, и од тада је почео да ствара сопствену традицију која траје до данашњих дана. Ото Бест сматра да је кич резултат демократског процеса који почиње са 18. веком да би кулминирао са индустријским
начином производње у 19. веку.4 Од друге половине 19. века кич постаје један од
најважнијих уметничко-интелектуалних и социјалних проблема.
Кич се данас најчешће дефинише као ниже вредан феномен културе, односно нисковредно стваралаштво са уметничким претензијама и циљем доступности што ширем кругу људи. Најчешће повлађује неразвијеном укусу и извесним
потребама људи које су на граници вредносне и моралне неприхватљивости, али
са јаким емоционалним набојем. У кичу је примарни циљ да се „шокирају чула“
ради провоцирања „привидног и једнократног узбуђења чулности“ у, назовимо
је, „анималној сензибилности,“ лишеној сваке примесе естеске духовности и
културе. На делу је тријумф задовољства без духовног посредовања. Он је сурогат естетске вредности или нерафинирана уметност која је на брзину направљена,
односно «склепана». У Варинговом речнику кич се одређује као укус који одговара широким масама, већином сладуњаво- сентиментална лажна уметност, која
не одговара стварности. Дакле, кич симболизује сваку лажну вредност, било да је
реч о науци или политици, моралу или уметности. Међутим, има аутора, попут
Сретена Петровића, који се не слажу са оваквим становиштем сматрајући да се
на тај начин не решава проблем кича, већ се на трагу ранијих покушаја, негативно значење кича сада проширује на читав вредносни систем, дакле и ванестетички. У таквом покушају остаје присутна Броховска онтолошко-моралистичка
мисао да је кич исконски грех у систему вредности.5
Сви савремени прилази феномену уметности и кича у знатној мери су оптерећени метафизичко-естетичком предрасудом о избавитељској функцији уметности, односно програмом немачке класичне естетике према коме, ако већ није
круна филозофије и форма у којој се на најпотпунији начин отелотворују Духовност и Апсолут, уметност свакако чини једну од три доминантне такве форме.
Све критике кича изведене су, углавном, са пиједестала «високе», «елитне» уметности, са којег се на њега гледало надмено, као на недовољно рафинирану, погрешну, лажну, и на крају, злу уметност. С обзиром да само мали број људи конзумира високу уметност, из тога произилази да се једино високи слојеви налазе
са оне стране зла, док се широке масе, већ добро у њему огрезле, искључиво подају лажима. Као да су широки слојеви допринели оваквом развоју цивилизације
2
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чији је нужни пратилац кич. Са друге стране, емфазе за велику уметност често
делују неозбиљно, јер аутори у својој разјарености против кича и сами западају у
кичерско сањарење о великој уметности. И Валтер Кили у својој књизи «Немачки кич»6 овај феномен одређује са тачке гледишта валоризације «високе»
уметности. Фетишизација уметности данас, која се изводи са елитистичкоморалистичких позиција јесте, по Сретену Петровићу, симптом кризе друштва,
али и страха пред радикалним ослобођењем. У онтолошком погледу, уметност
није ни највиши ни једини облик аутентичног стварања, већ је онтички, дакле у
трасцендеталном облику, једина форма аутентичног стварања која има карактер
«трајности». Мит о супериорности уметности над свим осталим формама изграђен је полазећи од спољашњих, манифестних или онтичких карактеристика,
слојева уметничке структуре, а не од њених онтолошких и антроплошких ослонаца. Мит о томе да је уметност највиши облик стварања има свој важан ослонац
у емпиријској чињеници, односно у идеји «вечног трајања» уметничке структуре.
Петровић, притом, не доводи ниукакву сумњу да је уметничка форма једина која,
за разлику од свих других форми, поседује статус „вечног трајања“ њене вредности.
Сви велики естетичари превасходно су се бавили одгонетањем «велике»
уметности, тако да данас располажемо малим бројем радова из њиховог пера, чак
и о тако често дискутованој теми као што је кич. Окупирани углавном принципијелним разматрањима о самој уметности, настојећи да разреше хаос савремених «изама», естетичари једва да досежу до посебног питања о суштини ове проблематичне појаве.
И у радовима историчара уметности присутна је извесна резервисаност
према феномену кича. Тако Ригл каже да је најбољи историчар уметности онај
који нема никаквог личног укуса, јер је у историји уметности управо проблем да
се нађу објективни критеријуми историјског развоја.7 И Ј. Рајснер који је написао, можда досада најтемељнију, монографију на тему кича са подручја историје
уметности, сматра да за строге критичаре форме и стила, кич уопште и не постоји.8 Кич све више постаје обележје људског постојања, било социолошки- маса,
било етички- зло или пак религисјки- грех. Она природна естетичка сфера у којој
се кич никада није узимао озбиљно, углавном је заобилажена: било да се на кич
гледа као на прелазну вредност или «опростиви грех», или да се у њему види
недијалектичка антитеза уметности, којој он напросто није технички дорастао.
Оно што је специфично у кичу, што је латентна могућност и саме уметности,
ипак се увек превиђа. Узроке овог пропуста треба тражити, управо, у поменутој
једностраности естетике која је за свој предмет изучавања узимала само «велику»
уметност. Из истог разлога у естетици је, нажалост, још увек недовољно растумачено шта је то суштина кича и који је то квалитативан скок који га дели од
уметности. Још је Солгер приметио да је срозавање у кич латентна могућност
естетског, садржана у «трошности лепог». Ни уметност није заштићена од
кичерских склоности, чак и онда кад се свесним анти-кичерским ставом одриче
лепог чија је крхост плаши. Можда је новина коју доносе истраживања на плану
6

W. Killy, Deutscher Kitsch. Ein Versuch mit Beispielen, Göttingen, 1962.
Наведено према: Dvorak, Gesammelte Aufsätze zur Kunstgescichte, München, 1929, 285.
8
J. Reisner, Über den Begriff Kitsch, phil. diss., Göttingen, 1955, 243.
7
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естетског у томе што је уметност у поменутом смислу постала крајње полемична.
Истовремено је потреба за кичом у широким масама нарасла до значајног
чиниоца модерног бивствовања који се не може заобићи и не сме запоставити.
Индустријским средствима и новим технологијама та потреба може да се задовољи издашније него икад раније. Данашњу ситуацију карактерише потпуни
раскол: на једној страни је све ексклузивнија уметност елите, а на другој неспутано репродуковање кича. Критика нашег времена често се бавила овим расколом. Када напустимо раван принципијелних питања и окренемо се ка кичу у нашој савремености, уочавамо две чињенице: преосетљивост на кич културне елите
и повећану тражњу за кичем у народним масама. Што елита постаје ексклузивнија, то се маса неспутаније предаје кичу, поготово што јој се он, захваљујући
општој индустријализацији (филм, радио, штампа, телевизија, институције за
репродуковање), безгранично нуди на сваком кораку. Склоност ка кичу се, притом, у складу са еманципацијом маса, не само озакоњује, већ га политичко руководство често и искоришћава. Јаз између масе и елите изгледа непремостив. Непрекидно актуелни антагонизам између уметности и масе, о коме је још Платон
говорио9, све је израженији. Сва је прилика, да је процес који ће се завршити
победом маса, нужан и незадржив. Још је немачки уметник Лукас Мозер у 15.
веку записао на рубу тифенброншког олтара: «Крикни, уметности, крикни и луди, за тобом више нико не жуди!» Нема сумње, била је далекосежна и Хегелова
визија да ће у цивилизацији која је организована на принципу рационалитета,
каква је убрзо следила са моћним техничким напретком, све оне форме духа које
се онтички не могу ослободити чулности- и са тим у вези, слика и метафора, а
међу њима у првом реду уметност, доживети пораз. Он је ту мисао исказао
речима: „ми више не сматрамо уметност за највишу форму у којој истина прибавља себи егзистенцију“, односно, „њена форма не представља више највишу потребу духа“ и зато „у погледу своје највише намене, уметност јесте и остаје за нас
нешто прошло“.10 Ова визија је још у Хегелово време почела да добија своју практичну потврду. Наиме, разгранао се технички развој невиђених размера. Са психолошке тачке посматрања, савремена цивилизација и у њој тријумф технике,
довели су до унификације и универзализације, а то значи и упросечавања свих
духовних вредности, до тога да је из стваралаштва потиснуто учествовање
личности и личне мотивације, и замењено производњом за масовно тржиште, а
самим тим и до замора и роботизације човека. Супротно овоме, као један од оптималних излаза из поменутог стања, боље речено као опијум за тог човека максималне духовне исцрпљености, а у циљу његове биолошке рехабилитације, показао се као веома продуктиван нови поглед на свет који је најбоље изражен
речима Спенсерове сензуалистичке естетике: естетски лепо је оно што пружа
највећи подстицај уз најмањи замор или утрошак снаге. Једноставније речено,
максимум узбуђења уз минимум духовних напора. Сличног мишљења био је и
Лудвиг Гиц који сматра да «широке масе желе, пре свега, да на најлагоднији и
најбржи начин, а по могућству без личног ангажовања, буду орасположене, док
савремени писац готово методично избегава подручје засићених расположења».11
9

Платонови Закони, четврта књига
Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, I, Frankfurt, 1970, 142.
11
Л. Гиц, Феноменологија кича, Београд, 1979.
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У разматрањима критичара културе кич има подређен значај, тачније, он је
само један од симптома. У теорији и критици углавном се користи, наизглед по
себи разумљива, схема кич-уметност. Однос уметности и кича разматра се са
бројних становишта- од естетичке анализе структуре феномена кроз однос аутентично- неаутентично, преко аксиолошко- хуманистичког аспекта дела: доброзло, до анализе структуре рецепције и најзад социолошког промишљања односа
уметности и кича у друштву репродукције. Показало се, међутим, да ниједно од
ових становишта није решило основни теоријски проблем ових феномена.
Уметност је естетско, чулно и трасцендентално биће, особена, на чулноме
саздана метафизичка структура која измиче једнократној употреби и прегрејаном
синтезијском задовољству, иако се једино кроз задовољство «естетско биће»
уопште може домашити и осетити. Уметност је аутономна у односу на друге
форме актуелне свести и рефлексије, моделе живота; она на особен начин задобија хоризонт «вечног трајања», док њени атрибути, који се не могу до краја
појмовно артикулисати, свој статус «трајања» потврђују једино у рецепцији уметничких дела. Ако је појам уметности одређен на овај начин, онда се по аналогији може прецизније одредити и сам онтички хоризонт кича: у погледу структуре формалног плана, једна творевина је утолико више кич уколико је утилитарнија и пружа веће, а тренутно задовољство; која служи за једнократну употребу и
која је популарна; уколико забавља и релаксира човеков дух и чула а да при томе
не замара- не води у дубину нити узноси, најзад, која је комерцијална и има масовног потрошача. Најчешћи атрибути који се приписују кичерској структури су:
стандардно, стереотипно, конформистичко, банално, сладуњаво, јефтино, плитко,
наметљиво, лажно, сентиментално, имитативно, конвенционално, шематично,
док би на другој страни, естески вредно дело еманирало из себе утопијски хоризонт, шифре отворених значења, аутентичност, доброту, непоновљивост и оригиналност.
Сасвим је извесно да кич није никакав нови феномен, већ стари и верни
пратилац уметности. Иако његова континуирана историја траје последњих сто
година, кич се појављивао у најразличитијим историјским епохама, посебно оним
у којима се обликовао одређени уметнички стереотип у форми дела. Кич тако
налазимо у александријској уметности, римској архитектури и скулптури из времена империје, затим у неким школама позне ренесансе, у маниризму, бароку,
европском псеудокласицизму, сецесији... Са друге стране, још је Клемент Гринберг указао на паралелност кича и авангарде као супротних полова модернистичке културе.12 Када се разматра однос између авангарде и кича уочава се да су
авангардни покрети, у одређеном смислу, настајали у директном противставу
према кичу. Међутим, док је кич из уметности класичног стила усисавао у себе
стереотипно и конвенцијално, дотле је авангарда «парадирала» са ауром херметизма и рационалности на формалном плану, супротстављајући се истовремено и
кичу и традиционалној уметности. Најзад, авангардизам 20. века храни се слабостима кича, хотећи да буде његов антипод. У естетици информације кич се дефинише као творевина из реда затворених форми, насупрот авангарди као радикално отвореној структури. Социолошки посматрано однос авангардно-кичерско
показује се као однос елите и масе; у естетичком кључу пак, тај се однос код
12

C. Greenberg, Avante-garde and Kitsch. Mass-Culture, Illinois, 1959.
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Абрахама Мола исказује као супротност: узвишено- лепо; у психолошком тумачењу, као однос: рефлексивно уживање- пријатност, и најзад у логичком погледу, то је дихотомија ума, односно идеје и чулности, односно опажања.13 И
авангарда и кич су облици који користе уметност да би изразили духовно стање
модерне културе. Они се, по Гринбергу, разликују у томе што авангарда имитира
процес стварања и функционисања уметности, а кич њене ефекте. У модернистичкој култури се запажају тенденције неутрализације авангардистичких провокација и експеримената превођењем њених резултата у високу културу- високи
модернизам и у популарну масовну културу- кич. Са друге стране, авангарда,
неоавангарда, поп арт, концептуална уметност и постмодернизам преиспитују,
деструирају, деконструишу, употребљавају или пародирају елементе популарне
кич културе (рекламе, телевизијске серије, филмови, популарна музика...). Дада
је спроводила директну деструкцију типичних кич предмета, облика понашања
кич-човека и потрошачке културе индустријског масовног потрошачког друштва.
Надреализам и постнадреализам су истраживали и репродуковали подручја потиснутих жеља, фетишизираних предмета, површног задовољства свакодневице,
откривајући у кичу потиснуте жеље и скривену сексуалност. Неодада и флукус
су интересовањем за пролазност предмета, отпаде, ђубришта и механизме друштвене потрошње развили критичку и моралистичку алтернативу потрошачкој
експлозији масовне културе 50-тих и 60-тих година. Поп арт је имао двоструку
димензију: био је, с једне стране, критика потрошачког друштва, али са друге и
свесна естетизација кича, тј. претварања безвредног предмета свакодневне потрошње у уметничко дело. Ђило Дорфлес је раних 70-тих година изнео тезу да се
концептуална уметност може тумачити као рекција на уметничко дело које је
сведено на робу и коме се публика диви само као драгоценом предмету који пролази на тржишту.14 Кич као репрезент масовне културе- јавних медија, потрошње
и забаве- у постмодернизму се узима као један од суштинских аспеката вештачког окружења постмодерног човека. Уметничка дела постмодернизма имају
активан однос према кичу преко стратегија концептуалне уметности- дефетишизација уметничког предмета, директна употреба предмета културе, рационализација специфичних друштвених односа потрошње и поп- арта- пренаглашена естетизација предмета, симулација кича, пародирање потрошачког менталитета.
Постмодернизам, посебно неоконцептуализам, за разлику од концептуалне уметности и поп- арта, не заузима дистанцу посматрача и критичара, већ улазе у свет
кича стварајући парадоксалне ситуације које истовремено показују: да је постмодернистичка уметност мимезис кича, тј. да одсликава представе, симболе и метафоре масовне културе која је доминантна култура и реалност постмодерне; да се
према тој култури не односи моралистички, са дистанцом, већ да је њен део који
је деконструише, пародира и иронише изнутра; да кичу приступа као сложеном
тотализујућем друштвеном систему производње, размене и потрошње вредности,
значења, животних стереотипа, облика мишљења и доживљаја себе и света. За
постмодернизам, лош укус, вулгарност, површност, отрцаност, сентименталност
и сладуњавост кича нису негативни квалитети масовне културе које треба моралистички осудити као што су то радиле авангарда и неовангарда, већ аспекти
13
14

A. Мол, Кич. Уметност среће, Ниш, 1973.
G. Dorfles, Kič. Antologija lošeg ukusa, Zagreb, 1997.
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реалности актуелног света чију метафизичку природу треба разоткрити, приказати и уживати.
Бавећи се проблемом кича и Карлхајнц Дешнер поново враћа у игру стару
дихотомију: на једној страни је појам уметности- идентификован са формалним
савршенством, а на другој је појам кича- одређен као формални недостатак,
тачније као недостатак или мањкавост форме.15 Тако се суочавамо са старом предрасудом да се кич одређује у погледу његове формалне стране, као нерафинирана обрада уметничке идеје, док би истинско уметничко дело била рафинирана, и
у техничком смислу, савршено изведена идеја.
Ото Бест је, такође, анализирао однос уметности и кича из социолошке
перспективе, питајући се да ли уметност и кич имају уопште нешто заједничко.16
Његов одговор је да су »и уметност и кич производи свесне делатности, чији је
циљ да произведу естетске утиске». Па ипак појам «Kitsch» никако се не користи
у смислу позитивне дефиниције: његова многозначност добија јединство у негативности.» Бест сматра да је кич повезан са одређеним степеном образовања, што
значи да онај ко нема никакво чуло за уметност, њему ће недостајати и поглед на
кич. По њему, сазнање кича претпоставља могућност компарације кича и уметности, односно способност за критичко просуђивање; све је то нужно повезано са
околношћу да се неко већ налази у окружењу елите.
Када је реч о разграничењу уметности и кича у димензији рецептивног естетског акта и Сретен Петровић се слаже са мишљењем Едварда Енгла да се као
«лепо» или «естетско», односно «уметнички битно» може сматрати само она
форма или дело које се као лепо утврдило кроз дуго трајање његове егзистенције.
Ово становиште се налази на позицији теоријског, односно естетичког скептицизма и агностицизма, будући да се њиме брани став о немогућности теоријског
досезања до «бити уметничког дела.» Из овога произилази теза да естетска вредност не постоји по себи, већ само у комуникацијском аспекту. Сретен Петровић
не доводећи у питање цивилизацијски, историјски, психолошки, па и културолошки смисао кича настоји да на вредносно неутралном нивоу укаже на елементе
који чине разлику у статусу уметности и кича. С тим у вези, он не сматра да је
једино естетска вредност културолошки, односно хуманистичко-антрополошки
смислена. Према томе, хоризонт вредности који поседује кич не мора да је у опозицији према систему опште хуманистичких вредности. Порицање естетске вредности кичу, не негира у њему постојање многих других, посебнијих хуманистичких и културних значења. С обзиром да кич настоји да замени уметност или
да јој се приближи, Сретен Петровић сматра да се естетска вредност потврђује у
равни комуникације и то утолико више уколико поменута вредност истрајава.
Међутим, статус кича је радикално другачији. Кич је једнократна, пролазна и
потрошна ствар. Док естетски успела дела теже ка вечном трајању, дотле се кич,
временски гледано, све више троши, постајући мртви талог искуства.
Естетичко-формално и социолошко одређење уметности и кича даје и
пољски научник Павел Белин. Према њему свим значењима која приписујемо
појму кича, у основи постоји централно одређење, тј. уметничка неаутентичност.
Независно од тога да ли ми кич означавамо као сентименталну, вулгарну или
15
16

K. Deschner, Kitsch. Konvention und Kunst. Eine literarische Streitschrift, München, 1959.
O. Best, Das verbotene Glück. Kitsch und Freiheit in der deutschen Literatur, München, 1978.
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лошу уметност, он увек у себи садржи онај подтекст неаутентичности. Према
томе он кич означава као производ уметничке неаутентичности.17 Под уметничким делом, с друге стране, он подразумева сваки продукт свесне делатности
чији је циљ да код публике произведе естетске утиске, сасвим независно од његове уметничке вредности. Према овом схватању и кич се посматра као уметничко дело веома специфичног карактера: реч је о делу коме приписујемо негативну естеску вредност.18 Белин прихвата формално становиште да је неаутентично свако оно дело које у основи обрађује уметност као средство, а не као циљ.
У Белиновом случају термином „аутентично“ означава оно дело у коме сви елементи, без обзира да ли их означавамо као формалне или као садржинске, могу
да се објасне целином, која му даје интегрални смисао. Уметност је, по Белину,
непоновљива, док је кич поновљив. Кич не поседује властити идентитет, већ га
извлачи из аутентичних дела, на којим се темељи. Кич је опонашање конвенционалног карактера аутентичне уметности. Из аутентичне уметности кич црпи, пре
свега, оне елементе који су у естетској свести једне епохе стекли конвенционални
карактер. Истинска основа на којој кич израста јесу конвенције које су од аутентичне уметности преузете и преобликоване. Конвенције, клишеи, модели који
доприносе да аутентична уметност данас уопште функционише, бивају експлоатисани, ослобођени талога херметизма узвишене уметности и кроз кич се популаризују. Дакле, кичу се приписује естетска неаутентичност, димензија опонашања привида естетске стварности, поновљивост његове структуре, а елементи
који чине кич-структуру могу се без штете по органско јединство кича и његовог
идентитета, изметати, замењивати, па чак и сасвим елиминисати, док би се други
накнадно додавали. Коначно у кичу доминира стереотипно и конвенционално, из
чега следи одређење кича као практичне реализације шаблона уметничке свести.
Кич је реализација стереотипа уметничког мишљења. Најзад, кад је реч о квалитету осећања која производе уметност и кич онда се редовно показује како кич
пружа привидно естетско задовољство насупрот истинском естетском задовољству какво производи уметност. На крају, осврнућемо се и на крајње занимљив
Моренов став да се за праву уметност везује геније, а за кич таленат. Кич је, по
њему, велика победа талента над генијем.19
И постојећа критика кича темељи се на одлучној дихотомији уметност-кич.
Најјасније се за ову дихотомију залагао Херман Брох, а у нешто блажој форми и
Лудвиг Гиц, Ото Фридрих Болонов и Јохан Шулте-Засе. Брох иде чак тако далеко, да упоређује уметност и кич са Христом и Антихристом, са добрим и злом.
Код Болонова и Гица наилазимо на вредновање кича са моралистичке позиције.
Вечно проклетство очекује онога који ужива у кичу, јер је то- према речима Гица- «наслађивачко уживање уживања.» Жестока осуда кича изведена је у духу
метафизичког морализма и идеје која естетско и чулно тумачи као основ зла.
Слично Белину и Егентеру,20 и Лудвиг Гиц «редукује кич проблем на псеудо17

Још су елитистички понесени платоновци сматрали да у кичу нема потребне аутентичности,
а да кич-произвођачу недостаје метафизички, исконски ствралачки мотив.
18
P. Beylin, Der Kitsch als ästhetische und ausseräshetische Erscheinung. У: Die nicht meher
schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetishen. Poetic und Hermeneutic, III, Hrsg. H. R. Jauss,
Müncühen, 1968, 395, и даље
19
Е. Moren, Duh vremena, I-II, Beograd, 1979.
20
R. Egenter, Kitsch und Cristenleben, Ettal, 1950.
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антрополошку конструкцију.» Он узима за полазиште «лош укус јадног индивидуума»- «кич- човека», као грешног, будући да је отпао од божије супстанце. Гиц
се усмерио ка анализи типова доживљаја, и утом оквиру ка специфичностима
кич-доживљаја и уживања. Колико је, даље, претерана она надмена охолост коју
естетичар елитистичке понесености гаји према укусу широких маса, попут Карла
Хофера, сматрајући да се треба ослободити илузије да уметност превасходно
мора да буде уметност за народ. «Што је уметност већа и значајнија то у мањој
мери може да буде уметност за масе. Оно што маса тражи у уметности је кич.
Оно дубоко и чисто осећање маса за племенито и лепо, кич задовољава на бескомпромисан, једноставан и осмишљен начин». Хофер тако прави антрополошки
рез. Он је прво социолошки диференцирао два друштвена слоја: елиту и масу, а
онда је ту разлику прогласио вечном и урођеном. Док код једних постоји урођена
склоност за кич, код других је присутан смисао за рецепцију елитне уметности.
Ипак, најдаље је у елитистичко-моралистичкој критици кича отишао Херман Брох, за кога је кич извор зла. Онај ко ствара кич није неко ко ствара уметност мање вредности, већ се на њега уопште не могу примењивати естетичка
мерила: он је етички отпадник, злочинац који жели радикално зло..., зло које се
овде манифестује као зло по себи. Заузимајући став о моралној одговорности
уметника Брох сматра да је онај ко ствара кич отпадник и злочинац. Кич је у границама уметности зло по себи. Кич је зло, и то не само са становишта уметности
него и са становишта сваког вредносног система који није имитациони систем.
Брох кичу приписује чак и патолошку димензију, доводећи га у везу са неурозом.
За Броха је бити поборник лепоте исто што и бити поборник кича јер онај који
ствара само ради лепог ефекта, онај радикални естета који не трага низачим другим до само за оним задовољењем ефекта који ће му тренутно приуштити «лепо
одахнуће», и користиће без устезања свако средство да би остварио такву лепоту.
Брох подвлачи да суштина кича лежи у замени етичких категорија естетичким,
јер кич не жели да ради «добро», већ хоће да ради «лепо». Будући да кич живи
искључиво од ефекта, онда морамо увидети како се без «капи ефекта», односно
без «капи кича» не може ни у једној уметности. Из оваквих претпоставки произилази да је кич структурни елемент уметности који би ваљало да буде савладан.
Кич је зло, симболизује ружноћу, представља уметничку лаж. Најзад Брох закључује да је антрополошки кич присутан и у сваком од нас, и да смо, не баш тако
ретко, дословно наклоњени кичу. Управо због тога што постоји кич-човек постоји и кич, јер постоји човек који воли кич, који је спреман да буде његов продуцент, стварајући га, и његов консумент, купујући га и плаћајући за њега високу
цену. Из овога Брох закључује да је кич наша судбина и да би требало трезвено и
реалистички да схватимо његове консеквенце.
Почев од овакве Брохове теорије кича усталила се теза да као што су зло,
ружно и хаос присутни у сваком човеку, тако је и кич иманентно својство сваког
човека и сваког уметничког дела. Кич у уметности показује се као ефекат који је
у њој присутан, као што је то ритам у музици. И сам Абрахам Мол, који заступа
много толереантнији приступ кичу, сматра, попут Гица и Броха, да је кичерско
стање урођено човеку, да оно представља неку врсту антрополошког архетипског
талога, који се сасвим природно, преко аутора излива у саму структуру уметности. Једном речи, и овде се брани став да у сваком човеку и уметности има трунка
кича. Кич је, по њему, стално присутан као и грех: постоји једна читава теологија
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кича. Али Мол даље сматра да је кич превасходно демократски: он је прихватљива уметност, оно што не вређе дух узвишеношћу која је ван свакодневног живота,
напором који нас превазилази. Човек је мерило према којем је кич створен, док
уметност превазилази његове границе, кич разблажује оригиналност до довољног
степена да би је сви могли прихватити. Абрахам Мол је свој приступ кичу одредио као социјално-психолошко испитивање. По њему, кич се јавља као перманентно кретање унутар уметности, унутар односа између оригиналног- као специфичне црте уметности и баналног- као атрибута кича. Кич је друштвено прихватање задовољства путем потајног учествовања у «лошем укусу», одмарајућем
и умереном. Мол је категорије уметности и кича развио из аксиолошке перспективе, односно из супротности: оригинално- банално, а банално је означено као
тривијално које се налази на линији кича. Кич и нео-кич представљају, према
Молу, психопатолошки аспект свакодневног живота. Гомилање, грозница, неадекватност, осредњост, бескорисност или лажна функционалност су у очима моралисте појмови препуни негативних конотација. Они представљају оно што је
лоше, а ако је, са друге стране кич стално присутан као грех, по речима Егентера,
он филозофу са етичким преокупацијама изгледа као предмет извесне борбе, нека
врста неопходне еволуције друштвеног света. И Абрахам Мол кад говори о рецептивном аспекту кича, попут Гица, узима пријатно као основну естетичкорецептивну одредницу и елементарно осећање које он производи. Лепота се претвара у задовољство, а доживљај кича у хедонизам. Пријатност јесте доминантно
осећање кича које супротставља вредности среће вредностима трасцедентне лепоте која је управо због тога неопходна. У ствари, сама идеја лепоте је замењена
идејом задовољства, што је приближава хедонистичком систему уживања. У
кичу превасходно делује «принцип синтезијске перцепције» који се везује за
принцип кумулације. Основни циљ кича је да „нападне“ што је више могуће сензорних канала истовремено или непосредно једне за другим. Мол подржава поетику авангардизма као и платонистичке идеје о трасцедентној лепоти, јер оштро
поларизује истински естетско задовољство у уметности и задовољство у кичу.
»Кич, на првом месту, доноси појединцу функцију задовољства која је страна
идеји трасцедентне лепоте или ружноће, он му доноси ограничено и индиректно
учешће у екстраваганцији.» Упркос критици кича која местимице подсећа на
Броха и Гица, Мол увиђа и неке његове врлине. »Кич-однос и уметност, која из
њега произилази, су дубоко и природно педагошки. Добар укус се, по њему, ствара у оквиру друштва- против, кроз и помоћу лошег укуса.» Мол, такође, даје
социолошку одредницу кича сматрајући да је он производ једног од најшире
оспораваних успеха буржоаске цивилизације. Кич је универзални и постојани
концепт који се може наћи у свим културама на разним нивоима, али је везан за
тријумф средње класе. Оваквим ставом Мол приступа кичу као инвентивни аналитичар који критички анализира структуру потрошачких друштава и структуру
савремене цивилизације, показујући како се за кич везују углавном средњи
друштвени слојеви који заправо чине доминантну друштвену групу.
Осим Мола, постоје и други теоретичари са толерантнијим приступом
проблему кича као што је Герт Идинг који сматра да је кич гранични феномен
естетског и да пружа синтетички сан са исходиштем у једно лепше, хармоничније ликовно деловање. И у теорији Валтера Килија, кич се интерпретира као
средство за стварање «нужне илузије, утолико што човек не може да живи без
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слике о свету коју фантазија обликује. Кили, наиме тумачи кич као средство социјалног самопотврђивања, приписујући му друштвену функцију. Малограђанско
полуобразовање као и сталне друштвене промене које доводе до мешања илузије
и стварности, истине и привида, јесу, по њему, основа за настајање кича. Овакав
став приписује кичу терапеутске функције, потврђујући да је кич у функцији
служења људском самоодржању. Волфганг Ландегебухер, такође, сматра да кич
представља «испуњење социјалне потребе», пружајући тако појму кича улогу
хуманизовања, сматрајући је чак и антрополошки сасвим легитимном.21 И Ото
Бест сматра да кич своме читаоцу пружа афирмацију: поново познавање и потврђивање; он посредује осећање сигурности и лагодности помоћу понављања,
репродукције познатог, тј. «важеће норме». Кич ствара натчулну реалност али
истовремено доводи до економије изражавања, он човека приближава телу. Кич
отвара могућност за бекство- ескапизам, за промену, фиктивно додиривање- контакт, за утеху уз помоћ илузије «улепшавања» и хармонизације. Кич проширује
код читалаца тежњу за сазнањем и информацијама, као и радијус осетљивости;
он пружа допуну за оно недоживљено и неискушено. Кич омогућава да се наше
дражи интегрално задовоље, и то постиже уз помоћ кумулације ефекта, синестезије, понављања и усиљености чији је основни циљ да се реципијент растерети од
емоционалних потреба. Остварујући поменута начела кич у основи покрива велом конкретне друштвене конфликте, превазилази друштвене противречности,
које управо потврђује чињеницом да и даље постоји потреба за његовим постојањем. Као демократска уметност у епохи репродукције кич је по њему масовна уметност која служи за задовољење потреба, а своју употребну функцију тражи да замени пародистички помоћу псеудо-аутентичности. Кич има «карактер
цитата» и треба да се разликује од шунда, као пуког носиоца клупка примитивне
дражи. Једном речи, питање о производњи и конзумирању кича треба да се ослони на анализу историјских, социолошких, психолошких и филозофских аспеката
кича.
И Белин је био међу ауторима који су изнели другачији став према морализаторској критици кича у којој се, без сумње, највише истакао Херман Брох. Супротстављајући се Броховој тези да кич постоји у уметности само зато што постоји у животу, Белин истиче да кич у животу није ништа друго него покушај да
се живот редукује на уметност. У основи Белинова концепција кича остаје у равни испитивања естетског предмета и припада области такозване објект- анализе,
као анализе структуре, долазећи до истог закључка до кога је дошла психолошка
естетика на челу са Гајгером, и на његовом трагу са Лудвигом Гицом, која се
прихватила задатка да истражи естетски доживљај кича, компаративно анализирајући слојеве уживања поводом аутентичног дела и кича.
И Волфганг Изер сматра да се у кичу остварује «испуњено очекивање према норми производа». Кич обећава стабилизацију што је и његова најважнија
социјална функција. Најзад, за Изера је кич «естетско средство за успављивање.»22
21

W. Landgebucher, Der aktuelle Unterhaltungsroman. Beiträge zu Geschichte und Theorie der
massenhaft verbreiteten Literatur, Bonn, 1974.
22
W. Iser, Das Unbewusste, das Kitschige, das Pathologische. У: Die nicht meher schönen Kunste,
München, 1968, 654.
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И Ото Бест, професор за немачки језик и упоредну књижевност на Универзитету Мериленд у САД који је докторирао са радом из филозофије, устао је против осуде кича са такозване елитистичко-моралистичке позиције која основни
смисао егзистенције савременог човека види у томе да он мора да чита само херметичку белетристику Џојса и Фокнера, слуша музику Шенберга и гледа слике
Пикаса, Клеа и Мондријана. Елитистичка осуда кича по њему негира чињеницу
према којој човек није само духовно биће, већ је он и осећајно и телесно биће.
Уживање у кичу, по њему, има на крају сличну функцију као и конзумирање
цигарета и алкохола. Попут ових појава кич је чврст саставни део модерне потрошачке културе, као «допуна» за уметност тако што активира њен прикривени
консумни карактер. Дакле, због различитих, али антрополошки узев, нужних, и
са становишта аксиологије, једнако вредних, слојева структуре човека, једном
речи, због бројних интереса и потреба човекових, теоријски је легитимно претпоставити да ће у присуству аутентичне уметности- естетски примерени приступ,
од стране неког појединца, бити само један од низа других приступа, тако да се
лако може замислити, у зависности од контекста и душевне расположивости
личности, да се једном делу приступи и са другачијим интересовањима, међу
којима се сада, као једно од могућих, може појавити кич-став или кич-интерес.
Дакле, под разумљивом претпоставком да више није спреман да пристане на
духовни аскетизам, појединац има легитимну потребу да, понекада, у већој мери
«задовољи» Тело и Чула него Дух, као што се опет, у другој прилици, сав предаје
изазову духовности.
Бест је дао темељну критику нихилистичког приступа кичу, пре свега
Хермана Броха за чије ставове тврди да су «елитистичке теореме». За полазну
тачку свог испитивања феномена кича Бест је узео управо Брохов основни став о
кичу: »Кич није лоша уметност, он образује свој властити, и то затворени систем,
који као страно тело лежи у целокупном систему уметности или живи напоредо с
њим: то би се, не само метафорично, могло упоредити са системом Антихриста у
односу на Христов систем. Бест се супротставља Броховој тези према којој кич
не би могао ни настати ни опстати ако не постоји кич-човек, онај који воли кич.
Он сматра да кич не постоји пошто кич човек воли кич, већ зато што политичкодруштвено ограничени, угушени човек верује да ће у кичу, попут дневног сна,
реализовати свој живот. Бест је критиковао и концепцију Карлхајнца Дешнера,
који је феномен кича свео на технички недостатак, прогласивши кич за
својеврсну уметничку слабост. Кич је по њему «естетско застрањивање, декоративни неуспех. Ото Бест је подвргао критици и теорију кича Лудвига Гица који
појам кича тумачи полазећи од «људског живота и доживљаја». Скоро ни једно
такозвано уметничко дело није било поштеђено, по њему, да буде доживљено као
кич. Могућност да би кич могао бити продукт одређених историјских и друштвених констелација код њега није разматрана.
У својој књизи о кичу, Ото Бест стаје у одбрану једног толерантног, реалистичног просуђивања кича пледирајући за уклањање предрасуда са којима се кич
дочекује. Позитивним ставом према функцијама кича његова књига се радикално
разликује од већине које су, до сада, на тему кича расправљале.
Са сличне позиције као и Ото Бест, у одбрану кича стају и Ханс Дитер Цимерман и Хелмут Кројцер који сматра да кич има интенцију да буде уметност.
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Сретен Петровић сматра да се проблем кича може смислено разрешити само из основа онтологије естетског стваралачког чина са којег ће се кич посматрати као сурогат уметности, као творевина у којој је изостала естетска стваралачка
мотивација, односно шира културолошка вредносна смисаоност. Одређивање
аксиолошког статуса једне творевине у смислу њене успелости, тачније да ли у
њој постоји или не одговарајућа вредност, отвара истовремено и питање рецепције дела као естетске структуре али и онтичког статуса дела које корелира са
проблемом аутентичности естетског стваралачког чина.
Понекад је тешко разликовати уметност саздану у традиционалном кључу
од савременог кича, што је и довело до тога, како каже Гиц, да нема такозваних
класичних уметничких дела која су била поштеђена кичерског доживљаја. Али,
ако је тако у погледу традиционалне уметности и кича, ствари другачије стоје
између авангардне уметности и кича. Они се могу, на категоријалном нивоу релативно успешно разликовати, чак и радикално супротставити. Осим тога, авангарда и кич се у стварности у доживљавању и комуникацији показују као две
антиподне реалности. Наиме, док кич као парадигма света уживања данас успешно делује, дотле авангарда у формама њених екстремних праваца, као ексклузивних и радикално херметичких облика, делује искључиво у најужим круговима
елите. Док авангардна форма није заинтересована за реално, истинско стање савременог човека, кич жели само да човек опстане, биолошки преживи у том стању, не нудећи му стратегијски било какав дубљи, изгледнији излаз. Па ипак, морамо бити праведни и признати да и у самој авангарди, макар и незнатно постоје
неки елементи чулности, или бар њен привид. Свакако да ова чулност у авангарди, феноменолошки посматрано није естетски самосталан нити онтички носећи
слој. По сличној логици, ни кич није лишен трага духовности, иако је она дата у
форми привида и јесте лажна. Свакако доминантни онтички слој у кичу јесте
чулни слој. Наивни циљ идеологије кича био је да трајније осигура човеку мир и
спокојство. Савремени човек се, међутим, не окреће авангарди ни великим револуцијама, нити га заносе велике и звучне идеје. Он пристаје једино на спорадичан и беспоследичан штрајк ради постизања краткорочних циљева. Тај исти
савремени човек, на другој страни, не може се трајно задовољити чак ни удраном
дозом кича, у циљу неког изгледнијег излечења од разорне болести друштвеног
организма. Тај тренутно стечени мир или забава, односно спокојство и релаксација коју кич пружа, троше се великом брзином. У погледу перспективе савремене уметности и кича, с обзиром на то који социјални слојеви и у којој мери конзумирају кич, може се извести закључак да је кич наша судбина, односно „једном
са авангардом и никад више! Једном са кичем-увек са њим!» Парадокс је,
међутим, у томе што наше разумевање кича и његове невредности, насупрот коме стоји високо вреднована уметност, не одговара простој чињеници да кич и
даље делује, и то врло ефикасно, а у погледу социјалних слојева, у изузетно широком пољу корисника. У циљу заштите од негативног утицаја кича, у свим сферама живота, поједине земље прибегавају већем опорезивању или забрани дистрибуције таквих производа. Ако је кич нужно зло, као и сама савремена цивилизација, онда се може рећи да су и Мол и Брох, са религиозно-моралистичке и
антрополошке позиције, признали кичу онтички статус, интерпретирајући га као
феномен који се не може ни елиминисати ни порећи, нити превладати неком
врстом културне политике и педагогије. Немогуће је укинути кич, а да се претхо-
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дно не укине и сама потрошачка цивилизација. Сличан став има и Професор Ратко Божовић сматрајући да гајимо илузорну наду да се кич може поништити. Он
је у једној телевизијској емисији посвећеној кичу рекао: „Кукољ кича је заједно
са пшеницом, па нећемо ваљда због тог кукоља палити пшеницу?“ Међутим,
професор Божовић предлаже стратегију оспоравања кича која би се огледала у
фаворизовању вредних дела или „вредности“ и адекватног цивилизацијског стила
уместо онога који је овде, по њему, у знаку нереда и конфузије једне земље која
је у транзицији, а притом је истовремено и у стагнацији те транзиције.
Када је реч о кичу, по Сретену Петровићу, проблем уопште није у кичпредмету, односно у структури тог предмета, већ је основно питање нашег
субјективног односа према том предмету. Како каже Касирер, од саме теме, садржаја, односно предмета расправе, не зависи квалитет форми које ће се изродити. Све зависи од нашег става према предмету. На пример, од заласка сунца као
теме може се начинити кич-слика али код француског сликара Клода Лорена тај
исти «залазак» је преображен у ремек-дело. Ако кич предмет може бити основа
сладострасног уживања, онда овај тип, назовимо га, «површног уживања- не мора по дефиницији довести у питање стваралачки занос једног уметника или
научника, уколико се они између две фазе свог рада- у једном тренутку препусте
утицају кича и циљу властитог одмора, као вентилу опуштања. Према емпиријској евиденцији нема готово ниједног озбиљнијег интелектуалца, укључујући
и оне који декларативно упућују најоштрије критике кичу, да није на неки начин
свесно учествовао у његовој конзумацији. Према Лудвигу Гицу «производњом
кича данас не баве се данас наивне душице, већ рафинирани психолози маса,
људи са јасном свешћу о кичу». Једном речи, многи бриљантни таленти са уметничком едукацијом раде данас у индустрији «масовне културе», јер је развијена
технолошка цивилизација окрутна према сваком оном производу који не доноси
профит и не потврђује се на тржишту. Са гледишта онтологије стваралачког
чина, јасно је да је превсходни мотив творца кича да се роба допадне купцу и да
за њу добије повољну противвредност. Лако се може уочити да велики број
научника, уметника и песника високог формата упражњава кич.
Међутим, кич није феномен везан само за уметност, већ представља животни став, стил или понашање које се манифестује у свим областима људског живота, од политике до моде. Своје најсигурније утемељење кич је нашао управо у
политици. Фразе којима се ствари замагљују, понашање које је ван било којег
стила и одмерености, помама лажног представљања, неке су од типичних одлика
политичког живота данашњице. Још је Милан Кундера у „Неподношљивој лакоћи постојања“ рекао да је кич естетски идеал свих политичара, странака и покрета. Вера Пинтарич Хорват је у својој студији „Од кича до вечности“ посебно
анализирала погубни утицај кича у тоталитарним политичким системима. Тако је
на пример, у време немачког нацизма или стаљинизма у Совјетском Савезу кич
коришћен као средство политичке пропаганде. Сетимо се да је на каузулну везу
између кича и тоталитарних режима указивао и Павел Белин. С друге стране, кич
у музици најбоље репрезентује, како је Рамбо Амадеус назвао, турбо-фолк култура, намењена превасходно новом слоју балканских бизнисмена и новокомпонованих богаташа. Они нису били само његови конзументи, већ су и инвестирали
у њега, обезбедивши му незапамћену медијску презентацију. Турбо-фолк је продукт рата, криминализовања друштва и сиве економије. Он је подржавао распад
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моралних норми друштва тако што је као важна компонента инсталиран у нови
систем вредности заједно са ратним профитерством, култом криминала, насиља,
корумпираности и негације свих грађанских и људских вредности. Када је реч о
моди, најприсутнији елементи кича су гламур и лажни сјај, док се кич у такозваним „сапуницама“ испољава као симбиоза суза, патоса и срећног завршетка. У
нашој свакодневници, Кинеска пијаца представља «Лувр кича» у коме се може
наћи гомила непотребних ствари кратког трајања, лошег квалитета, јефтиних и
приступачних најширим друштвеним слојевима.
Ако кич није уметност, он је барем естески начин свакодневице, он одбија
трасцедентност налазећи своје место усред већине и просечности. Кич је нешто
са чим се сусрећемо сваког дана. Ако је већ тако може ли се онда прихватити
став да је оно што се свакодневно упражњава као срећни опијум за масе радикално зло? Чак ако и не води безусловно добру и едукацији наших естетских осећања, морамо се запитати, у коликој мери кич заиста доприноси злу?
Сретен Петровић из перспективе естетичара који воли уметност, не сматра
да конзумирање кича води у радикално зло. Он сматра да кич треба разумети и да
бисмо према њему требало да будемо праведнији. Он тражи мало више милости
за, како он каже, појединце без наде, којима каткада- пороци попут кича- у животу значе све. Ако смо се већ ослободили просветитељског, хегелијанског мита о
надмоћи рационалне идеје и науке, потребно је да се ослободимо и другог, романтичног мита да је овај свет у свом темељу естетски фундиран и да су естетска
едукација, естеско осећање и уметничка делатност једини прави хуманистички
облици. У будућности, сматра Петровић, треба очекивати крај западно-европског
мита о привилегованим правима изабраног и посвећеног слоја, елите, на културни, стваралачки живот.
На самом крају, осврнула бих се на своју опредељеност да појаву кича,
која је једна од тема овогодишњег скупа, покушам да сагледам баш са аспекта
наведеног у наслову рада. Један од разлога је што су ставови који се противе
такозваној елитистичко-моралистичкој критици кича усамљени и ретки у односу
на оштре и често острашћене критике са којима се свакодневно сусрећемо. И
Сретен Петровић сматра да је наша елементарна грешка у процени кича, као и у
теоријском сагледавању његове дубине и функције, у елитистичкој острашћености са којом му прилазимо. Сличан став заузима и професор Ратко Божовић сматрајући да у искључивој негацији кича и његовом одбацивању често има и превише страсти, морализаторства и неумерености- што није ништа друго него кич.
Сретен Петровић износи једну врло провокативну тезу према којој ми данас живимо у времену краја уметности, у коме она више не представља историјски делотворну форма духа, док се на другој страни, управо кич може сматрати ефикасним средством, неком врсте неопходне катарзе за «начету душу». Нема
сумње да је кич постао форма која макар и привидно, али сасвим ефикасно исцељује душевне ране савременог човека који опстаје у једном сасвим болесном и
оскудном времену. Док се излаз из кризе савремености, према идеолошком и
утопијском елану поетика и филозофија авангарде, нуди кроз фикционално бекство у имагинарни, трасцендентни свет, дотле кич и њему одговарајућа поетика
сензитивности нуде, макар тренутно, али свакако иманентно избављење. У том
смислу се прагматика кича показује као реална, макар и привидна, али свакако
делотворнија опција од поетика авангардизма. Поетика авангарде има метафи-
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зичку дубину али не и социолошку ширину и достижност. С друге стране, прагматика кича, иако без дубине достиже до последњег просечног консумента, до
реално угроженог човека. Са експлицитном свешћу да прави радикалан заокрет
од кича, прворазредни циљ идеолога авангарде био је де се нова уметност мора
винути преко црта чула и иманенције, како би освојивши двери трансцедентног,
могла себе да сачува пред терором профаног. Тврдили су, такође, да се савремени
човек никако не може окренути ка метафизичком јер га утеге чулности прикивају
уз «овострано» и «физичко» као цивилизацијски једино изгледне алтернативе
постојања. То је свакако један од разлога што је кич, ма како вредносно био оцењиван, постао делотворан по читавој ширини социјалних слојева. Он је функционалан док је авангарда, са тачке деловања њене дејствености, мртва и неактуелна, беспоследична, дакле, неефикасна. Духу авангарде стало је по сваку цену до
озбиљности и трасцеденције, њен се елан огледа у радикалној деструкцији сваке
популарности и забаве, игре и лакоће живљења. Полазећи од тога да је корен зла
у кичу и забави, идеологија авангардизма, са пиједастала неделотворног утопизма, била је чврсто опредељена да савременог човека ослободи радикалног зла,
видевши у савременој уметности једини адекватни покрет који би био у стању да
оштећеног човека данашњице поведе «горе». Она није схватила сву његову невољност и неспремност за такав узлет.
Функција кича је да примирује душевне расколе у људима и обезбеђује потребну целовитост личности коју стално прете да угрозе норме савремене цивилизације и њен темпо. Кич омогућава да се одржи стање затамљене свести ради
предупређивања очаја. Док су авангардисти хтели да у душу савременог човека
усаде и продубе свест о очају, дотле је тај исти, реални и прагматични човек био
приморан да све то одбије, тражећи заборав свести о очају у кичу, који му раскошним сновиђењима и делотворним сензацијама потире пакао ружне стварности и приводи ружичастом свету и идили. Насупрот очају од заласка цивилизације
и предосећајућег сумрака који опседају елитисту, обичном човеку који језди пределима кича пружа се слика о лепом заласку сунца али истовремено његовом
васкрсењу. Уместо ноћних мора које му доноси и сама помисао на радни дан
сутрашњице, кич га омамљује и доприноси да мирно утоне у сан. Реч је заправо о
терапеутској функцији кича која човеку пружа могућност катарзичког избављења
из очаја савремености.
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Кич као естетички проблем
Апстракт: Умножавање кич-појава узроковано је данашњим културолошким контекстом,
који је обележен успоном баналности услед нестанка великих система смисла, промовисањем техничко-економске организације живота, поодмаклошћу процеса индивидуализације и психологизације, комерцијализацијом уметности и деловањем индустријe културе.
Главни естетички проблем који се јавља с обзиром на кич јесте привидна естетска вредност артефакта која афирмише лош укус. Естетичка анализа показује да се код кича не
остварују ни естетски предмет нити естетски чин, без којих није могуће естетско искуство.
У настојању да се одагна човекова изворна стрепња, прибегава се употреби једноставних
средстава, техничким рецептима и привлачним ефектима, који наликују ономе што карактерише уметност.
Кључне речи: естетско задовољство, естетска вредност, кич-доживљај и кич-предмет

Kitch as an Aesthetic Problem
Abstract: The proliferation of kitsch-phenomena is caused by the contemporary cultural context, which is characterized by the rise of banality, for the loss of the huge systems of meanings,
promotion of the techno-economical organization of life, advanced process of individualization
and psychologization, commercialization of arts and the activity of culture industry. The main
aesthetic problem about the kitsch is the apparent aesthetic value which affirms bad taste. Aesthetic analyze shows that kitsch can’t either accomplish the aesthetic object or the aesthetic act,
what is indispensable for the establishment of an aesthetic experience. In effort to dispel the authentic human anxiety, man uses simple means, technical recipes and attractive effects, which
are similar to those that characterize art.
Key words: aesthetic pleasure, aesthetic value, kitsch-experience, kitsch-object

Све што је естетско, сумњиво је.
Пол Валери

Кич је феномен који се јавља у веома различитим контекстима и има сложену
структуру, услед чега његово разумевање захтева интердисциплинарни приступ
који се може диференцирати кроз оптике антропологије, социологије, психологије, филозофије и њених различитих дисциплина, као што су аксиологија, естетика, етика, филозофија политике итд. Из чињенице да се кич готово свакодневно
помиње у новинским написима, телевизијским емисијама и да постоји позамашна
литература о овој теми можемо да закључимо да је реч о актуелној проблематици, али и да наслутимо како владајући културолошки контекст можда погодује
генерисању кича. Сложеност самог феномена и бројност његових узрочника чине
одбрану од кича крајње захтевним задатком.
1
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1. Успон баналности услед нестанка великих система смисла
Почетком новог века филозофија је прионула на посао рушења религијске
појмовне традиције како би ослободила пут за несметано преиспитивање човека,
што је за собом повлачило и укидање владајућих вредносних образаца. Како је
иза сваког облика трансценденције почело да се помаља његово лице, човек је
постајао све уверенији у властиту слободу и моћ. Пројекат рационализације света, који је редом доводио у питање идеологију, религију, етику, политику, те
напослетку и метафизику, учинио је да установљење нових вредности буде тежак, готово немогућ задатак.2 Уосталом, сваки процес културног превредновања
одвија се лагано и кривудаво, што са своје стране погодује ницању не само кичпроизвода него и читавих кич-образаца понашања, па и разумевања. Неки су
мислиоци склони да наше време у целини окарактеришу као „епоху псеудовредности“, пошто се традиционалном репертоару малограђанског кича, те пропагандном политичком кичу минулих времена, данас придружио медијски кич.
Наше друштво се налази на распућу. Старе вредности, које су карактерисале друштвени живот у нашој земљи од Другог светског рата наовамо престале су
да важе; оне старије, вредности предратног грађанског друштва, живе још само у
сећањима појединаца, а нове вредности, које се понајвише везују за друштвену
матрицу неолибералног капитализма, опет, лагано се усвајају. Озбиљној пометњи
у погледу темељних вредности са своје стране доприносе и несувисли покушаји
рехабилитације традиционалних вредности. Како је кич, пре свега, творевина
која се заснива на лажним вредностима или на лажном држању до вредности,
лако је закључити да данашње неразумевање темељних вредности итекако доприноси неговању кича.

2. Техно-економска организација живота
Нововековно схватање теорије умањило је могућност њеног утицаја на свакодневни живот, а тај задатак је, захваљујући промовисању калкулативне рационалности, препуштен техно-економским процедурама, сазданим на једном особеном
облику схватања научног знања. Технолошки развој био је мотивисан надом да
ће умањење утрошка телесне и душевне снаге, али и времена које је неопходно за
задовољење основних човекових потреба омогућити већу слободу његовог
личног и друштвеног испољавања. Међутим, подручје рада испоставиће се као
област неслободе, будући да људска егзистенција у тој области бива одређена
циљевима и функцијама који нису њени властити и који, сходно томе, не допуштају слободну игру људских способности и жеља.
Уместо слободног испољавања властитости, владајући друштвени систем
сугерише да је „зло рада“ могуће надоместити материјалним обиљем. Свођењем
човека на „потрошача“, коме се у функцији остварења техничког принципа ефикасности нуде комфор и забава, створен је хедонистички културни образац, који
доприноси даљој интеграцији човека у владајући облик друштвеног система.
Будући да се данас лакше прихвата друштвена неједнакост него било која забрана која би се односила на сферу приватности, технократска власт све ређе посеже
2
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за репресијом, а све више за завођењем. Како се завођење најлакше обавља преко
лепоте, коју већ неко време најчешће сусрећемо у виду лепо обликованих артефаката, то је прибављање нових, „лепих“ добара схваћено као окосница организације свакодневног живота. Пошто је изобиље пред јединку ставило умножене
могућности избора и промовисало задовољење властитих жеља у основни тип
бриге о сопству, кич је почео да се доживљава као прихватљиво, па и пожељно
средство уравнотежења дезоријентисане личности.

3. Индивидуализација и психологизација као оквир изражавања
Масовност индустријске производње обезличила је рад, па је простор личног
пребачен у потрошњу, која управо због тога бива руковођена императивом емоционалног задовољства. Уколико је коришћење употребних добара у минулим
временима било мотивисано потребама, оно данас све више бива одређено жељама. Међутим, буђење и задовољење жеља представља circulus vitiosus, па се
човек, усамљен у градској гомили, окреће задовољењу потпуно личних склоности, што најчешће подразумева прибављање одређених материјалних добара, неретко сумњиве вредности.
Свет без бога је своје поверење у научни и технички прогрес заснивао на
стваралачкој концепцији уметности, која је недостатак трансцендентног критеријума покушава да надомести идеалом бесконачне креативности. Истицање
важности личности и осећање страствене потребе да се она изрази, наводно би
требало да представља надокнаду за њено духовно сиромаштво. Међутим, бесомучно заговарање стваралачког принципа показало је своју нихилистичку страну
у докидању лепог и узвишеног у кичу и хипер-реалности, односно докидању
историје и реалности у телевизији.3 Иако успостављање аутентичног естетског
искуства доприноси учвршћивању друштвености, фаворизовање неспутаног изражавања изнедрава мноштво производа проблематичне вредности. Подстицаји
изражавању приватних преференци у одређеној мери шкоде и распознавању истинских естетских вредности. Остварење естетске вредности обезбеђује сусрет
чулног и појединачног са универзалним и духовним, док оваплоћење чулности
без духовног садржаја почесто окончава у кичу.

4. Комерцијализација уметности и индустрија културе
Постоји неподељено мишљење да друштвени чиниоци играју пресудну улогу у
настанку и ширењу феномена кича. Индустријска револуција је донела нови облик друштвене организације, из којег је онда проистекло установљење новог
облика културе. Масовна култура подразумева серијску производњу, стандардизацију производа културе и нове начине њихове дистрибуције, те, коначно, настанак нових, масовних медија. Медијско буђење склоности ка спектакуларном,
које је по правилу банално, допринело је и умножавању кича.4
3

Ж. Бодријар: Америка, Београд, Boody Books & Контекст, 1993, стр. 101.
Многи аутори су склони мишљењу да је кич изданак масовне културе, а да се његови историјски претходни појавни облици могу сматрати тек његовим претечама. Ипак, пре ће бити да
су то друштвене околности које погодују кичу, али не и непобитни услови његовог настанка.
Види: G. Debord: La société du spectacle, Paris, Champs libre, 1971.
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Модернизам је својом демократизацијом вредности допринео потискивању
конвенционалног кича, али је индустријализација подстакла његово квантитативно ширење и појаву његових нових облика. Блеђење граница између уметности
и живота, које су иницирале историјске уметничке авангарде довело је и до слабијег разликовања вредности. Један део авангарде видео је свој задатак у томе да
промовише слободу која влада у домену уметности, иницирајући повезивање
уметности са индустријом преко дизајна. Али тај циљ показаће се као утопистички, пошто ће естетске вредности махом бивати инструментализоване у економске сврхе, на тај начин што ће се масовно производити понајвише оно што је
само површински лепо. Индустрија културе кројиће делатност својих произвођача искључиво по рационалној, а делатност својих потрошача искључиво по
емоционалној мери.5
Док је естетски оријентисана серијска производња потиснула едукативне
ефекте популаризације уметности, масовни медији су промовисали популарност
у критеријум успеха на сваком пољу, па и у уметности. Иако се данас уметност и
лепота могу срести на сваком кораку, истинска естетска искуства су се проредила. Чула су нам постала пренадражена, па смо отупели чак и на дејство естетских
вредности. Једноставно, заборављено је да естетска вредност подразумева изузетак, а естетско искуство преседан.6 У индустријском друштву кич је постао прихватљив, јер се од њега очекивало да допринесе квалитету живота, не марећи што
ће живот бити стављен у функцију развоја саме индустрије.

5. Проблематичност одређења естетске вредности
Иако естетика покушава да одгонетне тајну уметности, односно, шире, оно лепо
и естетско тако што промишља запретене путеве стварања дела, његовог пребивања и његовог дејства на наш дух, она није у стању да нас од кича поуздано
заштити, јер не располаже никаквим пописом критеријума које би оно што претендује да поседује естетску вредност морало да задовољи. Уколико та чињеница
не представља проблем за уметничку производњу, она, свакако, доприноси тежем разазнавању границе између уметности и кича. Као наводна уметност, или,
још шире, као производ привидне естетске вредности, кич испоставља рачун за
недокученост и дискурзивну неприступачност онога за шта се он издаје. Ипак,
кич се појмовној анализи подаје лакше неголи уметност услед тога што он у свом
опонашању уметности прибегава извесним рецептима.
Кич је свој процват доживео у последњем веку, али су разлози његовог настанка знатно старији. Почев од ренесансе, естетика је заједничке карактеристике
лепога све мање тражила у самим предметима, а све више у нашем властитом
доживљавању.7 Таква измена интересовања једним делом била је последица тектонских померања у оквиру модерне филозофије и науке, а другим, све осетнијом
5

М. Хоркхајмер/Т. Адорно: Дијалектика просвјетитељства, Сарајево, Веселин Маслеша/Свјетлост, 1989, стр. 117.
6
Види: Р. Бубнер: Естетско искуство, Загреб, Матица Хрватска, 1997.
7
Хјум је, на пример, тврдио да лепота не представља својство самих ствари, већ да она она
постоји само у уму онога ко је доживљава, те да се може захватити једино судом укуса, а Кант
je основу тог суда пронашао у субјективном осећању (не)задовољства.
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потребом да се објасни разноликост лепих предмета, чија је продукција из дана у
дан расла. Усредсређивање на појам „естетског искуства“ довело је до установљења нових естетских категорија, те до потискивања појма „лепог“ зарад појмова
„укуса“ и „уметности“.
Историјски настанак термина „кич“ био је везан управо за ове измене. Иако се може рећи да постоји откада и уметност, кич неће заинтригирати теоријску
мисао пре 19. века, када су приређени сви услови за субјективизацију естетске
вредности. Када лепо више не буде схватано као извесна еманација оностране
лепоте, већ као израван и доступан циљ уметничког дела, постаће легитимно да
се атрибут естетског приписује не само предметима, него и нашој активности
стварања или опажања предмета. У доба романтизма је преко Weltschmertz-а у
свет уметности уведена и, кичу преко потребна, склоност ка самоуживању.
Иако је уметност израз својеврсне универзалне истине о човеку и свету,
она ипак постоји само кроз партикуларност и јединственост дела. Управо та
чињеница онемогућава непроблематичан дискурс о уметности, а из ње, у крајњој
линији, следи да уметност постоји само за онога ко је опажа. Појам „укуса“, као
индивидуалне и друштвене способности опажања естетски вредног, јесте релативан, али то не значи да су прихватљива његова својевољна тумачења.8 Своју животну енергију кич црпе управо из релативности укуса, тако што он ту релативност злоупотребљава промовишући некритики субјективизам.
Како је само естетско искуство вишедимензионални феномен, његовој анализи могуће је приступити на различите начине: из аксиолошке равни – као естетски вредном доживљају; психолошке – као доживљају особеног квалитета и
структуре; когнитивне – као темељу извесног сазнања, емотивне – као осећању
одређеног задовољства и томе слично. Кич, који покушава да се представи као
естетски производ или естетски доживљај, најбоље се да разумети уколико се
анализира естетичким апаратом изграђеним на основу промишљања естетског
искуства. Уколико прихватимо становиште да се у естетском акту естетски
субјекат и естетски објекат међусобно условљавају, видећемо да је родно место
кича, не у самом предмету, него у нашем односу према предмету. Управо из тог
разлога се кичерски може доживети и нешто што је истински естетски успело,
баш као што се и за оно кичерско може помислити да поседује естетску вредност.9 Кич-предмети, наиме, само су опредмећења свести која је кичу склона.
Уосталом, без такве склоности не би било кич-доживљаја, па ни кич-предмета,
који представља само резултат настојања да се потреба за кичем објективира.
Овде ће бити речи о кичу као резултату двојаког неуспеха: неуспеха да се оствари естетски чин и неуспеха да се створи естетски предмет.

5.1. Кич као неоствареност естетског чина
Кичерски доживљај се у битном смислу разликује од естетског искуства, али део
стратегије кича огледа се у његовом покушају да се представи као оно што је
естетски вредно. Међутим, кичерски приступ само привидно остварује циљеве
које пред себе ставља естетски став, иако он достиже извесне циљеве који не
8
9

Види: Г. Дорфлес: Осцилације укуса и модерне умјетности, Загреб, Младост, 1963.
А. Мол кич сматра антрополошком категоријом, пре него псеудо-уметничком датошћу.

169

170

Александар Чучковић

морају бити без икаквих вредности. Будући да је кич најпријемчивији због извесног облика уживања које је он у стању да пружи, упоредна анализа овог појма у
кичерском доживљају и естетском доживљају пружа најбољи преглед различитих
структура и домета ове две врсте доживљаја.
5.1.1. Емотивна оријентација
Естетско задовољство подразумева одношење према објективно постојећем предмету изван нас, али, да би се успоставила естетска релација, неопходно је барем
на тренутак прекинути дејство практичких мотивационих ланаца и дистанцирати
се према остварењу могућих виталних интереса. Да би успео да нешто естетски
доживи, субјекат мора да се препусти формалним односима међу чулно опажљивим елементима естетског предмета, односно да успостави естетску дистанцу,
једно „лебдеће стање“ између субјекта и објекта. Насупрот томе, кичерско опажање не подразумева препуштање чулним опажајима без остатка, већ рачуна са
уживањем, при чему његов прави предмет јесте властито осећање, а не спољашњи предмет, који је само покретач таквог искуства.10 У кич доживљају, уместо
дистанцирања од практичних функција предмета, долази до дистанцирања од
предмета као таквог.
5.1.2. Интроспективни пасивизам
Естетски доживљај подразумева чин заузимања контемплативног става према
предмету, који истовремено говори о његовој когнитивној природи, као и о
објективној утемељености естетског својства. Контемплативни став подразумева
напуштање свакодневног прагматизма ради опажања чулних особености, рафинираних елемената и веза између тих елемената уочљивих на предмету. Кичерски
доживљај, међутим, полази од предмета, бива њиме провоциран, али само да би
се брже-боље окренуо перцепцији властитог осећања. На тај начин кичерско
искуство бива искључиво субјективно утемељено, при чему се као његов главни
интерес испоставља постизање одређене емоције уз што мањи интелектуални
ангажман.
5.1.3. Опонашање незаинтересованости
Естетски доживљај подразумева пренебрегавање могућности практичне сврховитости предмета, док је кичерско уживање мотивисано производњом стања уживања, дакле, виталистичким интересима. Естетско уживање мора бити у стању да
изгради естетски предмет на основу опажања лепог, које се може осетити као
успостављање света који одликује засебност и нарочита повезаност („виша
стварност“). Естетско опажање се усмерава на односе између формалнопропорцијских елемената предмета (веза и контраста, слагања и релација, противречности и аналогија), како би рекреирало оригиналну конструкцију дела.
Кичерско опажање, међутим, окреће се самим елементима, уместо односима, али
само из жеље да се отргне од уобичајеног практичког става, како би се препустило пасивном самоуживању. Чак и када има посла са уметничким делом, кичер га
10

Из тог разлога Гиц тврди да кичер „ужива један и по пут“, а Ханслик да дилетант ужива
интензивније. Л. Гиц: Феноменологија кича, Београд, Просвета, 1990, стр. 35. и Е. Ханслик: О
музички лијепом, Београд, БИГЗ, 1977, стр. 144.
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користи тек као изговор наводног одустајања од практичности, али само да би
остварио један другачији интерес, интерес уживања у властитости, а тај интерес
је, у крајњој линији, такође практичан (иако не пребива у равни у којој се оно
практично обично опажа). Ствари усложњава чињеница да човек склон кичу није
спреман да призна да је та замена обављена, јер би то разоткрило његове намере,
односно вредносни домет његовог доживљавања.
5.1.4. „Вредност приватног“
Естетски доживљај је у битном смислу субјективан, јер задовољство којим је он
праћен не произилази искључиво из самог предмета, већ из нашег односа према
предмету. Стога се он конституише само онда када наступамо са позиција суда
укуса, док за обично опажање и осећање он, једноставно, не постоји. Ипак, естетско уживање подразумева свесно трансцендирање реалитета и предмета и
субјекта, зарад успостављања јединственог субјект-објект односа као носиоца
новоуспостављене вредности. Супротно томе, уживање у кичу има тенденцију да
се лажно прикаже као трансцендирање пуког уживања, не би ли се оставио привид субјективне слободе. Управо то кич чини опасним, јер је „приватна вредност“, у ствари, бесмислица. Слобода се овде испоставља као основ за промовисање приватног, а не као постигнуће универзалног средствима субјективног. Иако оваква употреба слободе може дати позитиван психолошки резултат, на основу ње није могуће конституисати естетску вредност.

5.2. Кич као неоствареност естетског предмета
Списак карактеристичних црта кича прилично је разуђен, али би конвенционалност могла да се означи као његова неизоставна особина. Кич-предмет има превасходну претензију да задовољи одређене уобичајене захтеве публике, због чега
му измиче могућност да изнедри непатворене естетске вредности.
5.2.1. Сентименталност
Ова особина кич-предмета надовезује се на спремност субјекта да буде дирнут.
Како би уметничко настојање да се изазове стваралачко расположење примаоца
могло да резултује и душевним потресом, стварање кич-предмета такав ризик по
сваку цену мора да избегне. Штавише, кич настоји да умањи и негативне психолошке ефекте других искустава: „уметност среће“ треба да нас ослободи искушења која доноси истинска уметност, али и да нам помогне да заборавимо дилеме и незгоде свакодневице.11
5.2.2. Пријемчивост
Како би прикрио властити „кукавичлук“ у опхођењу са светом реалности и светом уметности, кич често има потребу да посегне за бизарним садржајима. Ипак,
да би чудновати, а понекад и изопачени садржаји били прихватљиви за конзумента кича, они морају остати површински. Будући да се посредством кича настоји да нам се без опасности од последица приближи и оно што иначе припада
11

Види: А. Мол: Кич, уметност среће, Ниш, Градина, 1973.
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забрањеном и страшном, или, опет, духовно изазовном, његов садржај мора бити
ублажен, прилагођен и посредован. Извесна хладноћа и дистанцираност коју
можемо да искусимо у додиру са уметношћу за кич је неприхватљива, будући да
она отежава приступ субјекта самом делу. Када се сусретне са уметничким делом, човек склон кичу остаје без могућности да оствари свој главни циљ, који се
огледа у мешању властитог доживљаја са предметом који би за то требало да дā
повода. Иако и уметност често настоји да побуди одређено расположење, код ње
је оно више последица, док је код кича оно циљ: расположење се индукује да би
се интензивирала сама потражња за расположењима.
5.2.3. Предвидљивост
Тренутна или трајна неспособност да се изгради властити естетски израз обично
за свој резултат има кич. Најчешћа концепцијска стратегија кича манифестује се
као репродуковање уметности, али (за разлику од фалисификата) уз прибегавање
извесним модификацијама (материјала, пропорција и функције) оригиналног
артефакта. При томе се очекује да истицање вештине руку опонашатеља одмени
богатство идејне концепције уметника. У уобичајени репертоар кича убрајају се
поступци обавезног прибегавања фабулативности, нагомилавање симбола и синестезијских ефеката, стилска и жанровска контаминација и томе слично. Ови
поступци треба да умире савест произвођача и уживаоца кича (будући да ови
актери и сами слуте неискреност властитог расположења), али исто тако и да
привуку ширу публику, која је неспремна на естетске изазове, тако што нуде
„проверене рецепте“. Кич се ужасава елитизма уметности, те се баца на задатак
снижавања критеријума уметнички успелог. Наравно, кич може бити и резултат
неуспеха у одговарању на изазове уметности од стране иначе осведочених стваралаца, па се може сматрати да и кич може да остварити одређени „вредносни
домет“, услед чега је могуће разликовати високо-рафинирани и ниски и наивни
кич12. Први обично произилази из уметничке блазираности, а други из немоћи
да се закорачи у свет уметности.
5.2.4. Лажност
Кич је склон вредносној реторици, али се задовољава тиме да вредности помиње
и да опомиње на нужност њиховог очувања, јер не прихвата стваран напор њиховог неговања и изнедравања. Штавише, привидно тежећи истини, лепоти и узвишености, кич ове идеале претвара у њихову супротност, тако што их чини предметима насладе. Уместо произвођења естетских вредности, из којег израста осећање слободе, кич фингира естетску вредност не би ли остварио добробит која из
опхођења са естетским вредностима следи. Кич израста из потребе да се властити
конформизам учини идеалом, али он окончава као артефакт који карактерише
одсуство проживљеног искуства. Лажно представљање кича као уметности последица је слутње кича о властитој вредносној проблематичности, а не само немогућности да се оствари уметнички циљ. Кич поступа тако што преко осећаја допадања најављује естетску вредност, за коју онда, ипак, бивамо ускраћени.
12

Х. Брох сматра да постоји чак и „генијални кич“. Песништво и сазнање, Ниш, Градина,
1979. Када то не би био оксиморон, кич бисмо могли да дефинишемо пре као „уметност лошег
укуса“ него као „неуспелу уметност“. Ради илустрације, видети антологију лошег песништва
Пуњена сова, у којој су сабрани лоши стихови неких великана поезије. D.B.W. Lewis/ Ch. Lee:
The Stuffed Owl: An Anthology of Bad Verse, New York Review of Books, New York, 2003.

Кич као естетички проблем

Закључно разматрање
Очевидно, ограничења естетике да проникне у суштину уметности, ипак нас не
омета да у погледу кича отклонимо многе недоумице. Део разлога за то откривамо у безуспешном покушају кича да опонаша уметност: уколико је тешко или,
чак, немогуће рећи шта уметност јесте, изгледа да то није случај с оним што уметност – није. Кич је, дакле, лакше препознати и разумети него уметност: ако је
уметност иновативна, оригинална и непоновљива, онда је кич конвенционалан,
епигонски и маниристички.
Напослетку, полиструктурна природа кича подразумева неопходност мултидисциплинарне анализе кроз коју би кич могао да се покаже у својим различитим димензијама:
у антрополошкој – као једна могућност човековог изражавања и доживљавања;
у аксиолошкој – као лажна вредност под привидом идеала;
у социолошкој – као производ тржишне привреде у функцији побољшања квалитета живота;
у психолошкој – као индуковано расположење самоуживања настало из
потребе за сигурношћу;
у етичкој – као лаж која се приказује као слобода кроз наводно уметничко дело;
у естетичкој – као неестетски доживљај кич-предмета или уметничког
дела или као предмет са типичним особинама који не поседује естетску
вредност.
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Кич – уметност (или умешност) која деградира
Апстракт: Овај рад има интенцију да путем неколико теза прати еволуцију кича у нашем
друштву. Експанзија кича се најпре посматра у контексту његовог сврсисходног произвођења од стране државе током распада Југославије, затим као саставни део комерцијалнаих активности, подупртих новим политичким естаблишментом.
Кључне речи: кич, држава, политика,бизнис, естрада

Kitsch the Art or Artifulness that Degrades
Abstract: The paper endeavors through several theses to trace the evolution of kitsch in our
society in the process of transition from a socialist society to a capitalist society. Expansion of
kitsch is first observed in the context of its purposeful production by the state during the disintegration of Yugoslavia, and then as a commercial activity supported by the new political establishment.
Key words: kitsch, state, politics, business, show-biz.

1. Увод
Рад представља покушај да се помоћу осам теза и неколико огледних примера да
предложак за разумевање кича као форме живота нашег друштва. Основна идеја
да се укаже на неке разлоге експанзије кича, његових модуса појављивања и свепрожимајућег утицаја. У том смислу преиспитује се одговорност државе и њених
институција за промовисање и ширење кича.

2. Основне тезе
1. Организациони и идеолошки модел функционисања социјалистичке Југославије, ма шта о њему мислили, очито је унутар себе имао релативно делотворне
механизме да се друштво заштити од доминације кича. Ти механизми су делом
били засновани на прокламованим идеолошким и етичким нормама, а делом на
могућности контроле. У контролне механизме спадале су забране, цензуре и самоцензуре, опорезивање онога што се проглашавало кичем, али и елементарно
осећање шта је допуштено у сфери пристојности, а шта не.
2. Распад социјализма, који се у нашем случају подударао са распадом
заједничке државе, не само да је ослободио енергију за развој кича него му је дао
енорман импулс. Деведесете године прошлог века карактерише брисање идеолошких табуа који су чували и одржавали југословенску заједницу. Политичке
промене, поготово радикалне, увек су засноване на новим идејама и
пројекцијама, с тим што оне као последицу углавном имају непредвидљиве ре1
2
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зултате. Тако је рушење ранијих табуа, уз нову констелацију односа на светској
сцени, поспешило дезинтегративне промене великих размера. Разумљиво,
кључну улогу су имали политички актери. Међутим, очито је да су политички
пројекти били великим делом инспирисани уметничким визијама, су настојале да
проблематизују и ревалоризују прошлост. У том смислу буђење „националне
свести” код Срба одигравао се најчешће преко естетског кича у виду квазиисторијских романа и позоришних представа.
3. Готово је немогуће размишљати о актуалним формама кича који нас
окружује а не дотаћи се њихове еволуције у светлу скорашњих политичких збивања. Она се могу представити преко два момента:
А. Промена идеолошке матрице у смислу прокламовања политичког плурализма и легитимације приватно-власничких односа
Б. Верско-национални ратови и потреба за делотворном пропагандом и експанзија индустрије забаве као лукративне активности
Ад А.
Истрошена комунистичка идеологија је замењена националном и грађанском,
односно њиховим хибридима. У оба случаја очитовала се потреба враћања на
„изворне вредности”, пре свега националне митове и симболе: оживљавање архивиране прошлости, обнављање оскрнављених култова. Разумљиво, због историјског дисконтинуитета од пола века у односу на токове модерне цивилизације,
сам овај процес и устоличене форме изгледају често гротескно и апсурдно. Овај
процес је код нас, услед нашег вишка потребе да у свему претерујемо, да некритички све следимо и дивинизујемо - углавном прерастао у сферу неукуса, односно кича.
Ад Б.
Тематика ратних дешавања се сама од себе намеће, будући да би много тога у
Србији изгледало сасвим другачије да их није било. Везано за тему кича чине се
незаобилазним следећи узрочно-последични феномени:
Делу углавном претходи реч. Незадовољство постојећим стањем ствари у
друштву први су артикулисале националне литерате: то је био резултат и вишедеценијског потискивања разговора о забрањеним темама. Нимало случајно, ламентирање над историјским неправдама, у својој естетској форми представљало
је кич, с обзиром на елементе анахроности, али је, с друге стране, стварало јак
емотивни утицај на примаоце.
Током рата један од делотворних пропагандних механизама био је обликовање ратних хероја и хероина, који су дубински повезани са „националним бићем” Срба. Као протагонисти ових улога појавили су се, игром околности а и
самом природом сукоба, бивши криминалци и звезде са естраде. Тако је, за релативно кратко време, обликована парадигматична фигура која, у лику мушкарца
обухвата тројство ратника, патриоте и пословног човека. У лику жене имамо
распевану хероину, - патриоткињу и такође успешну пословну жену. Та кич иконографија је у уској спрези са влашћу наставила да функционише и кад су ратнопропаганди разлози ишчезли.
Природна веза између естраде и политике, у тим специфичним условима
неуспелих ратова и успеле изолације до апсурда је подстакла развој музичког
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стваралаштва под именом турбо-фолк. Он је, делом, имао анестетичку функцију
да се одврати пажња од туробне стварности, али и добре финансијске ефекте за
организаторе и протагонисте. Томе треба придодати и педагошку функцију ове,
од стране државе често подстицане и финансиране форме изражавања.
4. Поред аутохтоног доприноса у успостављању владавине кича и потискивања културе у свим сферама друштва, неопходно је истаћи и енорман утицај
самог светског тржишта масовне културе. Успешна синтеза кич продукције, његове масовне потрошње и осигураног профита, постали су динамичка сила која
даје нов изглед самој нашој стварности. Разумљиво, земља у транзицији, као што
је наша, са ионако танким слојем елитне културе, не само да је пријемчив конзумент ових потрошних добара, него и предани имитатор. Као што је већ давно
Дворниковић приметио, наталожена вековна оскудица у којој су живели балкански народи обликовала је антрополошки тип неиживљених очекивања и неиживљених потреба. Додао бих да кич омогућава њихово тренутно задовољење и осећање да смо у пару са развијеним нацијама света. У позадини, треба истаћи, реч
је о снажној профитабилној предузетничкој активности која обезбеђује моћ, утицај и друштвену промоцију.
5. У хаосу трансформације из социјализма у капитализам, нове економске
и политичке елите своју репрезентацију и самоперцепцију у највећем броју
случајева реализују преко кич парадигми. У том смислу естрада представља
саставни део политичког и економског маркетинга, али и начина поимања доброг
живота.
Велика је одговорност елите на власти, која своју везу са народом и
манифестни патриотизам доказује промовисањем „националне културе”, која се
често појављује у лику естраде. Парадигматични пример ове кич представе је
јавни дочек Нове 2008. године, у организацији народњачке коалиције, са турбофолк звездом. Будући да је свет естраде по себи доказ успешности, нове
економске елите су јој у великој мери природан савезник, заштитник и промотер.
Посматрано из угла публике, естрада задовољава њену потребу за идолима и
идентификацијом.
6. Док су неке форме кича само гротескне и репродукују естетски неукус,
друге директно представљају генератор озбиљних социјалних аномалија. Има се
на уму пре свега криминал, наркоманија и алкохолизам. Не мора човек бити велики социјални дијагностичар па да утврди како, у великој мери, филмови, музика и естрада утичу на младу генерацију. Систематским промовисањем насиља,
коришћења наркотика и конзумације алкохола, индустрија забаве ствара узоре
понашања за велики део младе генерације. Та моћна машина, руковођена потребом да надмаши конкуренцију, непрестано ствара потребу конзумената за што
већим узбуђењем и опсценостима. У овом затвореном кругу без икаквих моралних и естетских ограничења, млад нараштај је препуштен једном изопаченом
поимању живљења. Природна последица тога је раст криминала, зависност од
опијата и алкохолизам.
7. Државна администрација својим нечињењем постаје саучесник у овом
процесу социјалне патологије. Иако је незахвално постављати демаркацију између слободе изражавања и злоупотребе те слободе, обавеза је државе да то
чини. Наиме, обавеза је државе да различитим механизмима покуша да умањи
штету коју оваква кич култура ствара, поготово у заосталом и примитивном
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друштву као што је наше. Оно што се догађа у Србији, у вези са поменутом темом, по много чему подсећа на претполитичко стање из Хобсове теорије. Јединка
је незаштићена, окружена агресивним дејствима неукуса и промовисања лажних
вредности преко свих врста медија. Институционални вакуум је, као и у другим
областима живота, очит.
8. Генерације образоване у последње две деценије, игром различитих
околности, постале су плодан конзумент кича, било да је реч о кичу који потиче
из обновљене националне митологије или о оном из високо комерцијалног увоза.
Доминантна улога медија у обликовању младе личности, импровизовани систем
образовања и потпуно поремећен систем вредности, дају разлоге за размишљање.
Несврсисходно је ламентирати над ширењем кича и његовом доминацијом
у различитим сферама друштва. Можда је једини, колико толико делотворни,
начин да се смањи његов утицај, осмишљена дугорочна стратегија од стране креатора образовне и културне политике. Међутим, то није за очекивање, будући да
нема ни осмишљење дугорочне стратегије и за многе друге важне сфере развоја.
Друго, такав комплексан захват подразумевао би синхронизовано деловање на
неколико равни - образовном систему, пореској политици, примени кодекс у
сфери јавних медија, посебно телевизије, итд.
Ово декларативно излагање се може поткрепити разноврсним примерима.
Поменућемо неке од њих у различитим друштвеним сферама.

Пример I: Промоција кича путем медија
Често и сами новинари, који пишу о културним дешавањима, заправо фаворизују
и промовишу кич. Представићемо типичан модел извештавања са позоришне
премијере: На почетку, као најважније информације, набрајају се гости, а пре
свега они из света политике и бизниса. Затим се описују дешавања на коктелу, из
чега сазнајемо ко је са ким причао, како је ко дошао обучен и у чијем друштву.
Све се то богато документује фотографијама поменутих јавних личности. Тек на
крају, уз мали прилог о представи, помињу се глумци и редитељ, као да су они
тек декорација за презентацију познатих личности. О естетској вредности дела,
доприносу аутора представе и глумачкој изведби ни речи. Тако се, заправо, и под
формом обавештавања о уметничком делу, прећутно промовише оно што је за
културни догађај ефемерно. Међутим, ово није нимало случајно. Редослед оваквог извештаја, истовремено је и дијагностика друштвеног утицаја и моћи, као и
чињенице које се место, макар и несвесно, додељује култури у друштву. Ако
бисмо хтели да ствар прегнантније представимо, могли бисмо рећи да оваква
врста извештавања деградира стваралачки елемент позоришне представе и ниподаштава његове творце. На тај се начин моделира један систем вредности, пожељности циљева и очекиваних признања.
Разумљиво, што су новине на нижој разини, то су и извештаји неукуснији
и бизарнији. Како, на пример, Курир извештава о позоришној премијери? Реч је о
представи “Тврђава Европа” Игора Маројевића, приказаној на Белефу 2008. Наслов текста је ”Без алата нема заната”, следи слика нагог глумца Милоша Влалукина, а затим текст: ”Највеће интересовање на овогодишњем Белефу изазвала је
представа “Тврђава Европа”, а како и не би када се млађани Милош појављује го
ко од мајке рођен.” Потом коментар: “И то је врхунска уметност. Не оголити
улогом само душу, већ и тело, показати на сцени коме је и шта мајка природа
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колико подарила”. До краја текста не знамо имена осталих пет главних глумаца,
нити било шта у вези сценографије, музике, и слично.
Најчешћим својством кич производа Лудвиг Гиц сматра сентименталну
црту. То је спремност да се прихвати дирљиво, сентиментално, уместо стварних
вредности. Кич би у том смислу била склоност да се човек по сваку цену осети
дирнут, да се пронађу дирљиви моменти и тамо где не постоје. Будући да је теже
ући у срж правог уметничког дела, како би се у њему уживало, субјекат је замењује плиткоћом доживљаја и површинским односом, које налази у квази уметности, каже Гиц.3
Дирљивост односно сентименталност само је средство да се добије лагодна
представа о животу, да се доживи као континуирано осећање пријатности, а не
као нераздвојна смена задовољства и бола. Према Херману Броху у сржи кича је
тежња ка сигурности, страх од смрти која фиксира психичко биће уместо да га
учини динамичним, покретним и пробојним.
Пинк култура, пласирана са истоимене телевизије почела је пре десет година да се служи свим поменутим елементима кича, настала је посредством политичара који су желели да замаскирају лошу стварност, коју су произвели
својом ратоборном политиком. Ова телевизија је понудила народу “хлеба и игара” и скренула пажњу са тегобног и бесперспективног живота. Томе се брзо придружио успешан комерцијални ефект. Тако је пронађен успешан модел који истовремено производи анестезирајући ефект код публике, промовише некултуру и
доноси уносан профит.

Пример II: Политика и кич
Тумачење човека као бића које потискује нагоне, по Фројду, даје кичу ослобађајућу улогу: он буду нагоне и расположење, што се најбоље показује на феномену политичке презентације.
Политика је сфера моћи и спровођења интереса, унутар које има мало места за моралне принципе. Ако посматрамо феноменологију нашег политичког
живота закључићемо у којој су мери потиснути нагони многих јавних личности,
у моменту доласка на власт, испливали на површину. Власт даје моћ, а у незрелим демократијама попут наше, та моћ као да у време вршења јавних функција,
губи свако ограничење. Без претераности би се могло тврдити да је власт преко
ноћи дивинизовала, иначе по свему просечне личности. Бахатост, као типична
особина власти на Балкану, о чему је Цвијић много говорио, постаје доминантна
особина наше владајуће политичке елите.4 Они по правилу игноришу законе,
постају стручњаци за сва питања, јавности дају лажне биографије, своје јавне
функције користе огромним делом ради стварања велике финансијске користи за
себе, своју породицу и пријатеље. Ту нема битне разлике између Милошевићеве
власти и власти демократских партија. Као да на површину избијају све оне фрустрације које су будући јавни делатници у себи годинама прикривали: жеља за
промоцијом у свим сферама, по сваку цену, јавно презентовање свог новог друштвеног статуса кроз приказивање свог богатства, луксузног живота, контаката и
слично. Једном речју, користе механизме познате под именом его протезе.
3
4

Л. Гиц: Феноменологија кича, Библиотека XX век, Београд, 1990.
Ј. Цвијић: Балканско полуострво и југословенске земље, Београд, 1931
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Зато није ни мало случајно што њихово понашање највише наликује кич
представама, које иначе имају о себи. Довољно је само слушати језик који користе у расправама у Скупштини Србије, па да се стекне представа не само о њиховом образовном нивоу, него и општој култури, односно некултури. А будући да
су то личности, које уједно представљају и нашу државу, онда посредно добијамо
делимично и увид зашто наша земље има тако ниску међународну репутацију.
Типови личности који се у нашој земљи баве политиком, према мишљењу
психолога, могу се описати као егоцентрици и нарцисоиди, са мало морала. То су
слабе личности које имају потребу за припадањем групи, у којој су заштићени
колективном одговорношћу. Онога часа када заузму јавну позицију наши политичари евентуално одговарају само свом партијском врху. Све остале одговорности као да престају. Из тога следи и могућност да се препусте својој непотиснутој
природи.
У земљама Европске уније механизми власти и културно окружење су другачији. Јавне личности у много већем степену одговарају пред јавношћу и политичким одборима не само за своје политичке одлуке и јавно наступање, него и за
оно што спада у сферу приватности (са ким се друже, на који начин су дошли до
свог финансијског бољитка, да ли су склони алкохолу и наркотицима).

Пример III: Естрада
Најзаслужнији делатници за процват кич-друштва, поред политичара, свакако
представљају људи са естраде. Медији, који што по дужности, што по инстинкту
за задовољавање тражене робе, њихови су популаризатори и промотери. Под
естрадом се овде не посматрају само “турбо-фолк уметници”, већ и највећи део
нове економске елите (такозвани џет-сет српског друштва). Тако се ствара један
хетерогениц конгломерат политичара, пословних људи, медијских магната и
чисто естрадних “уметника”.
Људи са ове заједничке естраде постају, захваљујући медијима, такозвани
идеал-типови. У њиховом промовисању нема ни укуса ни границе - они су лепи,
талентовани, богати, способни, славни па чак и веома харизматични.
Песме народних певача, односно њихови текстови обликују свест млађих
генерација. Њихови текстови тако постају идеал-типске поруке широкој публици,
а нарочито младој генерацији. Тако се девојкама преко песама поручује да од
“интелектуалаца нема вајде”, већ треба тражити материјална задовољства од
партнера (”ако имаш срца, ако имаш херца купу ми бунду од нерца”). Најчешће
текстови немају никаквог смисла - ”брусхалтер ми удара на карактер”, ”имам
доказ за љубавни чин, он се зове нерођени син”, али управо то се чини и као нужан услов да да буду најслушанији на топ листама.
Поред кич музике, певачице, како народне, тако и такозване забавне музике, као да су задужене су и за промовисање кич облачења и кич-стила живота.
Будући да су оне узор многим девојкама па и женама, последица је масовно копирање овог стила, како у одевању, тако и понашању. За мушки род, као култне
личности промовишу се котраверзни бизнисмени, како новинари најчешће називају успешне лопове и мафијаше. Њихове слике у новинама говоре о њиховој
успешности: куће, јахте, барови, коцкарнице. Једино се не говори како су стекли
и одржавају то богатство. Но, оба ова модела успешности као да поручују: буди-

179

180

Драган Лакићевић

те као ми и живећете као ми, оно недоступно постаће свакодневица, придружите
нам се.
Због свега наведеног, не чуде истраживања која показују да су
најпривлачнија занимања за младе управо политичар, певач и бизнисмен. Професија лекара, професора, инжињера постала су за младе професије другог реда. Те
људе не можете наћи у часописима како уживају на пријемима, нису „одрадили
бук” за неку модну агенцију, њихови станови нису репрезентативни за сликање у
новинама.
У вези поменутих феномена у медијима је присутан такозвани терор младости. Са свих страна смо бомбардовани фотографијама лепих и младих успешних људи, информацијама о естетској хирургији, начинима детоксикације косе,
итд. Као да нам медији поручују да бити стар није пристојно, као и да је једна од
већих срамота ако имате целулит. Иначе, култ тела и култ младости, је промовисан у Америци још педесетих година прошлог века, а сада, са преласком у капитализам, преко ноћи је спреман да загосподари и код нас.

Пример IV: Кич и књижевност
У сфери књижевности, која је постала предмет манипулације масовне културе,
све је профанисано: од тога ко се сматра писцем, ко добија награде, ко је
најчитанији, па до место где се књиге продају (такозвана киоск издања). Приступачна по цени и доступна широком кругу људи књиге популарних аутора (који
углавном пишу на тему скандал хроника) углавном подилазе масовној, необразованој публици, и својим високим тиражима надокнађују непостојање било каквог
естетског квалитета. Уз све то, највећи број књига је најчешће лоше технички
урађено, од повеза преко словних грешака. Уз све то, највећи број дела ових популарних аутора, будући да је реч о страним бест-селерима, представљају и
очајне преводе.
“Писцима” који за тему имају дешавања на естради, рецепте за срећан
брак, упутствима како се удати, даје се незаслужено велики простор у медијима,
тако да преко ноћи стичу огромну популарност. Позивају у такозване озбиљне
емисије, коментаришу најразличитија питања, од политике, па до етике и педагогије. Иако све то делује гротескно, суштина је у томе што се тиме заправо деградирају аутори од знања, угледа и талента, јер се стављају на исту раван са овим
кич-ауторима.
Проблем у књижевности представљају и награде које се често додељују по
припадности књижевним клановима. Но, то није нови феномен на нашем књижевном тлу, описивао га је још Данило Киш у делу Час анатомије. Будући да награде обезбеђују велику читаност, давање признања незаслуженим делима, представља истовремено и образовање некомпетентне књижевне публике. Слично
стоји и са наградама из области културе, које последњих година све више девалвирају. Најупечатљивији пример је награда Златни Беочуг културно просветне
заједнице Београда, која се додељује за трајни допринос култури наше престонице. Тако међу добитницима поред врхунских уметника као што су Мира Ступица
и диригент Оскар Данон, некако се појавио министар за капиталне инвестиције,
познат по својој испољеној некултури и примитивности.
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Очигледно је деградирање културе никада не би досегло овај степен без
медијске подршке. На већини телевизијских и радио станица укинуте су културне рубрике, а ако се култура и прати, то се ради сензационалистички. Телевизија
Београд својом програмском шемом показује како оно, што је за културу небитно, има предност над естетски вредним. Остале телевизијске станице следе овај
пример још у већем степену, односно надмећу се у приказивању шунда. Сем дневних листова Политика и Данас, у Београду готово да нема новина које нису
извор кича и неукуса. Чак и када се пише о озбиљним темама, то раде полуписмени новинари, који не знају књижевни, већ само улични говор. Ми да готово и
немамо друге штампе, сем жуте штампе. Ретке оазе културног дешавања померене су у маргину, када је реч о извештавању о њима.

Уместо закључка
Масовна култура и кич сигурно нису феномени који су својство само нашег
друштва. Та појава има такорећи планетарни захват. Међутим, оно што забрињава је то што је држава, таква каква јесте и са људима који је представљају, сама
постала њен промотер и репрезент. Она то више чак не ради свесно, кич је постао
њен интегрални део, начин на који живи и мисли велики део њених службеника.
Истовремено, њени репрезенти, по природи ствари, требало би да представљају
њену елиту. Тако се круг затвара: ко ће образовати необразоване, којима је институционално стављено у задатак да се старају о образовању других.
Постоји једна, у основи тачна констатација, која каже да су људи као врста
цивилизовани против властите воље. Изнудица их је на то натерала. Можда ће
нас приближавање Европској Унији и европској култури томе принудити. Можда
ће генерације које долазити бити посрамљене да буду идентификовани са примитивизмом и неукусом, јер саме за то нису криве. Време ће учинити своје, па ће се
образовати нека друга елита, у коме ће неукус и кич бити стављено на оно место
које им у хијерархији вредности и припада.
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Тренинг и обука запослених у Србији као део
акција на развоју економије засноване на знању12
Апстракт: Један од кључних фактора у изградњи економије засноване на знању јесте
перманентан тренинг и обука запослених, у току целог радног века. У раду се анализирају
резултати истраживања иновационих активности, спроведеног 2008. године у Србији као
званично статистичко истраживање, у организацији Републичког завода за статистику и у
сарадњи са Институтом "Михајло Пупин" и то део тог истраживања који се односи на иновационе потенцијале анализираних предузећа. У том делу истраживања, прикупљени су
подаци о образовној и старосној структури запослених у предузећима, као и подаци о
стручном обучавању запослених. Добијени подаци за Србију упоређени су са подацима
које прикупља и анализира EUROSTAT за државе чланице Европске уније.
Кључне речи: 1. Тренинг и обука; 2. Србија; 3. Иновациони потенцијал.

Vocational Education and Training of Employees in
Serbia for Creation of Knowledge Based Economy
Abstract: Vocational education and training of employees has crucial role for creation and functioning of knowledge based economy. Statistical office of the Republic of Serbia in cooperation
with “Mihajlo Pupin” Institute has organized pilot survey of innovation activities realized from
2004 to 2006 in companies in Serbia. Part of this survey was addressed to issues such as educational and age structure of employees, as well as vocational education and training of employees in surveyed companies. Paper elaborates main findings for Serbia, compared with EUROSTAT data for EU member countries.
Key words: 1. Vocational education and training; 2. Serbia; 3. Innovation Potential.

1. Увод
“Тренинг и обучавање запослених је процес побољшавања текућег и будућег рада
запослених у фирми кроз повећање њихових способности” [Schuler, 1998, стр.
371]. Један од кључних фактора у изградњи економије засноване на знању јесте
перманентан тренинг и обука запослених, у току целог радног века. Без обзира на
разлике у пракси компанија у САД (обука и тренинг су, све више, препуштени
запосленима, компаније могу да запосле способније и обученије кандидате на
развијеном тржишту рада) и Европи (обука и тренинг су, још увек, углавном
брига компанија, јер је на тржишту рада велика оскудица у способним и
обученим људским ресурсима), мање је важно ко покреће програме тренинга и
1

Институт "Михајло Пупин" – Центар за истраживање развоја науке и технологије,
11000 Београд, Волгина 15, е-mail: dkutlaca@labtel.imp.bg.ac.yu
2
У раду се саопштавају резултати истраживања на пројекту "Истраживање националног иновационог капацитета као фактора за успостављање економије и друштва Србије заснованог на
знању и компатибилног са иновационим системом Европске уније", евб. 149021Д, који финансира Министарство науке Републике Србије (2006-2010. година).
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обуке запослених, много је важније да су и запослени и компаније свесни нужности и потребе за новим знањима и способностима. У табели 1 наведени су подаци
који указују колико су поједине државе биле свесне значаја улоге знања у развоју
економије још у 90-тим годинама прошлог века. Обуком и тренингом је било
обухваћено практично половина запослених у економијама скандинавских држава. Ирска је у том периоду била далеко од праксе развијених држава, али је управо у едукацији целе нације базирала своју стратегију економског и укупног
друштвеног развоја. Чињеница да је већ тада била у стању да идентификује (лошу) ситуацију у области образованости становништва, као и обучавања и тренинга запослених, указује на активну улогу националне статистике Ирске, као
подршке развојним активностима у држави. Индикаторе ове врсте није могуће ни
данас извести из података националне статистике у Србији.
Табела 1: Обука запослених у индустрији (% запослених у старосној групи, обухваћених програмима обуке)
Држава
Финска
Француска
Швајцарска
Норвешка
САД
Шведска
Немачка
Канада
Данска
Велика Британија
Шпанија
Ирска

25-34
51
43
42
40
37
36
33
32
17
12
6
5

Старосне групе
35-44
49
27
41
42
43
33
29
35
17
12
2
4

45-64
40
11
34
30
33
41
21
23
11
8
1
2

Извор: “The Knowledge-Based Economy” [OECD, 1996]

У табели 2 дата су четири индикатора који илуструју стање образованости
нације. Позиција Србије је упоређена са још 37 држава (ЕУ и скуп држава које је
EUROSTAT изабрао за поређење стања иновационих активности) према величини следећих индикатора:
ЕД1 – Број дипломираних студената у природно-математичким и техничко-технолошким наукама на 1000 становника старости 20-29
година; подаци за 2005.г. (или најближу расположиву);
ЕД2 – Број становника старости 25-64 година са завршеним вишим или
високим образовањем на 100 становника укупне популације државе; подаци за 2002.г. (или најближу расположиву);
ЕД3 – Учешће младих у образовању, мерено процентом популације старости 20-24 године која има најмање завршену средњу школу; подаци за 2002.г. (или најближу расположиву);
ЕД4 – Број становника који учествују у доживотном учењу на 100 становника укупне популације државе старости 25-64 године; подаци за
2004.г. (или најближу расположиву).

Тренинг и обука запослених у Србији као део акција на развоју економије засноване на знању
Табела 2: Изабрани индикатори образованости нације
Ранг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Држава
Ирска
Француска
Литванија
В.Британија
Финска
Аустралија
Данска
Шведска
Јапан
Швајцарска
ЕУ-просек
Естонија
Португал
Шпанија
Пољска
Белгија
САД
Румунија
Словачка Р.
Грчка
Исланд
Летонија
Аустрија
Словенија
Немачка
Италија
Норвешка
Бугарска
Холандија
Чешка Р.
Израел
Хрватска
Турска
Мађарска
Србија
Кипар
Малта
Луксембург
Канада

ЕД1
24,5
22,5
18,9
18,4
17,7
17,2
14,7
14,4
13,7
13,4
12,9
12,1
12,0
11,8
11,1
10,9
10,6
10,3
10,2
10,1
10,1
9,8
9,8
9,8
9,7
9,7
9,0
8,6
8,6
8,2
8,0
5,7
5,7
5,1
4,9
3,6
3,4
1,8
--

Држава
Канада
Израел
САД
Јапан
Норвешка
Финска
Аустралија
Естонија
В,Британија
Кипар
Данска
Белгија
Шведска
Исланд
Швајцарска
Ирска
Холандија
Шпанија
Француска
Немачка
Литванија
Бугарска
ЕУ-просек
Летонија
Луксембург
Грчка
Аустрија
Хрватска
Словенија
Мађарска
Пољска
Чешка Р,
Словачка Р,
Италија
Србија
Румунија
Португал
Турска
Малта

ЕД2
44,0
43,0
38,1
36,6
34,2
32,4
31,0
29,6
29,2
29,1
29,0
27,9
26,4
25,6
25,4
25,1
24,9
24,6
23,5
22,3
21,9
21,1
19,9
19,6
18,7
17,9
16,9
15,4
14,8
14,0
12,2
11,8
10,8
10,4
10,2
10,0
9,5
9,1
8,8

Држава
Норвешка
Словачка Р,
Чешка Р,
Словенија
Хрватска
Пољска
Шведска
Израел
Финска
Аустрија
Мађарска
Ирска
Швајцарска
Кипар
Француска
Белгија
Естонија
Литванија
Грчка
Србија
Бугарска
Летонија
В,Британија
ЕУ-просек
Румунија
Данска
Холандија
Луксембург
Немачка
Италија
Шпанија
Исланд
Малта
Португал
Турска

ЕД3
94,8
94,5
92,2
90,7
90,6
89,2
86,7
86,0
85,8
85,3
84,7
84,0
83,9
83,5
81,8
81,6
81,4
81,3
81,1
79,6
77,4
77,1
77,1
76,7
76,3
76,2
73,1
72,7
71,5
69,6
63,7
48,5
45,1
44,4
42,8

Држава
Шведска
В,Британија
Швајцарска
Данска
Исланд
Финска
Норвешка
Холандија
Словенија
Аустрија
Шпанија
Луксембург
ЕУ-просек
Белгија
Летонија
Немачка
Француска
Естонија
Италија
Ирска
Кипар
Литванија
Чешка Р,
Пољска
Малта
Португал
Словачка Р,
Србија
Мађарска
Хрватска
Грчка
Румунија
Бугарска
Турска

ЕД4
32,1
29,4
28,6
25,6
24,2
22,8
17,4
16,4
16,2
11,6
10,5
9,8
9,3
8,6
8,4
7,4
7,0
6,4
6,3
6,1
5,9
5,9
5,8
5,0
4,3
4,3
4,3
4,1
4,0
1,9
1,8
1,4
1,3
1,1

Извор: EUROSTAT (подаци из статистике иновационих активности у ЕУ и групи изабраних
држава [EUROSTAT, 2007]) и Републички завод за статистику Србије [РЗС, 2008].

Први индикатор указује на (не)заинтересованост младих да се образују у
области природно-математичких и техничко-технолошких наука. Подаци за Србију, која је по том индикатору на 35-том месту у поређењу са изабраним скупом
развијених држава, упозорава не само на мали број дипломираних студената у
овим наукама у односу на друге државе, већ и на забрињавајућу незаинтересованост младих за ове науке.
Други индикатор указује на поражавајуће мало учешће високообразованог
становништва у укупној популацији Србије и, вероватно, представља директну
последицу енормног "одлива мозгова" у 90-тим годинама прошлог века.
Трећи индикатор донекле ублажава застрашујући ефекат претходног индикатора и показује да је образовни профил становника Србије, углавном, завршена
средња школа.
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Подаци за четврти индикатор за Србију нису расположиви из извора званичне статистике, већ представљају процене страних експерата ангажованих у
покретању развоја Србије после промена 2001.г. Тиме се потврђује у уводу наведен став да у Србији нису расположиви подаци о обиму и размерама онога што
се у економијама чији се развој заснива на знању назива доживотно учење ("LLL
– Life Long Learning").

2. Истраживање тренинга и обуке запослених у предузећима у
Србији
У претходном поглављу изложено је неколико индикатора образованости на нивоу нације, који одсликавају дугогодишњу економску и укупну друштвену ситуацију, као и однос креатора политике у области образовања и развоја државе,
чије одлуке, углавном, имају дугорочне и далекосежне утицаје и последице. У
наставку рада изложиће се резултати првог организованог статистичког истраживања иновационих активности у Србији, спроведеног у првој половини 2008.,
а у оквиру којег је анализирано и неколико аспеката везаних за људске ресурсе
испитиваних предузећа. Истраживање о иновационим активностима спроведено
је 2008. по први пут у Србији као званично статистичко пилот истраживање, у
организацији Републичког завода за статистику и у сарадњи са Институтом "Михајло Пупин", са циљем да се сагледа реалан однос пословне политике предузећа
према иновационим активностима, потребама и ефектима иновирања, постојећим
капацитетима у предузећу као и факторима који ометају ову врсту активности.
Истраживање је спроведено на бази узорка, који чине предузећа: мала (10–49
запослених), средња (50–249 запослених) и велика (250 и више запослених), различитих области делатности (укључен је и финансијски сектор, високо образовање и истраживачко-развојне организације – институти). При изради упитника
за ово пилот истраживање коришћена је методологија EUROSTAT-а и препоруке
ЕУ [EC, 2004], дефиниције и методологија OECD-а: Frascati manual [OECD,
1993], Oslo manual [OECD, 2005].
У табели 3 илустрован је став предузећа према запошљавању, односно, отпуштању. Мала и средња предузећа имају већу потребу за запошљавањем него за
отпуштањем, а потпуно је супротна ситуацију код великих предузећа.
Табела 3: Отпуштање и запошљавање у анкетираним предузећима
Србија
Мала
предузећа
Средња
предузећа
Велика
предузећа
Сва
предузећа
укупно

Проценат отпушБрој
Број отпуБрој ново Процентуално потених у односу на
запослених
штених у
запослених већање запослених
број запослених у
2007.г.
у 2007.г.
(2006/2007)
(31.12.2006.г.)
2006.
3462

56

1.62%

462

13.34%

16723

284

1.70%

1409

8.43%

113260

4877

4.31%

1201

1.06%

133445

5217

3.91%

3072

2.30%

Извор: Републички завод за статистику Србије и Институт "М.Пупин" [РЗС, 2008].
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Образовна структура запослених у анкетираним предузећима нешто је боља од укупног стања образованости становништва Србије (табела 4). Запослени
са вишим и високим образовањем чине петину људских ресурса, али ипак скоро
половина запослених има мање од завршене средње школе.
Чињеница да анкетирана предузећа имају бољу образовну структуру од
оне која је идентификована за Србију на попису 2002., уз налаз да је већина тих
предузећа имала неки облик иновационе активности у анализираном периоду
(2004.-2006. г.), подржава хипотезу да је развој економије у XXI веку кључно
зависан од знања и способности запослених. Зато је, у наставку упитника у овом
истраживању, испитиван однос предузећа према обуци и тренингу запослених,
као главном извору нових знања и вештина која су неопходна и за текуће и за
планиране будуће активности предузећа. На основу добијених одговора израчунате су вредности за следећа три индикатора (табела 5) за 2006. годину:
1. HR1-CVT – Индикатор који показује колики је проценат предузећа у
којима се изводи неки од облика обуке и тренинга запослених (CVT Continuing Vocational Training) у односу на укупан број анализираних
предузећа;
2. HR2-Emp – Индикатор који показује колики је проценат запослених
укључен у неки од облика обуке и тренинга у односу на укупан број запослених у анализираним предузећима;
3. HR3-Nbr – Индикатор који показује колики је просечан број дана обуке
и тренинга по једном запосленом.
Табела 4: Образовна структура запослених у анкетираним предузећима (у %)
Србија

ВСС

ВС

ССС

НСС

ВКВ

КВ

ПКВ

НКВ

Мала предузећа

20.7

7.4

41.9

9.4

3.4

7.8

3.2

6.2

Средња предузећа

22.9

4.9

29.8

11.2

2.5

16.6

9.9

2.1

Велика предузећа

15.8

6.4

34.4

7.1

6.8

21.8

7.2

0.6

16.8

6.3

34.0

7.7

6.1

20.8

7.4

0.9

Мала, средња и велика предузећа

Извор: Републички завод за статистику Србије и Институт "М.Пупин" [РЗС, 2008].

Вредности индикатора обуке и тренинга, одређени на основу статистичког
пилот истраживања у Србији, могу да се коментаришу тек када се упореде са
вредностима тих индикатора које прати и одређује EUROSTAT у оквиру стандардне статистике иновационих активности и статистике запослености у економијама држава чланица ЕУ (табела 6).
Табела 5: Индикатори обуке и тренинга запослених у анкетираним предузећима у 2006. години
HR1-CVT
HR2-emp
HR3-nbr
Србија
(%)
(%)
(дана)
Мала предузећа
34.01
2.92
24.00
Средња предузећа
45.52
4.22
20.19
Велика предузећа
60.00
13.98
12.93
Мала, средња и велика предузећа
44.04
12.47
13.31
Извор: Републички завод за статистику Србије и Институт "М. Пупин" [РЗС, 2008].
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На основу података из табела 5 и 6, о прихваћености и интензитету обуке и
тренинга запослених у предузећима у Србији може се закључити следеће:
Проценат предузећа која организују неке облике обуке и тренинга запослених у Србији мањи је од просека у ЕУ, и Србију сврстава у групу
држава са ниском прихваћености ове праксе у функционисању предузећа. С обзиром на чињеницу да је узорак предузећа обухваћен овим пилот истраживањем у Србији боље образовне структуре од националне
структуре образованости, може се закључити да је добијени проценат
предузећа која организују неке облике обуке и тренинга запослених на
горњој граници, односно, да је на нивоу целе економије та вредност вероватно мања. О овој напомени мора да се води рачуна када се, даље,
истиче боља позиција Србије од већине држава Централне и Источне
Европе, иначе нове чланице ЕУ по вредности овог индикатора (табела
6).
Када су у питању анкетирана предузећа у Србији (табела 5), уочава се
већа заступљеност програма обуке и тренинга код великих предузећа, а
са смањењем величине предузећа смањује се и ова заступљеност;
Проценат запослених обухваћених неким од програма обуке и тренинга
у предузећима у Србији најмањи је у односу на све државе ЕУ, и на нивоу је једне трећине од просека у ЕУ (табела 6).
Мала и средња предузећа у Србији врло мало запослених укључују у
програме обуке и тренинга. То углавном чине велика предузећа (табела
5);
Број дана које просечно један запослени проведе на обуци и тренингу у
предузећима у Србији је на нивоу половине просека ЕУ и мањи је него
у било којој држави ЕУ (табела 6).
Велика предузећа у Србији укључују запослене углавном на краће програме обуке и тренинга. Мала и средња предузећа, иако то чине у ретким случајевима, своје запослене обучавају знатно дуже (табела 5).
Саставни део статистичког пилот истраживања иновационих активности
предузећа у Србији био је и испитивање садржаја програма обуке и тренинга
запослених. Добијени одговори могу да се групишу у следеће садржаје програма
обуке и тренинга запослених:
Информационо – комуникационе технологије (ИКТ);
Маркетинг, презентације, промоције, оглашавање;
Продаја, посебно продаја преко Интернета;
Увођење и имплементација система квалитета ИСО;
Обука за рад на новим машинама, обука за радне процесе и методе (механизација и одржавање, обука за унутрашњи транспорт, руковање виљушкаром, заваривање, резање, обука за рад са опасним материјама, ...);
Упознавање са технолошким иновацијама;
Разна испитивања;
Финансије, Рачуноводство;
Вештине комуникације;
Курсеви за менаџере;
Страни језици, нарочито енглески језик;
Закони и прописи;
Ризици, банкарско пословање;
Студијски боравци.

Тренинг и обука запослених у Србији као део акција на развоју економије засноване на знању
Табела 6: Индикатори обуке и тренинга запослених у ЕУ и Србији, 2006.г.
Ранг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Држава
Данска
Шведска
Француска
Холандија
Финска
Аустрија
В.Британија
Чешка Р.
Луксембург
Словенија
Естонија
Норвешка
Немачка
ЕУ-25
ЕУ-27
Белгија
Кипар
Србија
Шпанија
Словачка Р.
Мађарска
Португал
Малта
Летонија
Румунија
Италија
Литванија
Пољска
Бугарска
Грчка

HR1-Cvt
81
72
71
70
70
67
67
63
61
61
56
55
54
50
49
48
47
44
38
38
34
32
31
30
28
27
26
24
21
19

Држава
Чешка Р.
Словенија
Луксембург
Француска
Шведска
Белгија
Финска
Словачка Р.
Данска
ЕУ-25
Холандија
ЕУ-27
Шпанија
Аустрија
В.Британија
Малта
Немачка
Кипар
Италија
Норвешка
Португал
Естонија
Пољска
Румунија
Мађарска
Бугарска
Летонија
Литванија
Грчка
Србија

HR2-emp
59
50
49
46
46
40
39
38
35
34
34
33
33
33
33
32
30
30
29
29
28
24
21
17
16
15
15
15
14
12

Држава
Мађарска
Холандија
Малта
Шведска
Луксембург
Литванија
Словачка Р.
Норвешка
Белгија
Румунија
Бугарска
Данска
Немачка
Пољска
Словенија
Француска
ЕУ-27
ЕУ-25
Естонија
Аустрија
Шпанија
Италија
Летонија
Португал
Грчка
Финска
Чешка Р.
Кипар
В.Британија
Србија

HR3-nbr
37
36
35
34
33
32
32
32
31
31
30
30
30
30
29
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25
25
23
22
20
13

Извор: EUROSTAT (подаци из статистике иновационих активности и статистике запослености
у ЕУ [EUROSTAT, 2007]) и Републички завод за статистику Србије [РЗС, 2008].

У оквиру садржаја програма обуке и тренинга запослених, нарочито је наглашено присуство и потреба обучавања у области ИКТ – велика већина анкетираних предузећа која су се изјаснила да имају неке облике обуке и тренинга наводе управо програме из области ИКТ. Анкетиране фирме су, при томе, издвојиле следеће садржаје програма обуке и тренинга у области ИКТ:
Рад на компјутеру – Windows, Word, Excel, и сл.;
Интернет;
Cisco технологије и комуникација;
Microsoft технологије;
Програмирање, Софтверски алати, Auto-cad; MS Project;
Информациони системи; Менаџмент ИТ система; ...

3. Закључна разматрања
У раду је изложено поређење стања обуке и тренинга у предузећима у Србији и
изабраном скупу држава (ЕУ и десетак других развијених држава). Обука и тренинг су један од главних облика прибављања нових знања и вештина за предузе-
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ћа, поред запошљавања нових сарадника који долазе са потребним знањима и
вештинама стеченим у другим предузећима и/или на другим местима. Зато
обучавање и тренинг запослених чине један од најважнијих елемената система
доживотног учења (LLL) и један од темеља развоја економије засноване на знању. Имајући све то у виду, на основу изложених налаза статистичког пилот истраживања иновационих активности у Србији, обављеног у првој половини 2008.
г. (у раду је изложен само део налаза истраживања, релевантан за предмет рада) и
обављеног поређења са изабраним скупом држава, изводе се следећи закључци о
стању и перспективама развоја економије засноване на знању у Србији, у делу
који се базира на обуци и тренингу запослених:
Обука и тренинг као део функције управљања људским ресурсима у
предузећима у Србији заступљена је у мањем броју предузећа (мање од
45%), са фрагментарним обухватом запослених (свега 12.47%) који
проведу просечно тек 13 дана годишње на обуци и тренингу. Све је то
далеко од просека ЕУ (више од 50% предузећа, са више од 34% запослених обухваћених програмима обуке и тренинга, који проведу просечно 27 дана годишње на обуци и тренингу);
Образовна структура становништва Србије је знатно лошија од просека
ЕУ и то представља и тренутно, а и на дужи рок (јер је за промену образовне структуре потребно више година организованог рада), значајно
ограничење у развоју економије. Незаинтересованост младих да студирају природно-математичке и техничко-технолошке науке, као и веома
мало учешће високообразоване популације у укупном броју становника
(табела 2), фактори су који уносе велику дозу песимизма у способност
економије и друштва у целини да створи потенцијале неопходне за изградњу економије Србије засноване на знању;
Један од налаза који може да се изведе из обављеног статистичког пилот истраживања иновационих активности у предузећима у Србији,
јесте очекивање власника и запослених у предузећима у Србији да ни
предузећа ни запослени нису ти који треба да иницирају и подстичу
програме обуке и тренинга, већ то треба да чини држава, преко својих
институција (агенција, фондова, програм и сл.). Овај закључак може да
се изведе и из одговора анкетираних предузећа да је основни недостатак
у подршци за извођење иновационих активности не постојање фондова
за финансирање иновационих пројеката (половина анкетираних предузећа истиче овај проблем као кључан за обављање њихових иновационих активности). За разлику од трендова заступљених у развијеним
економијама, где у условима високе конкуренције на тржишту рада сами запослени морају да воде рачуна о својој едукацији, обуци и тренингу, односно, у недостатку људских ресурса на тржишту рада, о томе воде рачуна послодавци и менаџмент фирми, ситуација у Србији одсликава праксу наслеђену из претходног друштвено-економског система, у
којем централну улогу има влада и државне институције. То је упозоравајући индикатор недовољне развијености механизама тржишне економије и недовољно развијене свести о сопственој одговорности за развој
личности и посла који се обавља.
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Извесну дозу оптимизма у даљи развој економије засноване на знању у
Србији може да представља увођење функције управљања људским ресурсима у
све већем броју предузећа. Овај тренд, у склопу интегрисања савремених метода
и техника менаџмента у предузећима у Србији, може да створи услове за увођење
програма обуке и тренинга запослених као перманентне и кључне функције у
развоју предузећа, без обзира на величину и структуру власништва, а тиме и да
обезбеди неопходне предуслове за промену образовне структуре и успостављање
економије засноване на знању.
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Истраживање иновационих активности у
предузећима у Србији – хватање корака са
Европском унијом 33
Апстракт: Да ли су, и у коликој мери, предузећа у Србији иновативна, и да ли постоје
тенденције да иновационе активности постану рутина у пословању? Одговоре на ово питање, покушали смо да нађемо поредећи резултате неколико истраживања иновационих
активности у предузећима у Србији, Европској унији и посебно, у сектору информационих
и комуникационих технологија. Предузећа ИКТ су посебно истраживана због претпоставке да се својим, пре свега, карактеристикама везаним за саму технологију, али и напорима да се изборе за место на тржишту, издвајају у позитивном смислу.
Кључне речи: истраживање, иновација, иновациона активност, Европска унија, сектор
информационих и комуникационих технологија

Innovation Activities Survey in Business Sector in
Serbia – Catching Up with European Union
Abstract: In these paper we posed the question: Are, and to what extent, Serbian firms innovative active, could the innovation activities become a business routine in Serbian business enterprises? We tried to obtain answers on these question comparing results of several surveys in
innovation activities conducted in Serbia, European Union, and particularly in Serbian information and communication sector. The ICT sector was research apart, having in mind assumption
that these firms are positively distinguish, concerning their technology nature and efforts in market conquering.
Key words: innovation survey, innovation activity, European Union, information and communication sector

1. Увод
Иновационе политике земаља чланица Европске уније (ЕУ) у основи зависе од
постојања чврсте статистичке основе. Иновациони извештај заједнице –
Community Innovation Survey – CIS, почев од 90-их година двадесетог века умногоме обезбеђује ту основу [1]. Овај извештај је главни статистички инструмент
Уније који омогућава мониторинг иновационих активности (ИА) у Европској
унији, а и шире, будући да и неке земље нечланице спроводе слична истраживања користећи методологију ЕУ4. Анализирајући ефекте иновација у привреди
1
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(утицај иновација на конкурентност, запосленост, економски раст, облике трговине), CIS истовремено доприноси бољем разумевању иновационих процеса. CIS
је први пут предузет 1992. године (CIS1). Током 2005. године започето је CIS 4
истраживање за период 2002-2004. Од 2000. године CIS је постао највећи извор
података за “European Innovaiton Scoreboard”.
У саопштењу Комисије ЕУ под називом «Иновациона политика: Усклађеност приступа уније у контексту Лисабонске стратегије»[2], иновациони
процес је описан као реакција на притисак конкуренције, којом предузећа
теже да одрже и прошире своје тржиште. Саопштење нуди бројне начине категоризације предузећа са иновационим активностима. Једна од најзначајних је разлика између предузећа инвентора која касније иновирају и предузећа имитатора
која врше дифузију иновације. Саопштење констатује да најзначајнији економски допринос не мора долазити од «раних адаптера» који су на ватреној граници
технолошког развоја, него чешће од «касних следбеника» који су способни да
преузму иновације и модификују их тако што оспособе тржиште да их усвоји.
Према истраживањима на којима се заснива друго издање Осло приручника[3], успешне иновације се чешће темеље на испробаним и тестираним
технологијама и усмерењу да се одговори на потребе потрошача, или на уштедама у производном процесу. Као резултат, иновације чешће можемо окарактерисати као инкременталне него значајне (револуционарне), тј. не као велики
корак напред или велики технолошки напредак. Дошло се такође, до закључка да
су иновације које најчешће пропадају оне које су засноване на новим непровереним технологијама, где није јасно дефинисана њихова корисност и тржиште.
Брзина и ефикасност којом се врши дифузија иновација кроз привреду требало би да буде критична за раст продуктивности и економски раст, јер коначни
утицај иновације може бити вишеструко већи него онај који даје прва примена.
Имајући ово на уму занимљиво је размишљати о могућим класификацијама типова предузећа иноватора. Саопштење о иновационој политици идентификује
четири различита типа предузећа иноватора:
1. Иноватори који имају водећу улогу, веома засновану на њиховом раду
у базним истраживањима,
2. Иноватори који се фокусирају на усвајање идеја из других бизнис сектора и користе их у сопственој индустрији или услугама,
3. Иноватори који користе иновацију као средство за тражење и ширење
неискоришћеног тржишта (углавном преко диференцијације производа),
4. Иноватори који су реактивни (имитатори), копирајући и усвајајући
иновације које су њихови конкуренти већ изнели на тржиште.
CIS искључује као иновативну активност чисту продају иновација у потпуности произведених и развијених у другим предузећима (Осло приручник,
члан 204.).
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2. Четврто истраживање иновационих активности у ЕУ – CIS4
Путем CIS-4 прикупљане су информације како о технолошким иновацијама производа/услуга тако и о иновацијама процеса као и нетехнолошким иновацијама
као што су иновације у организацији и маркетингу. Већина питања покривала је
нове или значајно побољшане производе или услуге или представљање новог или
значајно побољшаног процеса, логистичког или дистрибутивног метода. На организационе и маркетиншке иновације су се односила специфична питања имајући у виду да обе играју значајну улогу у јачању способности фирме да повећа плате и/или профитабилност од инвестирања у друге иновације. CIS4 је
заснован на Регулативи Комисије бр 1450/2004, која успоставља правну основу за
статистику иновација и чини обавезним давање података о бројним основним
варијаблама коришћеним у истраживању.
Упитник CIS4 није фокусиран само на иновације производа и процеса, већ
и на ефекте иновација, изворе информација за иновационе активности и иновационе трошкове, и истражује чиниоце који нарушавају иновационе активности као и коришћење права заштите интелектуалне својине. Краћи је од CIS3
упитника и од стране земаља које су учествовале у истраживању примећено је да
је мање тежак. CIS4 је лансиран 2005. и у готово свим земљама је коришћен хармонизован упитник и метод истраживања који дефинише струкутру питања на
које се траже одговори као и статистичке методе који се користе за обраду података. Истраживани период је 2002-2004. година, референтна година је 2004.

2.1. Неки од основних налази CIS4
Нагласићемо само неке од налаза CIS4 [4], (према претходно наведеним областима истраживања), који ће нам затим послужити за поређења са нашим истраживањима. У Немачкој је 65% предузећа иновационо активно у 2004., што је
много више од просека ЕУ-27 који износи 42%. Близу једне четвртине прихода
Бугарских иновативних предузећа потиче од нових или значајно побољшаних
производа који су нови за тржиште. Француска, Шведска и Данска троше више
од 60% укупних средстава за ИА на истраживање и развој (ИР) унутар предузећа
(68%, 63% и 62%).
Мање од 9% иновативних предузећа у ЕУ-27 примило је средства из јавних
фондова. На националном нивоу тај проценат варира од 5% у Бугарској до 39% у
Италији. Најзначајнији ефекат иновација чини се да је везан за побољшање квалитета производа и услуга. 38% - иновационих предузећа у ЕУ-27 определило се
за овај ефекта иновација. На нивоу ЕУ-27 близу 24% иновативних предузећа за
најзначајнији отежавајући фактор сматра “трошкови иновирања су сувише високи”. Овај фактор је заступљен са 9% у Португалији и 40% у Шпанији. Иновативна предузећа штите своју интелектуалну својину регистровањем жигова,
пријавом патената и заштитом индустријског дизајна. Забрана копирања је
најмање коришћен метод заштите. Око 24% ЕУ-27 предузећа пријављује организационе иновације, а 13% маркетиншке.
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3. Истраживање иновационих активности у предузећима у Србији
У сталном покушају да ухватимо корак са ЕУ организовали смо5 истраживања
иновационих активности (ИА) у предузећима у Србији у неколико наврата (два
током 90-тих год. XX века и два у претходне три године 2005-2008.)6. Сва истраживања су методолошку основу имала у Осло приручницима – а последња два су
у потпуности усвојила методлогију CIS. Истраживања су била волунтаристичког
типа (иако је последње обављено у сарадњи са Републичким заводом за статистику). Основни циљ оваквих наших истраживања је: 1) да се обезбеди континуитет праћења обављања ИА у Србији, 2) стекне увид у ниво иновативности предузећа (на основу важећих индикатора и усвојене методологије) и, да се 3) резултати наших анализа могу упоредити са резултатима CIS.
Идеја водиља је била - да имају употребну вредност при формулисању
иновационих и општих политика развоја: а) на нивоу државе (региона) као и б)
на нивоу предузећа.
Из претходног произлази и прва намера рада, а та је да: упоредимо резултате наших истраживања ИА
обављених 2006. и 2008. – једне са другим,
и са резултатима CIS3 и CIS4,
како бисмо сагледали врсту, обим и квалитет иновационе активности у предузећима као и реалан однос пословне политике предузећа према иновационим активностима, у смислу информисаности предузећа о потребама и ефектима иновирања, постојећим капацитетима у предузећу као и факторима који су отежали
или успорили ову врсту активности. На тај начин је могуће формулисати оквир у
којем се одвијају активности које потенцијално резултирају иновацијама у Србији.

3.1. Истраживање ИА у ИКТ сектору Србије
Истраживање је обављено као део пилот истраживања ИА у свим привредним
секторима (координирао ECORYS)7, и предузећима свих величина (600 предузећа) током 2005. године. ИКТ у Србији су предмет истраживања и других
пројеката8, а препоручена су Осло приручником9. Испитивана предузећа је требало да дају одговоре о својим активностима у периоду 2002-2004. година.
Тријажом смо дошли до узорка којим је покривено око 27% предузећа из ИКТ
5

Центар за истраживање развоја науке и технологије, Институт “Михајло Пупин”, Београд
Носилац ових пројеката је углавном био ЦИРНТ – ИМП.
7
Консултантска фирма из Холандије, испред конзорцијума фирми у којем су још Enterprise plc
из Велике Британије и FACET BV из Холандије, уз финансијску подршку ЕУ преко Европске
агенције за реконструкцију (ЕАР).
8
Нпр. Истраживање компетентности, конкурентности, кооперативности и карактеристичних
развојних трајекторија предузећа ИКТ сектора, у оквиру пројекта "Студија изводљивости за
оснивање научно-технолошких паркова у Србији".
9
«при обављању иновационог истраживања у земљама у развоју треба узети у обзир следеће
три основне области: ИКТ, везе унутар система и иновационе активности предузећа», Осло
приручник, параграф 5.
6
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сектора Србије. Будући да је истраживање било волунтаристичког типа, за
очекивање је био и нижи проценат одазива, међутим, захваљујући томе што су
упитници углавном попуњавани у директном контакту - интервјуу са испитаницима, на терену, постигнут је статистички довољан обухват сектора како по
броју предузећа и тако и по броју запослених – чак 39,83% запослених10. Процењујемо да је у време обављања истраживања било око 9.000 запослених у сектору
(узимајући у обзир и микро предузећа). [6]

3.2. Истраживање о иновационим активностима у предузећима свих сектора
Истраживање спроведено 2008. године је по први пут у Србији званично статистичко истраживање, у организацији Републичког завода за статистику и у сарадњи са Институтом "Михајло Пупин". То истраживање је спроведено као пилот
истраживање, на бази узорка. Заступљене су све три величине предузећа (700
предузећа), а микро предузећа су искључена из посматрања. Узорак обухвата
различите области делатности (укључени су и финансијски сектор, високо образовање и истраживачко-развојне организације – институти). При изради упитника коришћена је методологија ЕУРОСТАТ-а и препоруке ЕУ - дефиниције и методологија ОЕЦД-а, [5], [3]. Најважније методолошке напомене које су наглашаване предузећима обухваћеним овим истраживањем односиле су се, као и у претходном, на дефиниције појма и обухват под којим се одређени резултат пословања и/или активност предузећа сматра иновацијом [3].11 Такође су обухваћене и
анализиране и:
Иновације у организацији предузећа - примена нових или знатних
промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у посматраном предузећу побољша коришћење знања, квалитета производа
или услуга, или повећа ефикасност пословних токова.
Маркетиншке иновације - примена нове маркетиншке методе, што
укључује значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и
промоцији производа и наплаћивању производа.

10

Анализа Европске уније о иновационим активностима и кретањима у привреди сматра да је
задовољавајући одазив у анкетирању више од 30% од укупног броја запослених у посматраној
грани. Истраживањем нису биле обухваћене компаније «Телеком» и «Мобтел».
11
Иновација је примена новог или значајно побољшаног производа, процеса или услуге, или
маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, организацији рада или
односима предузећа са окружењем;
Иновација производа је лансирање на тржиште добара или услуга са новим или знатно побољшаним карактеристикама или могућностима коришћења. Ово укључује значајна побољшања
техничких карактеристика, компоненти и материјала, уграђеног софтвера, корисничке
орјентисаности или других функционалних карактеристика. Иновација би требало да буде
нова за посматрано предузеће, а не мора нужно бити нова за тржиште.
Иновација процеса је имплементација новог или значајно побољшаног начина производње
или испоруке. Ово укључује значајне промене у техници, опреми и/или софтверу. Иновација
(нова или унапређена) мора бити нова за посматрано предузеће, а оно не мора нужно да буде
прво које је увело тај процес. Није битно да ли је иновацију развило посматрано или неко
друго предузеће.
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Табела 1: Преглед према облику иновација у предузећима
2004-икт

2006-икт

2006-сви

65

46

47

75
33

37
30

47
25

Предузећа са ИА
Нови и/или знатно побољшани производи и
услуге
Нови и/или знатно побољшани процеси
Напуштене или текуће иновације

Предузећа у сектору ИКТ у овом истраживању заступљена су у знатно
мањем броју него у претходном, специјализованом истраживању, па будући да
узорак није репрезентативан (мање од 10% предузећа у сектору), резултате анализе узимамо са резервом. Анализом овог броја предузећа добили смо резултате
који се само донекле подударају са резултатима претходног периода, па налази
морају бити потврђени или оповргнути, новим потпунијим истраживањем.
Слика 1: Иновативност предузећа
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Слика 2: Заступљеност ИА
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Претходни налази воде ка следећим закључцима:
1. Доследно примењујући методологију ЕУ за истраживање ИА у предузећима, у три пилот истраживања, доказали смо да је исто истраживање могуће
обавити у Србији. Ово наглашавмо с обзиром на незаинтересованост надлежних
институција у Србији за ажурирање и континуирано праћење ИА у предузећима
(што је између осталог последица непостојања политике научно-технолошког
развоја и иновационе стратегије).
2. Истраживана предузећа у Србији су иновативно активна – табела 1 (поново наглашавамо разлику између иновација и иновационих активности),
најчешће иновационе активности у сва три истраживања су: набавка машина,
опреме, софтвера; интерно истраживање и развој; и образовне активности.
3. Слична је расподела ИА и у земљама ЕУ (CIS3), међутим, различитост
између Србије и земља ЕУ се јавља у интензитету ИА - мерено улагањем финансијских средстава за ИА (слика 3, табеле 2 и 3). Од укупног прихода, за иновације се у Србији 2006., издваја 6.22%, од тога је највећи део коришћен за набавку
машина и опреме (5.38% укупних прихода), што је очекивано, с обзиром да је
просечна старост опреме у предузећима већа од 10 година (табела 4). То значи да
се 86% средстава за ИА улаже у набавку, сличан је случај и нивоу сектору ИКТ
(слика 4). За ЕУ располажемо само подацима о издвајању за интерно истраживање и развој као део укупних трошкова за ИА – она износе 30% просечно за ЕУ27,
с тим што су највећа издвајања за ову ИА у Француској 69%, Норвешка 63%,
Шведска 62%, Данска 61%, Холандија 60%, Немачка 45%. Најмања издвајања за
ИР су у Пољској и Словачкој – 3%, Бугарској 8%, Румунији 10% итд.
Слика 3: Издвајања за појединачне ИА као проценат укупних издвајања за ИА
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Табела 2: Издвајања предузећа у ИКТ сектору за ИА као део укупног прихода предузећа
Година
2004
2005
2006

ИКТ %
1,5
1,8
2,5

Сва пред%

6,22

Табела 3: Издвајања предузећа за појединачне ИА као део укупног прихода предузећа
Иновациона активност
Интерно ИР
Набавка машина и опреме
Усвајање екстр. знања
Образовање и обука
Трошкови маркетинга

Година

Издвајање у
ИКТ %

2004

0,02

2006

0,03

2004

1,05

2006

0,86

2004

0,12

2006

0,09

2004

0,05

2006

0,06

2004

0,23

2006

0,41

Издвајање у
свим предуз. %
0,20
5,38
0,03

4. Извори и инпути за иновације
Иновацију је могуће разумети као трофазни поступак, од инпута и извора, преко
процеса иновирања, до финалног излаза – резултата иновације (овде се не мисли
на одређени модел иновационог процеса већ на суштину сваког облика иновационог процеса). Међутим, већина иновација је резултат интеракција између
бројних учесника како унутар тако и изван предузећа. Поред тога, ретко се дешава да се иновациони пројекат одвија лагано следећи ове линаерне стазе. Напротив, често се дешава да се у процесу иновирања враћа уназад на раније фазе развоја, и да је неопходно извршити поновне процене потреба и поново оценити
циљеве за развој иновације. Понекад може бити тешко да се изолује оригинални
извор информације која покреће одређени иновациони пројекат.
Унутар система, извори информација за иновације могу бити класификовани као резултат технолошког гурања (push) унутар предузећа или комерцијалног гурања од стране снабдевача и конкуренције или комерцијалног вучења
(pul) потрошача (табела 4). CIS3 проширује ову обимну класификацију извора
додавањем две категорије и то: институционалних извора као што су универзитети, влада и истраживачки институти (веома се мало користе и у Србији и ЕУ), и
извора информација какви су професионалне конференције, скупови, часописи,
сајмови и изложбе. Треба имати у виду и да су испитаници могли да изаберу
више понуђених одговора. У ИКТ сектору се примећује повећано коришћење
професионалних удружења и удружења из делатности, као извора информација.
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Табела 4: Извори информација за иновационе активности
Извори информација за иновационе
активности
Унутар предузећа или групе којој припада
Добављачи матерјала, опреме, компонената
или софтвера
Клијенти или купци
Конкуренти или друга предузећа из истог
сектора
Консултанти, агенције за пословна истраживања или приватне институције које се баве
ИР активностима
Факултети и друге високошколске установе
Државни или јавни истраживачки институти
Конференције, сајмови, изложбе.
Научни часописи и комерцијалне/техничке
публикације
Професионална и удружења из делатности

Сви-2006.
(у %)
22.99
11.91
16.62
9.70
6.93

ИКТ-2006.

ИКТ-2004.

CIS3

50
16,67

50

38,5

39

19,5

22,5
23,7

37

29

28

12,5

10,1

9

5,82
5,54
9,97

2,2
0
18,6

8
6
31

5,5
3
15,5

10,80

14,5

31

12

6,37

15,6

13

4.1. Инпути за иновације из јавних фондова и кооперације
Јавни фондови као екстерни извори у већини земаља Европе, обухватају финансијску подршку путем донација и позајмица за иновационе активности предузећа. Предузећима је најпре било постављено питање да ли су добили било какву
јавну финансијску подршку од локалне или регионалне владе, централне владе
(укључујући рад њихових институција - агенција) или од Европске уније, - просечно је 8,9% предузећа (CIS4 – ЕУ27) примило све видове овакве помоћи.
Међутим, у Србији је финансијска подршка као извор иновационих активности
занемарљива – 2,6% предузећа, и то је једна од највише оцењених препрека за
иновирање. Најчешћи извор јавне финансијске подршке била је централна влада
(8% предузећа), али наравно ниједно предузеће није тражило кредит искључиво
за финансирање ИР јер овакав облик подршке иновацијама у предузећима у време попуњавања упитника није постојао у Србији.
Инпути за иновације: капацитети предузећа. Висока образованост запослених у ИКТ сектору, донекле објашњава и чињеницу да су се у развоју нових
производа и услуга највише користили интерни ресурси предузећа. У испитиваним предузећима 46% запослених је са високом или вишом стручном спремом,
(док је просек за Србију око 12%, тј. са ВС 17,3%).
Инпути за иновације: кооперативност. Анализирали смо сарадњу у
иновацијама у смислу њеног значаја и типова и локације иновационих партнера.
На питање да ли је у било којој иновационој активности предузеће сарађивало са
другим предузећима или институтима током испитиваног периода (2004.) - 60%
предузећа у ИКТ сектору је одговорило позитивно. Највећи степен сарадње је
локално, унутар круга од 50 км, и шире у Србији и то са клијентима и купцима12.
12
Предузећа у сектору ИКТ (софтвер, производња машина и уређаја) по правилу раде са специјализованим добављачима који пружају високовредне инпуте за производне системе и/или
системе који обрађују информације. Инпути су у облику машина, компоненти, уређаја или
софтвера. Акумулација технолошких знања догађа се кроз дизајн, изградњу и употребу ових
специјализованих инпута. С друге старне, искуство напредних корисника помаже добав-
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Локација коопераната генерално, донекле следи физичку раздаљину између предузећа и потенцијалног партнера, тако да не изненађује да је и у ЕУ партнер
најчешће био лоциран у истој земљи.
И у земљама ЕУ (CIS3) најчешћи партнери у кооперацији били су добављачи и клијенти и купци, затим предузећа из исте групе и универзитети и други
високошколски институти 9%. И овде су најређе навођени као партнери консултанти, комерцијалне лабораторије/ИР предузећа, са само 5% искоришћености, у
нашем истраживању 12%. Значајан број предузећа је сарађивао са факултетима и
другим високошколским установама. Релативно је високо заступљена сарадња са
партнерима из иностранства, коју није било могуће детаљније анализирати, али
се може претпоставити да се у највећем делу односи на набавку опреме и софтвера, као и аоутсорсинг послове за стране партнере. Локација коопераната и
овде следи физичку раздаљину између предузећа и потенцијалног партнера, тако
да не изненађује да је партнер најчешће био лоциран у истој земљи, 16% предузећа извештава да имало кооперацију са националним партнером. Резултати CIS4
говоре да у Литванији, 56% иновативних предузећа остварује уговорену сарадњу
током 2004. док је на нивоу ЕУ-27 то само 26%. Најмања кооперативност је у
Немачкој, само 16%. У ЕУ27 најчешћи партнери у иновационој кооперацији су
добављачи (17% свих предузећа сарадјује са њима, а затим купци – 14%. Добављачи су најчешћи партнери у готово свим земљама са највећим нивоом у Литванији 45% а најниже су заступљени у Немачкој, Италији и Аустрији (7%). Кооперативност са купцима у иновационим активностима иде од 4% у Шпанији и Кипру до 41% у Финској. Иновативна предузећа у ЕУ27 имају заједничке аранжмане
много ређе са универзитетима и другим високошколским установама (9%) или
државним и јавним истраживачким институтима (6%). Приватно-јавна кооперација на иновацијама много је чешћа у Финској, Словенији, Словачкој, Летонији и
Литванији, док је мање карактеристична за Италију, Малту, Румунију и Кипар.
Табела 5: Сарадња на иновацијама
Сарадња на иновацијама
ЕУ-CIS4

26,00

Србија-2006

24,38

ИКТ-2006

20,83

ИКТ-2004

57,64

5. Препреке за иновације
Иновациона активност није једини фактор који утиче на конкурентност, опште је
прихваћено да она доприноси порасту конкурентности. Због тога је од интереса
нарочито за доносиоце политика да обрате пажњу на проблеме са којима се
суочавају предузећа док покушавају да иновирају и на факторе који спречавају
предузеће да иновира. Значај и повезаност проблема са којима се суочавају прељачима у унапређењу производа, а развијени односи међузависности осигуравају им повлашћену цену све док су способни да одговоре на захтеве поузданости, високе перформансе
сталног унапређивања.
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дузећа у њиховим настојањима да иновирају и различити фактори који коче иновације могу да се разликују у зависности од величине предузећа као и у зависности од типа активности. Већи је број предузећа са иновационим активностима од
оних без иновација који пријављује ограничавајуће факторе. Најзначајнији отежавајући фактори (табела 6) који могу спречавати иновације, могу се груписати у
оквиру термина “економски фактори”. Нарочито се трошкови иновација виде као
сувише високи и код предузећа са ИА ( ЕУ - 24%) и оних без ИА (ЕУ - 19%).
Недостатак информација се углавном сматра најмање значајним ограничавајућим
- отежавајућим фактором иновационих напора у ЕУ (5% и 4%). Најзначајнији
ограничавајући интерни фактор је «недостатак квалификованог особља» 16% и
11%. Број предузећа са ограничавајућим факторима опада у функцији величине
предузећа, мала предузећа пријављују готово све ограничавајуће факторе.
Табела 6: Фактори који отежавају обављање ИА
Факт.
трошкова

Фактори
знања

Фактори
тржишта

Институционални фактори

Остали
фактори

Срб. 2006.

26,33

6,65

17,18

12,84

10,39

ИКТ 2006.

25,83

7,74

12,5

11,1

4,17

ИКТ 2004.

43,60

6,34

31,5

29,3
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Потреба за одређеним врстама услуга или подршке при иновационим активностима коју предузећа тренутно не могу да је добију у окружењу, у директној је спрези са препрекама на које наилазе при својим иновационим напорима.
Тако се као најзначајнија истиче потреба за подршком у финансирању иновационих пројеката. Будући да је већина предузећа у Србији нарочито у ИКТ,
веома млада и нема довољно искуства на тржишту, високо су рангиране и потреба за услугама у истраживању тржишта, маркетиншка подршка, снимање и процена технологија, али и помоћ у патентирању и прибављању лиценци.

6. Ефекти иновација
Ефекти иновације на пословање предузећа односе се на квалитативни сет индикатора где се сваки ефекат рангира према нивоу утицаја (висок, средњи, низак и
није значајан). Различити ефекти су груписани у три групе:
Ефекти који се односе на иновацију производа (побољшање квалитета,
повећање асортимана производа и услуга, повећање удела на тржишту),
Ефекти који се односе на иновацију процеса (повећање флексибилности
производње, смањење трошкова радне снаге, смањење потрошње материјала, повећање производних капацитета),
Остали ефекти (који се односе на регулативу и стандарде, побољшање
заштите животне средине или здравља и сигурности на послу).
Може се идентификовати неколико различитих ефеката који варирају у
нивоу утицаја (табела 7). Најзначајнији утицај је на побољшање квалитета производа и услуга, следећи најзначајнији ефекат је пораст асортимана производа и
услуга.

Истраживање иновационих активности у предузећима у Србији – хватање корака са Европском Унијом
Табела 7: Ефекти иновација
ИКТ-2006
Повећање асортимана
Продор на нова тржишта
Побољшање квалитета

41,67
33,33
41,67

Србија 2006.

ЕУ-CIS4

28,25

34
29,2
37,6

7. Закључне напомене
У системима слободне тржишне привреде, каква је привреда САД, конкуренција
међу великим, високотехнолошким фирмама, претворила је иновирање у превасходно конкурентско оружје - које обезбеђује трајне иновационе активности, и
веома вероватно њихов раст. Достигнута је рутинизација иновационих активности чиме оне постају редовна, па чак и обична компонента пословања предузећа –
која на минимум своди несигурност процеса. Тако 70% америчке потрошње за
ИР отпада на приватну индустрију, у EУ просечно 62%, а већи део активности је
инкорпориран у свакодневне активности тих фирми. [7]
У сталној позицији конкурентности са САД, ЕУ прати развој ИА у предузећима својих држава чланица у борби за достизање „лисабонских циљева“. То
није линеаран, нити стално узлазан пут о чему сведоче резултати истраживања
CIS 1-4. С друге стране, пракса ЕУ потврђује да за технолошки развој нису
значајне само технолошке иновације саме по себи, па се тако и методологије
истраживања ИА унапређују и прилагођавају налазима сваког претходног истраживања. То се види и по променама у методологијама Осло приручника, где се
делокруг истраживања најпре, проширује и на услуге – као производе услужних
делатности, а затим и на иновације у организацији предузећа и маркетингу. У
настојањима да ИА постану рутина предузећа, предузећа све више пружају подршку свима запосленима који су заинтересовани за побољшање рада предузећа
– било да се то односи на производ-услугу, процес, организацију, чак иако се
чини да су њихови доприноси мали. Овакав приступ је уткан у разне нове методолошке оквире намењене унапређењу иновативности предузећа а који за инспирацију имају јапанску пословну стратегију – Каизен13 (стална побољшања). Суштина ове стратегије је у непрестаном улагању напора у иновирање у које су укључени сви запослени.
Приказана истраживања ИА у Србији, поред покушаја да се стекне увид у
интензитет иновационих активности, иновационе потенцијале и резултате, имала
су намену припреме за свеобухватно истраживање иновационих активности у
целој економији, односно, да се испитају методолошки инструменти и процедуре
који су неопходни да се овакво истраживање изведе у обиму и на начин како то
ЕУРОСТАТ прописује за земље чланице ЕУ. Добијени резултати и искуства пилот истраживања обезбедили су основе за успостављање истраживања иновационих активности у предузећима у Србији као дела програма редовних статис13

Постала је популарна у Јапану у послератном периоду након великог успеха Тојоте.
Најновији успешан пример примене филозофије Каизен је у великој авио компанији „Swiss“.
Почев од 2006. организовано је 50 Каизен семинара, и већ су приметни резултати везани за
трошковну ефикасност, побољшање услуга (елиминисани су непотребни процеси, Циришки
аеродром има најмањи проценат изгубљеног пртљага итд.), Swiss magazine, Issue 10.2008
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тичких истраживања које изводи Републички завод за статистику. Значај наших
истраживања видимо и у подизању свести носилаца иновационих активности, о
вредностима иновирања за предузеће. До сада је то био релативно мали број предузећа, која су се одазивала на наше молбе и учествовала „добровољно“ у истраживању, нека од њих и више пута. Овакве активности, поред, на пример, „Такмичења за најбољу технолошку иновацију“, доприносе стварању савремене иновационе културе предузећа. Уз промене у економском систему, истрајавањем у, и
унапређењем квалитета оваквих пројекта, можемо утицати да се у блиској будућности, иновирање у српским предузећима, претворити и рутинску активност,
поготову у сектору ИКТ.
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Економија и наука у земљама Западног Балкана
Апстракт: Економија, наука, истраживање и развој у Земљама Западног Балкана (ЗЗБ) Албанији, Босне и Херцеговиие, Хрватској, Мекедонији, Црној Гори и Србији, налазе се у
процесу транзиције ка тржишној економији и путу ка Европској Унији (European Union ЕУ) и Европском истраживачком простору (European Research Area – ЕRА). Ниво економског, друштвеног и научноистраживаког развоја ових земаља појединачно је различит, и у
овом тренутку (2008. године) ова регија преставља најнеразвијенију област Европе са
великим проблемима (висока незапослености, неконкуретности економије, висока јавна
потрошња, ниске инвестиције, инфлаторни притисци и др.), и недовољно развијеним
научно-истраживачким и иновационим капацитетима. У овом раду се анализирају основни економомски индикатори и научно-истраживачки капацитети ЗЗБ, са посебним освртом на напоре ЕУ и њених институција да преко различитих програма и финансијске подршке помогне прикључење ЗЗБ европској породици.
Кључне речи: економија, наука, технологија, статистички индикатори, Западни Балкан

Economy and Science in Western Balkan Countries
Abstract: Economy, science, research and development in West Balkan Countries (WBC) - Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia (FYRM), Montenegro and Serbia, are in
the transition process approaching to market economy and towards European Union (EU) and
European Research Area (ERA). Level of economic, social and science, research and development (SR&D) situations in those countries is different, and in this moment this region is still
the most undeveloped part of Europe with huge problems (high unemployment, non competitive
economy, high public expenditures, low investments, inflation pressures etc.) resulting in insufficient development of SR&D capacitites. In this paper main economic indicators as well as scientific and reaserch capacities of WBC are analysed with special attention on the efforts of EU
and its institutions to support the approach of WBC to the European family.
Key words: economy, science, technology, statistical indicators, Western Balkan

1. Увод
Земље западног Балкана (ЗЗБ) данас чине бивше републике СФРЈ, без Словеније,
и Република Албанија (Слика 1), на простору који заузима површину од око 223
км2, и у коме живи приближно 26 милиона становника. Према економским параметрима, ЗЗБ данас представљају најнеразвијенији део целокупног европског
простора. Процес економске транзиције на овим просторима започео је истовремено, када и у другим социјалистичким земљама. Етнички сукоби, грађански рат
и разарања, санкције Савета безбедности Уједињених Нација (УН) уведене
почетком 90.-тих Србији и бомбардовање НАТО алијансе 1999. год. територију
Југославије и то без сагласности УН, успорили су процес транзиције ка тржишној
економији и умањиле могућност бржег прикључивања (ЕУ). Ниједна од ЗЗБ није
достигла ниво економске развијености који је имала крајем 80-тих година, како у
1
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погледу економског развоја, тако и области науке, истраживања и технолошког
развоја.
Процес транзиције ка тржишној економији одвијао се различитим интензитетом унутар сваке земље појединачно, уз мању или већу финансијску и политичку подршку међународне заједнице, често условљену политичким и другим
мотивима за придруживање ЕУ. Тако су Република Хрватска и БЈР Македонија
данас већ кандидати за чланство у ЕУ, док су остале земље (Албанија, Босна и
Херцеговина, Црна Гора и Србија) у фази придруживања односно приступања у
зависности од испуњених услова које процењује Европска Комисија преко тзв.
„Студије изводљивости“ којом се изказује “степеном напредовања ка европским
интеграцијама“. То подразумева испуњавање Општих критеријума дефинисаних
на Самиту у Копенхагену 1999. године и других многобројних додатних услова
дефинисаних у међувремену, укључујући и сарадњу са Хашким трибуналом.
Критеријуми су следећи:
1. Успостављање стабилних демократских институција, владавине права,
поштовање људских права и права мањина. 2. Функционисање тржишне економије, довољно способне да се избори са конкурентским притисцима унутар ЕУ.
3. Способност да се преузму обавезе које произилазе из чланства, укључујући и
подршку остваривања циљева Уније, као и способност администрације државе
кандидата да спроведе преузете обавезе као и право ЕУ да одлучи о даљем проширењу.
Наведене критеријуме треба да испуни свака земља кроз процес придруживања и приступања у појединим фазама закључивања и ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању - Stabilisation and Association Agreement
(SAA).
За све ЗЗБ стратешки приорирет је пуноправно чланство у ЕУ. На плану
економије за све ЗЗБ карактеристично је да су након 2000. године спроведене
бројне реформе усмерене ка успостављању макроекономске стабилизације и
одрживом економском развитку, реформи пореског система, приватизацији банака и предузећа, изградњи тржишта рада, либерализацији цена, проширивању
страних трговинских односа, проширивању односа са међународним финансијским институцијама итд. У области образовања, науке и истраживања напори
су усмерени на спровођењу Болоњске и Лисабонске декларације, укључивање у
програме које подржава ЕУ CARDS (Community Assistance For Reconstrucion
Development and Stabilisaton) - програм вредан 5.13 милијарди евра намењен ЗЗБ,
оквирне програме (Framework Programmes) FP6 и FP7 за област науке и истраживања и друге предприступне програме помоћи намењене ЗЗБ.
У циљу ефикасног спровођења ефикасних, политичких и институционалних
реформи ЕУ је развила програме финансијске и техничке помоћи државама кандидатима у процесу за пуноправно чланство. Најзначајнији предприступни програми су MIFF (Multi-annual Indicative Financial Framework) и PHARE (Poland and
Hungary Assistance for Restructuring their Economies) чија су средства намењена
реформи јавне управе и државних институција (око 30% ), примени acquis communature - подстицању економске и социјане кохезије, суфинансирању инвестиционих пројеката (око 70%) и др. ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession) програм је намењен суфинансирању инфраструктурних програмима,
заштити животне средине и изградњи саобраћајница и др инфраструктуре. SA-
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PARD (Special Accession programme for Agricultural and Rural Development) програм је намењен структуралном прилагођавану у пољопривреди и развоју руралног подручја, а за 2006-2007. дефинисан је и програм IPS (Instrument for PreAssistance) који треба да замени програме PHARE, ISPA и SAPARD. Након девастације научноистраживачких потенцијала 90-тих година у свим ЗЗБ, данас ове
земље (судећи према научним капацитетима и научној продукцији) у односу на
ЕУ представљају „научну периферију“, која није достигла ниво развоја са краја
80-тих година, о чему ће у овом раду бити посвећена посебна пажња.
Слика 1. Земље Западног Балкана

2. Упоређење економских индикатора земаља западног балкана
У свим ЗЗБ бруто домаћи производ (БДП) у 2007. год. је на нивоу од око 60% а
индустријска производња испод 50% остварених 1990. године. За разлику од ЗЗБ
индустријска производња у ЕУ 25 игра кључну улогу у економском развитку,
при чему су структурне промене завршене, незапосленост смањена, а конкурентност знатно виша у односу на ЗЗБ. Економски развитак Земаља централне и
југоисточне Европе, сада већ чланице ЕУ је резултат напретка заснован на повећаним инвестицијама, стопе незапослености су смањења и инфлација успорена.
Развој ЗЗБ зависи од структурних промена у привреди. Због тога ће се у овом
поглављу анализирати економски показатељи преузети из једног релативно поузданог извора како би се омогућило поређење на основу података прикупљених
на исти начин [1].
Табела. 1 даје приказ економских индикатора који се односе на бруто домаћи производ - БДП (GDP – Gross Domestic Product) ЗЗБ у 2007. години. Према
нивоу достигнутог БДП (израженом у паритетним ценама према куповној моћи),
на првом месту је Србија (без територије Косова), следи је Хрватска, док остале
земље знатно заостају. Међутим, уколико се друштвени производ изрази у USD
према текућим ценама, Хрватска је знатно испред Србије, следе их БиХ, Албанија, Македонија и Црна Гора.
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Табела 1. Упоредни показатељи бруто домаћег производа

Албанија
Босна и
Херцеговина
Црна Гора
Хрватска
БРЈ Македонија
Србија

БДП (ППП)
милијарде
USD

БДП (текуће
цене) милијарде USD

БДП стопа
раста %

БДП (ППП)
USD per
capita

19.92
27.73

10.62
14.73

6
5.8

6 300
7 000

БДП
(текуће
цене) USD
per capita
3 100
3 200

5.92
68.98
17.35

2.95
51.36
7.5

7.5
5.8
5

6 800
15 500
8 500

3 400
11 400
3 700

77.28

41.69

7.3

10 400
5 400
Извор: CIA World Factbook, 2008.

Стопа раста бруто домаћег производа је највећа у Црној Гори и Србији
(око 7.5%), у Албанији БиХ и Хрватској је 5.8%, док је најнижа у Македонији
(око 5%). Показатељ БДП per capita је највећи у Хрватској у односу на друге земље, како по паритетном тако и по званичном курсу, следи је Србија, док су остале земље на приближно истом нивоу.
Табела 2. Расподела бруто домаћег производа и броја запослених по секторима извођења
% БДП / % запослених
Албанија
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Хрватска
БРЈ Македонија
Србија

Пољопривреда
21.2 / 58
10.2 / -/2
7.2 / 2.7
11.9 / 19.6
12.3 / 30

Индустрија
20.1 / 15
23.3 / - / 30
31.6 /32.8
28.2 / 30.4
24.2 / 46

Услуге
58.7 / 27
66.1 / >80 / 68
61 / 64.5
59 / 50
63.5 / 24

У Табели 2. дат је приказ структуре БДП по секторима извођења (лева
бројка у колони). Подаци показују да у свим земљама доминирају услуге (са око
58 до 66%, у Црној Гори чине чак преко 80%). Индустрија у Хрватској учествује
са преко 30%, док у БиХ, Македонији и Србији износи око 25%, а у Албанији око
20%. Пољопривреда у Албанији учествује са око 20%, док се у осталим земљама
износи око 10%.
У односу на запажање које се односи на структуру БДП, уколико се анализира расподела запосленоси по истим секторима извођења (табела 2. друга бројка
у истој колони), види се да је расподела неуједначена. Удео броја запослених у
сектору услуга је мањи (често и знатно мањи) од удела у БДП. Број запослених у
сектору услуга доминира у Црној Гори и Хрватској ( због услуга у туризму), док
је тај удео у Албанији и Србији знатно мањи. Удео запослених у пољопривреди
Албаније је веома висок (58 %), следи Србија (30%), док је у Хрватској и Црној
Гори овај удео низак. Удео запослених у индустрији је једино висок у Србији
(46%), док у осталим земљама одговара уделу индустрије у БДП.
Низ економских индикатора датих у Табели 3 показује да проценат издвајања за инвестиције је прилично уједначен. У Црној Гори и Хрватској је око
30%, и то је ниво улагања за које искуства ЕУ 25 указују да омогућује одрживи
развој, док је у осталим земљама нешто нижи и креће се око 20%. Јавни дуг је у
свим земљама веома висок, а посебно у Албанији (52.5%) и Хрватској (47.3%).
Текући платни и трговински биланс је негативан, а посебно је висок у Србији и
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Хрватској. Извоз Хрватске је највећи, следи је Србија, БиХ итд. Исти редослед је
остварен кад је у питању увоз. Карактеристично је за све ЗЗБ (осим за Македонију) да је увоз за два пута већи од извоза и то је један у низу највећих проблема
ових земаља. Задуженост је висока у Хрватској и Србији, док је у осталим ЗЗБ тај
проблем мање присутан.
Табела 3. Одабрани економски индикатори ЗЗБ
Инвестиције
% БДП

Јавни
дуг %
БДП

Текући
тргов.
биланс
милиона
$

Извоз
милијарди
USD

Увоз
милијарди
USD

Спољни
дуг милијарде
$

Албанија

23.3

52.5

- 877

1.09

3.89

1.55

Босна и
Херцеговина

23.3

н.а.

- 1 920

4.24

9.95

6.70

Црна Гора

30.5

38

н.а.

0.17

0.61

0.650

Хрватска

30.9

47.3

- 4 385

12.02

26.54

45.29

Македонија

17.7

30.8

- 202

3.35

4.98

3.97

Србија

20.1

37

- 6 890

8.24

18.35

26.24

Извор: CIA World Factbook, 2008

На почетку транзиције ка тржишној економији постојала су два питања у
вези са: ритмом транзиције („шок терапија” vs „градуализам”) и проблемом социјалних трошкова (незапосленост, преквалификација и сл.). Негативне ефекте
постојеће транзиције приказују индикатори у Табели 4. У свим земљама ЗЗБ незапосленост је висока, посебно у БиХ (чак око 45%) и Македонији (35%) и Албанији (30%). У Србији је према извору ЦИА око 19 %, међутим према другим
националним изворима између 20 и 28%, а најмања је у Хрватској (око 12%).
Табела 4. Неки негативни показатељи транзиције.
Незапосленост (%)

Становништво
испод границе
сиромаштва (%)

Стопа инфлације
%

13
(30 % незванично)

25

2.7

Босна и Херцеговина

45.5

25

1.3

Црна Гора

14.7

7

3.4

Хрватска

11.8

11

2.9

35

29.8

2.3

18.8 (28% незванично)

6.5

Албанија

БРЈ Македонија
Србија

6.8
Извор: CIA World Factbook, 2008
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Незапосленост је највећи проблем ЗЗБ који, поред осталог, указује на проценат становништва који живи испод границе сиромаштва. Најнеповољније стање је у Македонији, БиХ и Албанији, а најповољнија у Црној Гори и Србији
(премда око 500.000 становника у Србији живи у сиромаштву). Даље анализе
показују, да је стопа инфлације највећа у Србији (официјелна око 7% за 2007.),
мада реално и изнад 10%, која наставља тренд и у 2008, док је у осталим земљама
знатно нижа и износи пар процената.
У Табели 5. су дати остали параметри корисни за анализу економске и политичке подршке ЗЗБ од стране међународне заједнице. Развој већине малих и
недовољно развијених земаља, у великој мерино зависи од економски помоћи из
иностранства. Подаци из Табеле 5. указују да су мање земље (Албанија, Македонија, БиХ и вероватно Црна Гора) оствариле значајну помоћ од међународне
заједнице. Србија је добила веома малу помоћ вероватно због „недовољне
оријентисаности владајуће елите” плановима међународне заједнице за статус
Косова. Добијена помоћ је омогућила Албанији, Македонији и БиХ спровођење
тржишних реформи, изградњу инфраструктуре и у знатној мери реформу образовног система. У последњој колони, дати су подаци о избеглицама (Р – Refugees) и
интерно расељеним лицима (IDP – Internal Displaced Persons) с обзиром да је то
један од индикатора који, поред осталог, показује резултате етничких сукоба на
простору бивше Југославије, жртве и агресоре, те и планове и пристрасност великих земаља вођене сопственим војним и политичким интересима у разбијању
југословенске заједнице. У Албанији проблем избеглица не постоји, велики број
њених грађана је на Косову. Када су у питању интерно расељена лица по броју
екстремно предњачи Босна и Херцеговина због померања појединих ентитета.
Србија је земља са највећим бројем избеглих лица и према попису из 2000. год.
било их је 650.000, мада је податак ЦИА-е за 2007. год. мањи, вероватно због
повратка исељених и оних који су у међувремену преминули.
Табела 5. Остали показатељи земаља Западног Балкана
Економска
помоћ милиона
USD

Резерве стране
валута и злата
милијарди USD

Војни трошкови
% БДП

Избеглице (Р)
и интерно
расељена
лица (ИДП)

Албанија

319

2 248

1.5

0

Босна и
Херцеговина

546

4 525

4.5

ИДП: 131 600

Црна Гора

н.а.

н.а.

н.а.

Реф: 7 000
(Кос.) ИДП: 16
192

Хрватска

126

14

2.4

ИДП: 7 000

БЈР
Македонија

230

2. 2

6

ИДП: 1000

0

14

н.а.

Србија

Р: 98 525 (Хр.
БХ.) 207 000
(Кос)
Извор: CIA World Factbook, 2008

Економија и наука у земљама Западног Балкана

3. Основне карактеристике стања и подршке науци
Ниво економске развијености сваке земље је од пресудног значаја за развој науке
и истраживања. У тексту који следи биће приказани основни подаци о стању
науке у ЗЗБ [2, 3] проблемима научноистраживачког рада, организацији, програмима, финансирању, кадровским потенцијалима, међународној сарадња итд.

3.1 Албанија
Основне карактеристике науке и високог образовања Албаније су:
Министарство науке и образовања је одговорно за финансирања науке,
истраживања и развоја (НИиР).
Септембра 2003, Албанија је потписала Болоњску декларацију о трансформацији систему високог образовања и спровела реформу обрзовања 2006. године.
Претежни део активности истраживања и развоја (ИиР) одвија се у високо школским организацијама (12 државних и 15 приватних универзитета) и то превасходно у друштвеним и правним наукама.
Академија науке делује као национални истраживачки центар.
Највећи део средстава за ИиР је из јавних извора и донација ЕУ и других донатора, док су улагање приватног сектора за науку и технологију
Н&Т је веома скромна.
Центар за истраживање и развој у Тирани је једна од новооснованих институција одговоран за сарадњу са ЕУ.
Албанија учествује у програмима које подржава ЕУ: FP6 као земља трећег света (ERA) и Југоисточну Европу (SEE – South Eаst Europe), као и
активно укључивање у FP7 и друге програме намењене ЗЗБ.
Основни проблеми науке и технолошког развоја могу се груписати у следећим ставкама:
ИиР је само један од елемената на који је извршен негативни утицај током транзиције и кризног периода у протеклих 15 година.
Интензитет улагања у ИиР Албаније је испод задовољавајућег нивоа,
око 0.20% 2006. године, тако да су неопходне не само институционалне
и структуралне промене, већ и повечана улагања.
Не постоји Стратегија развоја науке и истраживања. Системски проблем унутар ИиР и иновационог системе су недовршене реформе, као и
неодговарајућих развојна технолошка структура, те и неадекватна политика у условима реструктурирања ИиР капацитета, карактерисана недостатком довољних друштвених и приватних фондова, као и одливом
„мозгова“.
Због тога је неопходна ревитализација истраживачких, технолошких и
развојних активности и њихова интернационализација. То обухвата
повезивање универзитета и осталих НИО, коришћење ИиР резултата у
индустрији, повећавајући основу знања у техничким дисциплинама, као
и изградњу и успостављање физичке инфраструктуре за истраживања и
технолошки развој.
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Албанија поседује релативно добру основу у људском кадру који је у
могућности да апсорбује знање стечено у иностранству и да га једнако
добро прилагоди домаћим потребама. Министарство образовања и науке донело је Акциони план 2007, који има за циљ даље реформе и подизање квалитета образовања на свим нивоима.
Министарство науке и образовања је одговорно за финансирање ИиР активности. Универзитети и Академија наука су главни носиоци научно истраживачког рада. Улагања у ИиР су веома скромна и скоро и (95%) потичу из јавног
сектора. Последњих година присутан је известан раст, због раста БДП, у релативном износу издвајања се крећу око 0.17% у 1996 до 0.18% у 2003. - Табела 6).
Најновији подаци (Министарства образовања и науке Албаније) за 2005. и 2006.
годину показују тренд раста тако да су трошкови за ИиР достигли ниво учешћа
од 0,20% БДП.
Табела 6. Тренд улагања Владе у истраживање и развој
1996
1997
1998
1999
2000
% БДП
0.17
0.14
0.19
0.11
0.17

2001
0.18

2005
0.19

2006
0.20

Извор: МНО Албаније (2008)

Највећи број кадрова (скоро 75%) је на универзитетима, док остатак чине
истраживачки институти и центри Академије науке и остали државни институти
под директном контролом Министарства. Највећи број истраживача и сарадника
је у хуманистичким наукама, а затим следе природне и друштвене науке, итд.
Приоритет у реализацији програма научноистраживачке активности има
међународна сарадња са превасходном оријентацијом на ЕУ програме, УН програме и сарадњу са суседним земљама. Научна сарадња се одвија са следећим
земљама, програмима и институцијама:
7 билатералних споразума: Грчка (32 пројекта), Италија (25 пројекта),
Словенија (6 пројекта), Македонија (6 пројекта), Аустрија, Турска и
Пољска.
Мултилатерални програми: CARDS, FP 7, UNESCO, INTERREG, TEMPUS, CEPUS итд. Интеграција у Европску истраживачку регију (ERA) и
Југоисточну Европу (SEE – South East Europe).
Регионална сарадња у оквиру: Централне европске иницијативе,
Јадранско-јонске иницијативе, Пакта стабилности, Црноморске економске кооперације, Међународне агенције за атомску енергију итд.
Партнер
у
информационим
пројектима
СЕЕ-ЕRА.NЕТ,
ERAWestBalkan+, WBCICO.NET, SEE-ERA Inovation, NET4SOCIETY,
TERENA, SEEREN, SEE-GRID, SEE-FIRE итд.

3.2. Босна и Херцеговина
Основне карактеристике науке и високог образовања у БиХ су:
Не постоје велики национални институти који би носили глобални развој.
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Примењено истраживање се претежно одвија у индустријским развојним центрима, развојно истраживање се одвија у индустријским институтима већих фирми, основно истраживање се одвија махом унутар
факултета и других академских заједница.
Веза између факултета и индустрије је веома слаба.
Рат је током деведесетих потпуно прекинуо научне активности.
“Одлив мозгова” је био битно изражен.
Недовољна заинтересованост државе за унапређење науке.
Међународна заједница је помагала обнову земље али не и науку.
Услови за усавршавање су релативно лоши а опремање недовољно.
Образовање и наука су на последњем месту међу приоритетима за обнову земље.
Међусобна сарадња између два ентитета је спорадична и недовољна.
Основни проблеми развоја науке могу се груписати у следећим ставкама:
Квалитет опреме и остале научне инфраструктуре је незадовољавајући.
Набавка опреме се обавља несистематски.
Истраживачке активности на универзитетима су слабе и углавном се
своде на наставу.
Остварење научних циљева се доводи у питање због недостатка опреме.
Примена новог декрета о јавним набавкама још више отежава набавке
опреме. При томе, даје се приоритет јефтинијој опреми у односу на софицистирану.
Добијање дозволе од појединих министарстава за набавку нове опреме,
за смањење такси на опрему за ИиР и образовање и сл., успорава процес
набавке нове опреме.
Не постоји умањење пореза партиципанта за учешће у ИиР.
Постоји нада да ће учешће БиХ у FP6 пројектима побољшати ситуацију.
Законска регулатива за ИиР формирана је: усвајањем регулативе бивше
Југославије, стварањем регулативе ентитета и преузимањем регулативе Федерације. Циљеви научна политика су следећи:
Достизање нивоа издвајања за науку и развој од 1.5% БДП,колико је
износио 80.тих година.
Главна оријентација је примењени развој у индустријама: електричне
енергије, информација и комуникација, исхране, дрвета, рударства и
металургије, израде машина и обраде и хемије и петрохемије.
Пиоритети су: Изградња и реконструкција НиТ и ИиР сектора;Кооперација унутар земље, унутар региона и са међународним партнерима:Побољшање НиТ политике и ИиР стратегије на државном
нивоу; Приоритети ИиР су:заштита околина,енергетска ефикасност,
пољопривреда и исхрана, здравство и индустријске технологије.
Званични подаци о интензитету у ИиР, не постоје. Процењује се да су издвајања за ИиР на нивоу Федерације БиХ приближно 0.5% од БДП. Највећи део
тих средстава иде на финансирање друштвених наука, следе техничке, пољопривредне и природне науке итд. Расподела средства је дата на слици 2.
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Слика 2. Расподела средстава за науку и развој по секторима извођења
Расподела буџета по секторима науке
БиХ, 2003. године
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Непрецизност прикупљених података је последица не постојање званичних
научни фондова, тако да су издвајања несистематична, периодична и мала, и
углавном се реализују на нивоу ентитета или кантона.
У Табели 7 су приказана издвајања из буџета Републике Српске за финансирање науке и технологије. Године 2007. Министарство науке и технологије
Републике Српске је усмерило средства за науку и развој у износу од приближно
3.7 милиона конвертибилних марака и то за ИиР активности, за 25 научне конференција, за 18 пројеката научне инфраструктуре и обуку нових генерација
научника (161 пост дипломца, 176 магистара, и 93 доктора наука) и 1.2 мил. кон.
марака за имплементацију академске и истраживачке мреже РС (SARNET).
Табела 7. Буџетска средства за финансирање науке и технологије у Републици Српској (РС)
Процена
БДП
Укупан буџет Издвајање за НИД. Технологију и SARNET
Год.
броја
(милиона РС (мил. КМ.)
КМ
%БДП
% Буџет КМ/стан.
становника
КМ.)
2001.
1.4
2.993
825
813.700
0.027
0.098
0.58
2002.
1.455
3.842
1.045
752.519
0.019
0.072
0.52
2003.
1.464
4.124
1.020
1.691.100
0.041
0.166
1.16
2004.
1.472
4.667
1.035
1.507.260
0.032
0.146
1.02
2005.
1.480
5.251
946
2.518.022
0.047
0.266
1.7
2006.
1.487
6.012
1.205
2.995.813
0.050
0.248
2.01
2007.
1.492
6.530
1.390
4.883.300
0.075
0.35
3.27
Извор: Министарство науке и технологије Републике Српске

Не постоји званична база података о кадровима у области науке и истраживања. Научни кадрови су углавном на универзитетима, односно факултетима и
академијама. БиХ има 8 универзитета (2 у РС) са 6 факултета (29 у РС) и 6 академија. На универзитетима укупан број професора је 1224, а асистената 1781. Од
тога у Сарајеву је око 3/5, односно 733 професора и око 1000 асистената. У Републици Српској је 358 професора (скоро 1/3) и 867 асистената (скоро 1/2 укупног
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броја у БиХ). Поред универзитета, истраживачки рад се обавља и у 21 националном институту и 14 приватних, као и на 3 истраживачка центра.
Међународна сарадња се одвија у оквиру билатералних и мултилатералних
програма. Билатерална сарадња се одвија у оквиру међународних споразума о
културној, образовној, научној и другој сарадњи са Италијом, Индијом,
Мађарском, Либијом, Француском, Хрватском (два споразума), Албанијом,
Грчком, Бугарском, Србијом, Сауди Арабијом, Немачком (два споразума), Словенијом (два споразума), САД (два споразума), Кувајтом, Ираном и Египтом.
Билатерална сарадња по разним другим програмима одвија се са Кином, Италијом, Ираном, Турском и Мађарској. Мултилатерална сарадња се обавља махом
у оквиру пројеката FP 5 (12 пројеката) и FP 6 (40 пројекта у којима учествују 24
универзитета, 10 института, 14 центра и 5 владиних тела).

3.3. Црна Гора
Основне карактеристике науке и високог образовања Црне Горе су:
Развој науке праћен је низом тешкоћа због неразвијене инфраструктуре
и недовољног улагања.
Веза између универзитета и привреде је неадекватна јер не постоје захтеви од индустрије тако да се научна истраживања одвијају махом у области фундаменталних истраживања.
Број научника и истраживача је мали укључујући број одбрањених докторских теза.
Средства за финансирање ИиР су највећим делом из јавних фондова
(више од 80%).
Веома ограничени ресурси и мала ИиР заједница.
Мали број патената резултира у високим плаћањима за лиценце и малим приходима од знања.
Основне препреке у спровођењу научне политике у Црној Гори су:
Велике разлике у развоју између различитих истраживачких јединица.
Недостатак адекватне подлоге за развој лабораторија и библиотека.
Финансијска подршка за истраживачке пројекте је недовољна.
Недостатак интереса за истраживања где се захтева експериментални
рад.
Стара, неадекватна опрема и њен недостатак.
Финансијска подршка за потрошни материјал не постоји.
Министарство за образовање, науку и спорт је одговорно за спровођење
научне политике. Нови Закон о високом образовању је усвојен октобра 2003. у
складу са Болоњском декларацијом. Према новом закону приоритет је дат фундаменталним истраживањима уз јачање подршке примењеним истраживањима.
Реализација ИиР активности се остварује махом на универзитетима. Основни
приоритети су: биотехнологије, поморска биологија, туризам, енергетска ефикасност, телекомуникације, компјутеризација и истраживања заштите околине, материјали и здравље. Највећа препрека развоју науке у Црној Гори су недовољна улагања (око 0,33% БДП) која махом потичи из јавних извора. На слици 3
приказује се тренд нивоа издвајања из јавних извора.
Подаци о издвајањима по областима наука су доста непрецизни. Приближно на пољопривредне и медицинске науке усмерава се око 45%, на техничке и
природне науке око 40% и на друштвене осталих 15%. Податци су нешто преци-
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знији о броју финансираних пројеката, тако да они пружају више информација о
ангажованим средствима по областима наука. Највећи број пројеката је из биотехнологија (око 32%), затим следе техничке и друштвене науке (са по 19%), па
природне и медицинске науке (са око 15%).
Слика 3. Тренд издвајања средстава за науку из Владиног буџета
1
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Као што приказује слика 4, скоро 50% истраживача је у области друштвених наука, следе техничке науке са 22%, природне 13%, медицинске 19% и на
крају биолошке науке 6% (са малим бројем истраживача, али са већим бројем
пројеката на које се усмеравају највећа средства).
Највећи број истраживача који се баве науком је на универзитетима. Универзитет Црне Горе запошљава 351 научника са докторатом и 255 магистра. На
универзитету је и приближно исти број професора и асистената. Изван Универзитета ради 204 доктора и 495 магистра. Мали број њих бави се истраживањем.
Највећи број кадрова на универзитету бави се друштвеним наукама, следе их
техничке науке.
Структурна заступљеност кадрова по научним областима указује и на
структуру научне продукције Црне Горе. Заправо, највећи број објављених монографија је махом из друштвених и хуманистичких наука (око 95% је из економије, права и историје, са пуно самоцитата). Мање од 5% публикацуја је из области техничких и природних наука, мада су технички факултети најстарији у земљи.
Слика 4. Расподела истраживача по областима наука
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У оквиру међународне билатералне сарадње реализовано је 7 пројеката током 2004/2005. При томе, 3 пројекта су из биотехничких наука, 2 из техничких и
2 из медицинских наука. Страни партнери су били из Словеније и Француске. У
пројекту са Словенијом учествује 16 истраживача из Црне Горе и 19 из Словеније. У пројекту са Француском учествује 5 истраживача из Црне Горе и 4 из
Француске.
Мултилатерална међународна сарадња се одвијала махом са земљама ЕУ.
У оквиру TEMPUS програма реализована су 13 пројекта и 20 међународних “мобилити грант”-а. У оквиру FP6 остварено је учешће у 2 пројекта, у сарадњи са
UNESCO-ом реализована су 2 пројекта. Поред тога реализовано је још 12
пројекта са разним међународним организацијама (UNDP, CERN, IEA, COST,
ERA/WESTBALKAN).

3.4. Хрватска
Основне карактеристике науке и високог образовања Хрватске су:
Наука и високо образовање су битно трансформисане током последњих
15 година у циљу решавања проблема недостатка кадрова, научне продукције и могућности технолошког развоја.
Истраживања и развој се највећим делом остварују у тзв. јавном сектору - институцијама високог образовања и јавним институтима, финансијски подржаних из буџета и државних фондова, који су у знатној мери одвојени од пословног сектора.
Сарадња између науке и индустрије није дала задовољавајуће резултате
упркос стварању Хрватског националног иновационог система.
Ниво иновативности је битно мањи од земаља ЕУ, тако да постоји знатно технолошко заостајање.
Након 2000. долази до постепеног опоравка.
Хрватска је постала пуноправни члан Шестог Оквирног програма (FP 6)
јануара 2006. као и чланица Европског истраживачког простора (ERA).
Основни приоритети су заштита околине, здравље, енергија и материјали и хрватски идентитет и дуг низ других.
Стратегију дефинише документ Научно технолошка политика Републике Хрватске од 2000. до 2010., усвојена од стране Националног научног
савета априла 2006.
Министарство за науку, образовање и спорт је одговорно за политику науке и високог образовања. Политику науке спроводи је Национални савет за науку, док политику образовања прати Национални Савет за високо образовање.
Национални савет за информационо друштво прати развој и изградњу информационе и комуникационе инфраструктуре, а допунску помоћ Министарству пружају и други савети, агенције и комитети из ових области. Финансирање науке,
високог образовања и технолошког развоја се врши директно или преко посебних
фондација. Истраживање се обавља у јавном сектору (који чине универзитети,
јавни институти и друге ИиР јединице) и у пословном сектору (кога чине технолошки и развојни центри, индустријски институти и независни комерцијални
институти).
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Истраживачки сектор обухвата 7 универзитета, 14 јавних и 18 приватних
политехничких и виших школа, 26 јавних института и 13 научних институција у
приватном пословном сектору (од чега 6 припадају великим мултинационалним
корпорацијама). Унутар система, постоји неколико независних специјализованих
институција: Национална фондација науке, високог образовања и технолошког
развоја, Агенција за науку и високо образовање, Пословни иновациони центар
Хрватске, Хрватски институт за технологију итд. Посебан статус имају Хрватска академија знаности и уметности – ХАЗУ и Лексикографски институт
“Мирослав Крлежа”.
У 2006. години у Хрватској је било 3.232 магистра наука, 5.780 доктора наука и 1.982 осталих истраживача. Од тога, индустрија и приватне компаније запошљавају 2.703 магистра и 976 доктора. Од укупног броја истраживача ФТЕ је
око 7.000. У пословном сектору се свега око 1700 (приближно 15% од укупног
броја истраживача) активно бави истраживањем.
Тренд учешћа у истраживању и развоју приказан је на слици 5. Године
2000. улагања јавног сектора (GOVERD) су износила око 25% укупних средстава,
док у 2004. године она износе 40%. Док учешће пословног сектора (BERD) и
високог образовања (HERD) остају након 2000. године на истом нивоу, учешће
јавног сектора за науку (GOVERD) расте и то посебно након 2002. године. Укупни трошкови на истраживање и развој (GERD) у 2004. години износили су 1.24%
од БДП. То премашује улагања Грчке (0.68%), Португалије (0.77%), Шпаније
(0.96%), Италије (1.11%) и већине нових чланова ЕУ. У тим укупним средствима,
Владин сектор (GOVERD+HERD) учествује са 55% (0.7% од БДП) а пословни
сектор са 42% (0.44% од БДП). Улагања Владе у основна истраживања износе
68%, примењена истраживања 27.8% и експериментални развој 4.1%. ЕУ просек
је 31%, 46% и 23% у истом редоследу. Просечан пораст издвајања Владе за науку
износе годишње око 7%. Издвајања у 2002. год. су била 93.72 милиона куна, а
2007. год. су износила 142.5 милиона куна. Највећи удео имају медицинске науке
(28%), следе их природне (24%) и техничке науке (18%), а затим долазе хуманитарне, друштвене и природне науке (са по око 10%).
Слика 5. Тренд учешћа трошкова за ИиР у БДП по секторима
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Међународна сарадња се одвија путем билатералних и мултилатералних
програма. У оквиру билатералних програма најзаступљенија су усавршавања
домаћих истраживача у иностранству и страних у Хрватској. У тој билатералној
сарадњи најзаступљенији су: Словенија, Мађарска, Аустрија, Немачка, Француска, САД и Енглеска. Издвајања Министарства за међународну сарадњу нису велика (свега 0.62% њеног буџета у 2006. години). Највећа финансијска подршка
долази из фондова Споразума о стабилизацији и придруживању, програма
IPA/CARDS, Пакта за стабилност југо-источне Европе и Европске Банке за Реконструкцију и Развој.
У оквиру високог образовања најзаступљенији је програм TEMPUS са 36
JEP (Joint European Projects), а у области науке Оквирни програми (FP) у оквиру
Европске Истраживачке регије (Еuropean Research Area – ERA). У периоду од
2003 до 2006. године у оквиру FP6 Хрватска је реализовала 95 истраживачких
уговора у вредности од 7.8 милиона еура. Највише уговора је остварено у области информационих и комуникационих технологија, медицине и биотехнологија,
хране, технике, микроелектронике и физике. Од 2006. године Хрватска је прешла
из статуса „треће земље“ у статус „земље придруженог кандидата“, а у FP7
Хрватска учествује од 2007. као пуноправни члан.
Хрватска такође пуноправно учествује у програму SEE-ERA.NET и у програму COST са око 50 акција. У оквиру програма Еурека Хрватска учествује са
15 пројеката, 8 мрежа и 2 кластера. И на крају треба споменути да Хрватска
учествује у већем броју међународних научних фондација, агенција, унија и других организација.

3.5. Македонија
Основне карактеристике науке и високог образовања Македоније су:
Године 1946. основан је Филозофски факултет, а 1947. Медицински факултет и Факултет за пољопривреду и шумарство.
У Скопљу је 1949. установљен први универзитет, а 1979. је основан и
Универзитет у Битољу.
У фебруару 1979., основана је Македонска академија науке и уметности.
Након проглашења самосталности, 1991. год., и доношења новог устава,
формирано је Министарство за образовање и науку (МОН).
Године 2000. је донет Закон о стимулацији и подршци технолошком развоју који је дефинисао:
- Развој националних технологија;
- Стални прогрес земље базиран на тржишној економији;
- Све већу примену нових и савремених технологија у производњи;
- Стварање иновационих и технолошких центара.
- Развој неопходне технолошке инфраструктуре и трансфера знања и
технологија.
Научна политика се реализује преко: институција високог образовања (4
универзитета), Македонске академије науке и уметности, јавних научних и истраживачких институција (13 института), оделења за трансфер технологија и
истраживачких и развојних центара у индустрији.
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Слика 6. Учешће појединих сектора у реализацији истраживања и развоја
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Структура учешћа трошкова за ИиР ју Македоније приказана је на сл. 6.
Проценат издвајања од БДП за ИиР има тренд опадања тако да у 2006. години
укупни трошкови истраживања и развоја (GERD) износе само 0.21% БДП. При
томе, учешће сектора пословних предузећа (BERD) је минимално, док је учешће
јавног сектора (GOVERD) и високог образовања (HERD) приближно једнако,
мада је учешће GOVERD-а последњих година нешто мало веће. У 2006. години
GOVERD учествује са око 48% а HERD са око 40%. При томе, од укупних средстава из јавних извора највећи део (око 90%) иде на науку и истраживање, а знатно мањи део на технолошки развој, што је карактеристично за све ЗЗБ.
Додатни проблем је смањивање броја истраживача након 2000. године.
Укупан број истраживача у 2006. год. био је 2373 (ФТЕ 1357) у односу на 1999.
3168 односно (ФТЕ 1786). Највећи број истраживача (око 2/3) је сконцентрисан у
високом образовању, док пословни сектор ангажује веома мали број. Од укупног
броја истраживача у 2006. години у високо школским установама запослено је
1624 истраживача, у јавним институтима 671 а у пословном сектору свега 76.
Број ФТЕ истраживача на 1000 запослених је 1.5 (у 2006.год.)
Међународна сарадња се одвија преко билатералних и мултилатералних
програма. Билатерални споразуми о научно-истраживачкој сарадњи закључени
су са 15 земаља, међу којима су: Словачка, Хрватска, Србија и Црна Гора, Бугарска, Албанија, Русија, Украјина, Белорусија, Немачка, Француска, Уједињено
Краљевство, Италија, Турска, Египат и Кина. Најефикаснија сарадња је са Словенијом: 150 истраживачких пројекта и 200 индивидуалних усавршавања. Сарадња са Турском обухвата 18 пројеката, а са Немачком 19 пројеката и 155 усавршавања. Поред тога, предвиђа се сарадња са: Румунијом, Грчком, Израелом,
Мађарском, БиХ, Шпанијом, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизијом. Усавршавања су обављена и у Египту (60), Индији (15), Кини (12), Чешкој, Словачкој и
Пољској. Током 2004/2005 реализовано је 7 билатералних пројеката и то 3
пројекта су из биотехничких наука, 2 из техничких и 2 из медицинских наука.
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Мултилатерална сарадња обухвата програме: ЕУ FP (ФТ4 – 3 пројекта, FP5
– 15 пројеката, FP6 – 17 пројеката), COST (12 акција), Међунароне агнције за
атомску енергију IАЕА (11 пројеката), НАТО (9 пројеката), и UNESCO (10
пројеката). У оквиру TEMPUS програма реализована су 13 пројекта и 20
међународних “mobility grant”-а.

3.6. Србија
Основне карактеристике науке, истраживања и развоја Србије су:
Досадашњи резултати истраживања и развоја мало доприносе напретку
економије и друштва.
Финансирање научноистраживачких организација одвија се реализацијом програма и активности које су дефинисани Законом о
научноистраживачкој делатности и Законом о иновационој делатности.
Није донета Стратегија НТ развоја тако да је научно-технолошка
политика подложна променама у зависно од тренутне политичке
ситуације, мада након 2000. године показује одређени континуитет.
Нису довољно истакнути приоритети већ се финансирање пројеката
често базира на тренутним потребама појединих НИО, односно исказаним потребама предузећа или личној заинтересованости истраживача.
Мали је број пројеката који задовољава међународне критеријуме, и
укључује већи број истраживача.
Издвајања за истраживања и развој су релативно мала и превасходно су
усмерена на одржавање истраживачког кадра и њихово преживљавање,
особеност која је карактеристична и за период 90.тих год.
Постоји доста квалитетна истраживачка заједница која поседује релативно добро истраживачко искуство.
Услови за истраживање су скромни а често и неодговарајући, што умањује способности истраживача и њихову спремност за постизање високих резултата.
Лабораторијска опрема је застарела, а набавка нове опреме је отежана
како због недовољних материјалних средстава тако и због сложених
процедура набавке.
Веза између истраживача и истраживачких институција који раде на истим проблемима је спорадична и често не поспешује позитивне резултате.
„Одлив мозгова“ је био веома изражен у блиској прошлости а постоји
опасност да се он настави са даљим отварањем Србије према Европи.
Међународна научна сарадња 90.-тих година била је потпуно обустављена, као резултата уведених санкција Србији и одвијала се на нивоу
појединачних контаката истраживача. Након 2000. године она показује
тренд проширења, посебно у оквирима програма који подржава ЕУ,
програма намењених ЗЗБ и на билатералној основи.
Нови закони о науци и иновационој делатности (2005.) имају за циљ формирање нових програма оријентисаних ка просперитету привреде и технолошког
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развоја земље. При томе су усвојени нови прописи и критеријуми финансирања
истраживања из јавних извора који значајније подржавају оне пројекте и истраживаче који имају резултате. Посебно је значајно што је уведена међународна
евалуација предложених истраживачких програма у области фундаменталних
истраживања. Основни циљеви нове научно технолошке политике су:
Стимулисање креативности научних радника, истраживача и проналазача.
Прикупљање, анализа и трансфер створених нових идеја и знања у производе прихваћене на тржишту.
Смањење времена неопходног за стварање, разраду и примену иновација уз минималну цену коштања. Побољшање квалитета истраживања
и развоја у приоритетним областима истраживања до светског нивоа.
Повећање доприноса науке и технолошког развоја привреди и друштву
Србије.
Стимулисање научног фундаменталног истраживања које ствара нова
сазнања и развија нове научни и истраживачки кадар.
Стимулисање примењених истраживања и развоја који стварају нове
технологије и прототипова иновираних производа, као и подстрек иноваторима и проналазачима и трансфер знања и технологија на тржиште.
Подршка иновираним производима путем ефикасних производних процеса и услуга.
Стимулисање истраживачке сарадње и повећању глобалне конкурентности.
Министарство за науку и технолошки развој је одговорно за науку и технолошки развој (НТР), а Министарство образовање за високо образовање. Политика НТР је у надлежности Националног савета за науку и технолошки развој.
Посредничке организације у спровођењу истраживачког рада су: Иновациони
центри (3 центра: 1 у Београду и 2 у Новом Саду), Технолошки паркови (4 парка:
у Нишу и Новом Саду и 2 Института у Београду – Винча и Пупин) и Технолошки
инкубатори (6 инкубатора у Крагујевцу, Нишу, Књажевцу, Зрењанину, Суботици, Бору и Београду). У ову групу институција спадају и заводи (за интелектуалну својину, за стандардизацију и за мере и драгоцене метале) и Агенције (за мала
и средња предузећа, за сертификацију квалитета и за информационе технологије), као и стране агенције за подршку технолошком и привредном развоју
(GTZ, USAID, EAR итд.).
Реализација истраживања се обавља све до 2007. године у оквиру 6 националних Универзитета са 61 факултетом, 8 института Српске академије науке и
уметности (САНУ), Матице Српске, 54 национална истраживачка института, 43
индустријска института и ИР јединица, као и у 6 приватна универзитета са 10
факултета и 2 приватна института. Мрежа научних, истраживачких и иновационих организација се мења 2008. године, непосредном применом Закона о
научноистраживачкој делатности и потребом за акредитацију за обављање НИ
делатности. Тако је већина индустријских института и истраживачко развојних
јединица у оквиру некада великих привредних предузећа престала да постоји
због одлива кадрова, или су они прилагодили своју делатност условима за оснивање иновационих центара сходно одредбама Закона о иновационој делатности
(донетог 2005. године).
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Број научно истраживачких организација у Србији у 2006. години је 163 у
којима је запослено 22.707 радника, од којих су 12.079 истраживачи (око 53%) и
4756 сарадника. На факултетима (у оквиру 6 универзитета) ради 8.902 или скоро
74%. У научним институтима ради 2.720 или 22.5% и у индустријским институтима и истраживачко развојним јединицама ради 457 или 3.8%. Највећи број
истраживача је са докторатом (око 48%), са магистратуром око 29%, специјалиста (око 2%), и дипломираних инжењера око 21%. Највећи број институција и истраживача је у техничким наукама, следе је друштвене, природне, медицинске и хуманистичке итд. Просек броја истраживача по институцији је око 74,
али постоје велика одступања од тог просека. У области медицине долази чак 177
истраживача по институцији, а мултидисциплинарним наукама је само 11 истраживача по институцији.
Слика 7. Расподела средстава из јавних извора на програме
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Трошкови за истраживања и развој у Србији након 2000. године су повећана (номинално и реално). Међутим, учешће трошкова за истраживања и развој
као проценат БДП (интензитет улагања) је значајно смањен са око 1.19% у 2000.
год. на око 0.33% у 2003. Највећи део средстава потиче из јавних извора, са минималним учешћем пословног сектора. Међутим, због битне разлике између
официјелних података (РЗС) и података Министарства, податке о интензитету
улагања у Србији треба узети са резервом, тим пре што су већ познати подаци из
Предлога буџета Републике Србије за 2009. годину и учешћу науке у буџету који
показују да се планови о интензитету улагања у ИиР неће остварити.Тако нпр. у
2006. године укупна издвајања (GERD) су износила 0.46% БДП, при чему је
учешће јавног сектора (GOVERD) износило 0.37% БДП, а учешће пословног
сектора само 0.06% БДП, уз учешће иностранства од 0.03% БДП. У Табели 8
приказано је учешће јавног сектора у финансирању истраживања и развоја, као и
план за наредни период, који већ за наредну годину предвиђа дуплирање трошкова за ИиР са циљем да се до 2011. године достигне ниво издвајања од 1.0%
БДП, као и да се тај тренд и даље благо настави. Наравно све ове планове до
2012. године треба узети са резервом, с обзиром да се ни претходни планови нису
остварили.
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Табела 8. Трошкови за истраживања и развој
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Буџет
Милијар.
GOVERD Милиона 30.13
GOVERD % БДП
0.26
GOVERD € по стан.
3.4
ИиР*
% БДП
0.69

Година

320
45.85
0.33
6.4
0.54

376
44.94
0.29
6.3
0.31

465
56
0.31
7.6
0.42

568
74.9
0.37
10
0.46

656
101
0.34
12.5
0.47

728
110
0.32
14

231
0.60

343
0.80

476
1.00

578
1.10

Извор: Министарство за науку и технолошки развој (интерни непубликовани подаци);
* Подаци РЗС (НИРО); План Министарства
Слика 8. Расподела средстава за пројекте основних наука у 2008. год.
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Пример расподеле финансијских средстава из буџета за поједине програме
Министарства науке и технолошког развоја Србије за првих осам месеци 2008.
године дат је на сл. 7. Основа истраживања и технолошки развој чине до 2/3 (око
65%) при чему је однос средстава за основна истраживања и технолошки развој
приближно 60% према 40 % (однос који је приближан оном који је успостављен
још пре две деценије) Програм међународне сарадње је битно повећан пре свега
на рачун пројеката које подражава Европска Унија. Програм изградње
научнотехнолошке инфраструктуре захвата око 15%, али његов удео опада у
односу на претходну годину јер се део инфраструктуре финансира из НИП-а.
Сл. 8 даје расподелу средстава пројеката у оквиру базних истраживања по
областима наука у првих 8 месеци 2008. године. Види се да највећа средства повлаче хемија, биологија и друштвене науке, па затим следе физика, хуманистичке
науке и медицина, итд.
Слична анализа је и за пројекте технолошког развоја на које се усмерава
око осталих 40% средстава. Расподела средстава у првих 8 месеци у 2008. године
по областима технолошког развоја дата је на сл. 9. У области технолошког раз-
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воја најзаступљеније су биотехнологије (са око 40%), следе их пројекти из области електронике и материјала са уделом од по око 9%, с тим што сви пројекти који
се односе на енергију учествују са око 13 %.
Програм међународне сарадње је један од приоритета политике Министарства који омогућује истраживачима Србије приступ страним истраживачким
центрима који подижу квалитет истраживачког рада у Србији. У оквиру билатералне сарадње заступљено је више земаља. У 2005. години остварена је билатерална сарадња са Словачком (у оквиру 12 пројеката и 22 истраживачке посете),
Словенијом (35 пројеката и 94 посете), Македонијом (7 пројеката и 14 посета),
Француском (18 пројеката и 34 посета), Грчком (25 пројеката и 75 посета), итд. У
2006. години остварена је сарадња са Словенијом (29 пројеката и 76 посета),
Француском, Аустријом, Хрватском Босном и Херцеговином, Бугарском, Румунијом, итд. У 2008. години следећи програми су у току: са Грчком (25 програма),са Француском (MFA-12, CRNS-13), са Македонијом (7), са Словачком (13),
са Словенијом (47), са Швајцарском (SCOPES-11), итд., а у фази преговора су
програми са Хрватском (43), Аустријом, Бугарском, Италијом, Израелом, Русијом, Јапаном, Кином и др.
У оквиру програма мултилатералне сарадње најзначајнија сарадња је остварена у истраживачким програмима које подржава ЕУ као што су: COST акције
(у 2002. је било 7 пројеката, у 2003. 8 пројеката, у 2004. 18 пројеката, у 2005. 6
пројеката, у 2008. у току су 56 пројеката), Оквирни програми FP5 и FP6 (25
пројеката), програм EUREKA! (7 пројеката) итд. Тренд издвајања средстава за
међународну сарадњу је приказан у Табели 9. До 2005. године средства намењена
овом програму су скромна са тенденцијом раста, тако да у 2008. години достижу
ниво од преко 5 %.
Слика 9. Расподела средстава технолошког развоја у 2008. год.
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Табела 9. Подршка програму међународне сарадње
2001. 2002. 2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Милиона динара 1142
Милиона €
19.12
Милиона динара 21.4
Милиона €
0.34
% GOVERD
1.88

3545
44.94
42.9
0.56
1.21

4643
56.0
68.5
0.84
1.48

6258
74.9
108.4
1.31
1.73

8314
101.40
269.8
3.29
3.18

9051
110.4
451.3
5.50
5.01

Буџет за ИиР
(GOVERD)
Средства за
међународну
сарадњу

1853
30.13
26.3
0.42
1.42

3132
45.85
31.1
0.45
0.98

Извор: МНТР, Непубликовани подаци, 2008

Посебан резултат иновационе политике је патентна активност. У Табели 10
је приказан тренд пријављивања патената у Србији од стране домаћих и страних
проналазача. Тренд опадања ове активности настаје након 90-тих година упоредо
са проблемима распада екс-Југославије и свим другим проблемима које прате
Србију. Број иностраних патената је посебно био висок деведесетих година, да би
битно опао око 2000. године и последњих година након 2000. године поново показивао раст.
Табела 10. Број пријављених патената
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Домаћи
Страни
Укупно

156
518
674

161
350
511

96
186
282

70
133
203

112
137
249

59
49
108

3
3

31
11
42

73
58
131

86
93
179

65
110
175

127
138
265

72
101
173

81
126
207

Извор: Завод за интелектуалну својину

Слика 10. Релативни број објављених радова истраживача
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Број објављених научних радова је један од индикатора ефикасности
научно истраживачког рада. На сл. 10 је приказан број објављених научних радова на милион становника. Трендови научне продукције у ЗЗБ показују пораст
након стагнације 90-тих година. Највећи укупни број објављених радова све до
2007. године имала је Хрватска, следи је Србија са тенденцијом да у 2008. години
достигне Хрватску. Остале земље знатно заостају. Међутим, уколико се упореди
релативни однос, односно број радова на милион запослених или милион становника (сл. 10) види се да Хрватска има знатно већу продукцију, следи је Србија,
затим Македонија и Црна Гора, док БиХ и Албанија знатно заостају. Исти тренд
наставља се у 2008. години, с тим што је Црна Гора испред Македоније.

Закључак
1. Ниво развијености економије и науке у ЗЗБ је испод нивоа који је остварен
крајем 80.-тих година, мада се након 2000. године, упоредо са демократизацијом
и спровођењем реформи у многим областима, бележе трендови убрзаног раста
БДП, као резултат изградње тржишне економије, потпомогнуте од стране ЕУ и
други међународних институција.
2. Владе ЗЗБ су се определиле и као свој стратешки, политички и економски циљ поставиле придруживање и приступање ЕУ до пуноправног чланства,
чинећи напоре да испуне предвиђене критеријуме и услове, укључујући и оне из
домена који се тичу државности, када је у питању Србија.
3. ЗЗБ треба да искористе придруживање ЕУ, не само као коначан циљ, већ
као средство за савладавање многих препрека које онемогућавају њихов убрзани
развој, пре свега оних из домена структурних проблема (конкурентности привреде, платног и трговинског дефицита, спољњег дуга, превелике јавне потрошње и
др, а посебно оних из домена популистичке политике владајућа елита) како би
грађани ЗЗБ достигли стандард које имају грађани ЕУ. То подразумева даљу изградњу тржишне економије, окончање процеса приватизације, реструктурисање
и приватизацију јавног сектора, хармонизацију законодавне регулативе, борбу
против корупције и много тога што би омогућило изградњу демократског друштва у овом региону.
4. Напори ка изградњи истраживачко-развојних система у ЗЗБ присутни су
у свим стратешким документима, посебно спровођење Лисабонске декларације, а
то подразумева не само повећана улагања у ИиР и помоћ ЕУ преко различитих
програма, већ и увођење међународних стандарда у овој области.
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Значај улагања у развој људског капитала за
економски развој земље: емпиријска студија на
примеру европских земаља 2
1

Апстракт: Савремена економска литература потенцира значај развоја економије засноване на знању, као јединог исправног приступа економском развоју земље у дугом року.
Освајање нових технологија, значајна улагања у развој образовања и иновативности
привреде су претпоставке успешног развоја у савременој светској привреди. На светском
тржишту више користи остварују управо оне земље у чијем извозу велики удео имају високо-технолошки производи. Сектор високих технологија сматра се базом економског развоја у савременом свету.
Пошто је у теорији прихваћено да стопа економског раста, као и степен развијености, зависе од фактора као што су улагање у сектор истраживања и развоја (R&D), улагања у
образовање и број истраживача, то је циљ рада да се утврди статистичка значајност утицаја свих ових променљивих, као и удела високо-технолошких производа у друштвеном
производу у извозу. У њему је презентирана статистичко-економетријска анализа поменуте зависности на примеру преко 30 европских земаља. Урађен је статистичкоеконометријски модел за све земље, а онда је тестирана хипотеза о хомогености популације упоредном анализом параметара регресије, где је критеријум стратификације био
ниво развијености. На основу резултата квантитативне анализе изведени су закључци о
статистичкој значајности утицаја удела високо-технолошких производа у друштвеном
производу и у извозу.
Кључне речи: људски капитал, економски развој, иновациони капацитет

The Significance of Investments in Human Capital
for Economic Development: Empirical Study on the
Example of European Countries
Abstract: Contemporary economic literature emphases the significance of knowledge based
economic development as the only appropriate approach to economic development in the long
term. Technology development, investments in education and innovativeness of economy are
the assumptions of success in the modern world economy. Countries with the more sophisticated exports have more success at the world market. Production of high technology products
is considered as the base of economic development.
There is a consensus in economic theory that economic growth and development are dependant on investments in R&D, investments in education and the number of employees in R&D
sector. The objective of this paper is to determine the statistical significance of influence of
these factors on economic growth and ratio of high/technology products in export structure. The
test is done on the example of over 30 European countries. The conclusions are made on the
base of quantitative econometric research.
Key words: human capital, economic development, innovativeness capacity
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1. Увод
Ако се одупремо неолибералистичкој доктрини, која управо доживљава своје
тешке тренутке, и ако светску економију посматрамо реалистичније, кроз праксу,
а не кроз моделе, постаје јасно да економски развој захтева много више од простог препуштања тржишним снагама и компаративним предностима. Потребна је
активна економска политика која је усмерена на изградњу привредне структуре
која ће бити конкурентна развијеним економијама, а не компатибилна. Није потребно пуно мудрости нити моделирања да би се схватило да у светској привреди
и на светском тржишту успеха имају оне земље чија је производна структура
заснована на софистицираним производима, знању и модерној технологији. Земље које су специјализоване за ту врсту производње имају више успеха од земаља
чија се привредна структура заснива на пољопривреди, стандардизованим индустријским производима и сировинама. Користећи терминологију теорије спољне
трговине, компаративне предности треба схватити динамички, као променљиву, а
не као статичку категорију. Још више, компаративне предности треба мењати, на
њих треба утицати активном, проактивном економском политиком. У том циљу,
за неразвијене земље је корисно да „копирају“ економску структуру, а не економску политику развијених земаља [1, стр. 32]. Једна иста политика не може
истовремено одговарати земљама у различитим условима, на различитом ступњу
развоја и под различитим околностима. Да је тако, потврђује и само површни
поглед на историју либерализма и протекционизма у светској привреди. Садашње развијене земље, заговорнице брзе либерализације високог степена, су управо
користиле протекционизам у прошлим вековима, када су прелазиле пут од ниско
ка високо развијеним економијама. Протекционизам је био неопходан како би се
створила привредна структура која одговара тада развијеним земљама. Било је
неопходно индустријализовати земљу, а управо су високе спољнотрговинске
баријере биле погодан инструмент за постизање тог циља. Данас, политиком
неолиберализма и „Вашингтонског консензуса“ неразвијеним земљама није дозвољен исти принцип. Од њих се захтева либерализам, што их излаже јакој конкуренцији светског тржишта која „гура“ привредну структуру неразвијених земаља
ка производима нижег степена обраде, пољопривреди и сировинама. Таква специјализација, у складу са компаративним предностима, јасно је, не даје добре
резултате у економском развоју земаља већег дела светске популације.
Оно што разликује развијене и неразвијене земље света, земље које се брзо
развијају и оне које скоро да се не развијају је, пре свега, привредна структура.
Производи високе технологије, засновани на знању и модерним достигнућима су
предуслов економског развоја на дуги рок. Због тога се све више истиче значај
улагања у знање, у технологију и иновативност. Сектор истраживања и развоја и
образовни систем су кључни у процесу економског развоја. Иновациони систем,
схваћен као скуп институција и њихових интеракција усмерених ка стварању
нових знања и примени постојећих, постаје део инфраструктуре сваке модерне
привреде, баш као што су то у прошлим вековима били железница, аутопутеви,
телекомуникационе мреже, мреже дистрибуције електричне енергије и сл.
Циљ овог рада је статистичко-економетријска провера наведених ставова.
Избор независних променљивих, променљивих чији ће се утицај на економски
раст мерити, заснован је на Фурман-Штерн-Портеровом моделу националног
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иновационог капацитета [2]. Од многих детерминанти овог модела изабрано је
четири: број истраживача на милион становника, учешће потрошње на образовање у бруто домаћем производу, учешће улагања у сектор истраживања и развоја
у бруто домаћем производу и удео високо-технолошких производа у извозу. Избор варијабли је био ограничен тренутном доступношћу података за нашу земљу.

2. Статистичко-економетријски модел
Циљ постављеног статистичко-економетријског модела је да се утврди:
1. Облик, тип и смер функционалног слагања између зависне променљиве
– стопе раста БДП у % (Y) и независних променљивих [5, стр.129-156].:
Броја истраживача на милион становника (X1),
Јавне потрошње на образовање – учешће у БДП (X2),
Улагања у R&D – учешће у БДП (X3) и
Удела високо-технолошких производа у извозу (X4).
2. Облик, тип и смер функционалног слагања између зависне променљиве
– удела високо-технолошких производа у извозу (Y) и независних променљивих:
Броја истраживача на милион становника (X1),
Јавне потрошње на образовање – учешће у БДП (X2), и
Улагања у R&D – учешће у БДП (X3).
Тестиране хипотезе у оба регресиона модела су:
Вишедимензионалне хипер-равне површине функционалне зависности
су статистички значајне.
Утицај појединих независих променљивих је високо статистички
значајан.
Не постоји проблем мултиколинеарности између независних променљивих.
Не постоји проблем аутокорелације између података.
Не постоји проблем хетероскедастичности.
Постоји дејство са заостајањем (од две године) независно променљивих
на зависно.
Ефекат раста и пада улагања у R&D је асиметричан.
Коришћени су подаци за 32 европске земље. Подаци су преузети из статистичких база података Светске банке и UNESCO-а. Разлике у посматраним варијаблама међу изабраним земљама су приказане на графиконима бр. 1, 2, 3, 4 и
5. Приказане су вредности варијабли за земље са највећим вредностима посматраних варијабли, вредности за Србију и земље окружења и за земље са најнижим
вредностима варијабли.
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Графикон бр. 1 Стопа раста БДП у 2006. години, у %
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Извор: World Development Indicators, World Banks, 2007.

Графикон бр. 2 Удео високо-технолошких производа у извозу, у %
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Извор: World Development Indicators, World Banks, 2007.
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Графикон бр. 3 Број истраживача на милион становника
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Извор: UNESCO, 2006

Графикон бр. 4 Улагање у И&Р, %БДП
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Извор: UNESCO, 2006
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Графикон бр. 5 Улагање у образовање, % БДП
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У раду је примењена статистичко-економетријска анализа. Експериментисано је са следећим кривама: вишеструки линеарни регресиони модел, вишеструки лог-лог модел, вишеструки лин-лог модел, вишеструки лог-лин модел и вишеструки хиперболични модел. У случају тестирања проблема хетероскедастичности експерименстисано је са горе наведеним дводимензионалним моделима
и параболом.
У првом кораку тестиран је проблем мултиколинеарности. То је проблем
односа података у узорку и доводи до непрецизности оцена варијанси и стандардних грешака. Може се догодити да, услед наведених пристрасности, оцењени
параметри имају супротан знак дејства од оног који је познат и признат у економској теорији. Мултиколинеарност је тестирана преко инверзне корелационе
матрице чији се дијагонални елементи називају варијанса инфлаторног фактора
(ВИФ), тј. VIF =1/(1-Rk2), где је Rk2 вишеструки коефицијент детерминације k-те
независне променљиве на све друге независне променљиве. Snee сугерише
најстрожи критеријум за утврђивање мултикорелационог проблема, а то је да
мултиколинеарност постоји ако је VIF ≥ 5. [4, стр.90].
У трећем кораку, тестиран је проблем хетероскедастичности. Последице
хетероскедастичности су: да оцене нису ефикасне, интервали поверења и тестови
базирани на оценама варијанси су непоуздани. У раду је коришћен Глејсеров тест
за откривање хетероскедастичности [6, стр.172]. Апсолутне вредности резидуала
регресиране су у односу на сваку независно променљиву посебно. Експериментисана је са свим горе наведеним кривама. Затим је помоћу t-теста и F-теста тестирана хипотеза о избору зависности. Изабрани модел зависности и израчунате
вредности резидуала коришћене су за трансформацију свих променљивих у моделу [3, стр.211]. На трансформисане променљиве, у зависности од утврђене
везе, примењен је генерализовани метод најмањих квадрата.
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Тестиран је и асиметричан утицај независно променљиве за коју се претпоставља да има такав утицај [6, стр.146]. У модел је уведена вештачка променљива X5, тј.
X5 =1, за Xi ≤ Xi-1 и
X5 =0, за Xi >Xi-1.
Тестирање хипотезе о асиметричном ефекту своди се на тестирање хипотезе о статистичкој значајности параметра уз вештачку променљиву.
Пошто је претпостављено да постоји дејство са заостајањем од две године
примењен је вишеструки класични регресиони модел где је зависна променљива
стопа раста БДП у 2006. години, а независне променљиве су из 2004. годину [5,
стр.153].

3. Резултати истраживања
У првом кораку тестирана је мултиколинеарност. У моделу са стопом раста БДП
као зависном променљивом, израчунате су следеће вредности VIF:
Независно променљиве
X1
X2
X3
X4

2

Оцене ρ
0,756720
0,570070
0,675554
0,063700

VIF
4,5872
2,8360
4,1257
1,7634

Пошто су све вредности VIF-а <5 закључено је да не постоји проблем
мултиколинеарности између изабраних независно променљивих.
Експериментисано је са свим горе наведеним регресионим кривама. Изабран је вишеструки линеарни регресиони модел, јер су коефицијент детерминације (оцена ρ2 = 0,350089) и Снедекорова F статистика (F = 3,648361) биле
највеће. Међутим, пошто је F < F2;29;0.05 = 5,42, то се прихвата Х0, а то значи да
одабрана регресиона крива није статистички значајна. У моделу ниједна променљива нема статистички значајан утицај, односно све Студентове тстатистике су мање од tν;α/2.
Затим је тестиран проблем хетероскедастишности. Утврђено је да постоји
хетероскедастичност између апсолутне вредности резидуала│е│и удела високотехнолошких производа у извозу, тј. │е│= f(X4) – облик зависности: права, F =
5,829.
Све променљиве су трансформисане дељењем са моделираном апсолутном
вредношћу резидуала. Тада је примењен метод најмањих квадрата на све трансформисане променљиве.
Тестиран је асиметричан утицај независно променљиве - улагање у R&D.
У модел је уведена вештачка променљива X5.
X5 =1, за удео R&D у БДП ≤ 1%
X5 =0, за удео R&D у БДП > 1%.
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Студентова т-статистика је мања од t25;0.025 = 2,05183, па се прихвата Х0, а
то значи да не постоји статистички значајно асиметрично дејство учешћа
улагања у R&D.
Експериментисано је са свим горе наведеним вишедимензионалнм регресијама.
Коначно прихваћени модел, у коме је од независно променљивих остало
само учешће високо-технолошких производа у укупном извозу, је лог-лог модел,
тј.:
Ŷi* = 2,5431452 + 0,0579311 X4i*.
Параметри
β0
β1

Оцена станд.
грешке
0,3595311
0,0232493

t-стат.

Параметри

Оцене

7,0735061
2,4917329

ρ2
ρ'2
DW

0,1715
0,1438
2,27449

F = 6,208733

Из напред наведеног могу се извести следећи закључци:
Одабрани статистички модел је статистички значајан; F>F1;30;0.05
Утицај независно променљиве – удео високо-технолошких производа у извозу (X4) је статистички значајан; t > t30;0.025
Коефицијент детерминације R2 = 0,1715 показује да је само 17,15%
варијације зависно променљиве објашњено варијацијама независно
променљиве. 82,85% није објашњено и представља дејство осталих
независних фактора.
Коефицијент еластичности за просечну стопу раста БДП у Европи
(rs=11,7821%) показује да ако се независно променљива повећа за
1%, зависно променљива ће се повећати за 0,21%.
Услед незадовољавајућих резултата („испадања“ из модела променљивих
као што су број истраживача, улагање у образовање и у R&D и ниског коефицијента детерминације) тестирано је дејство са заостајањем од две године.
Примењен је вишеструки класични регресиони модел. Зависна променљива је
стопа раста БДП у 2006. години, а независне променљиве су за 2004. годину.
Експериментисано је са свим горе наведеним моделима. Одабран је вишеструки лин-лог модел, јер су коефицијент детерминације (оцена ρ2 = 0,424628) и
Снедекорова F-статистика (F = 3,837634) биле највеће. Пошто је F-статистика
мања од Fν1;ν2;α, то се у овом случају прихвата Х0, а то значи да модел зависности
утицаја није статистички значајан. У моделу су остале следеће независно променљиве: X1 и X3.
Због горе наведеног закључка – прихватања Х0 – у модел је уведена вештачка променљива. Тестиран је асиметричан утицај независно променљиве –
улагање у R&D. У модел је уведена вештачка променљива X5.
X5 =1, за удео R&D у БДП ≤ 1%
X5 =0, за удео R&D у БДП > 1%.
Студентова т-статистика је мања од t25;0.025 = 2,05183, па се прихвата Х0, а
то значи да не постоји статистички значајно асиметрично дејство учешћа
улагања у R&D.
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Тестиран је проблем хетероскедастичности. Хетероскедастичност постоји између апсолутне вредности резидуала и улагања у R&D, тј.
│е│= f(X3) – облик зависности: права, F = 4,554152, │t│= 2,134046
Све променљиве су трансформисане дељењем са моделираном вредношћу
│е│. Примењен је метод најмањих квадрата на трансформисане променљиве и
вештачку променљиву. Експериментисано је са свим наведеним регресијама. У
коначном моделу остале су променљиве:
Трансформисана променљива X1 –број истраживача на милион становника и
Трансформисана променљива X3 – учешће улагања у R&D у БДП.
Модел је:
Ŷи* = 2,04457 + 0,0002902 X1i* + 0,6447282 X2i*.
Параметри
β0
β1
β2

Оцена станд.
грешке
0,3513
0,0002
0,2110

t-стат.

Параметри

Оцене

5,8205
1,9175
3,0554

ρ2
ρ'2
DW

0,9851
0,9841
2,0600

F = 960,9509

Из напред наведеног могу се извести следећи закључци који потврђују постављене хипотезе:
Одабрани вишедимензионални линеарни модел је статистички високо значајан;
F = 960,9509 > Fν1;ν2;α,. Пошто је Снедекорова F статистика у овом
моделу (Y2006=f(X2004)) већа него у претходном моделу (Y2004=f(X2004),
то се може закључити да постоји дејство са заостајањем од две године независно променљиве: броја истраживача на милион становника и улагања у R&D. Овај модел треба да се користи за статистичко-економетријско закључивање и предвиђање.
Независно променљива – број истраживача на милион становника
није статистички значајна јер је t1 < tν;α/2. Ова променљива је остала у
моделу јер, уколико она испадне из модела, смањује се коефицијент
детерминације. То значи да нека друга променљива делује на зависно променљиву преко ње и да зато она треба да остане у моделу.
Не постоји аутокорелација у подацима; DW статистика је једнака 2.
Коефицијент детерминације показује да је 98,51% варијације зависно променљиве објашњено избором вишедимензионалне линеарне
функције и трансформисаних независно променљивих X1* и X3*.
Ако се број истраживача промени за 1%, онда ће се стопа раста БДП
променити за 0,22% или за 0,15%.
Ако се учешће R&D у БДП промени за 1%, онда ће се стопа раста
БДП променити за 0,13% или за 0,31%.
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Мада увођење вештачке променљиве у модел није потврдило претпоставку
о постојању асиметричног дејства улагања у R&D, ипак су посебно одрађени
вишедимензионални регресиони модели за:

1. земље чија су улагања у R&D већа од 1% БДП
2. земље чија су улагања у R&D мања од 1% БДП.
Међутим, вишедимензионални регресиони модели нису били статистички значајни (тестирани су и отклоњени сви економетријски проблеми чије
присуство може да доведе до овог закључка), што је потврдило претпоставку о
хомогености изабраног узорка.

3. Закључак
У склопу истраживања националног иновационог капацитета, један од битних
проблема је, помоћу специфицираног статистичко-економетријског модела, измерити и одредити адитивни и појединачни утицај индикатора апсорционог капацитета и индикатора истраживања и развоја и њихов адитивни и појединачни
допринос привредном развоју. У модел у раду су укључене само неке променљиве, међутим, теоријска и практична истраживања овог проблема у свету и код нас
указују да, у даљој анализи и спецификацији статистичко-економетријског модела, треба укључити и бројне друге променљиве и то:
индикаторе апсорпционог капацитета: број дипломираних у природним
и техничко технолошким наукама, број запослених у средње и високо
технолошки интензивним индустријама, број запослених у високо
технолошким интензивним услугама, итд.
индикатори R&D способности: трошкови за научно-истраживачки и
R&D рад пословног сектора као процентуално учешће у БДП, број патената у високо технолошки интензивним областима.
Пошто је статистичко-економетријска анализа показала статистичку
значајност дејства независно променљивих са заостајањем и надаље би се тестирало такво дејство свих наведени променљивих.
Тако специфициран модел могао би да послужи креаторима економске и
пословне политике за управљање развојем на макро и микро нивоу, односно после адекватне квалитативне анализе и надградње модела, за економско и пословно
одлучивање, планирање, контролу и управљање.

Литература
[1] Reinert, Erik: Глобална економија: како су богати постали богати и зашто сиромашни постају сиромашнији, Чигоја штампа, Београд, 2006.
[2] Furman, Jeffrey, Michael Porter and Scott Stern: The Determinants of National Innovative
Capacity, Research Policy 31/2002, Elsevier, pp. 899 – 933.
[3] Johnston, J.: Econometric Methods, McGrow Hill, New York, 1988.
[4] Јоветић, С.: Управљање трошковима квалитета, Економски факултет, Крагујевац, 1996.
[5] Јоветић, С.: Статистика са апликацијом у Excel-у, ауторско издање, Крагујевац, 2006.
[6] Младеновић, З. и П. Петровић: Увод у економетрију, Економски факултет, Београд, 2002.

Инжењери у друштву транзиције: између депрофесионализације и иновације
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Инжењери у друштву транзиције: између
депрофесионализације и иновације
Апстракт: Тематски круг рада односи се на сагледавање свих битних процеса и каузалних веза који откривају утицај транзиционих кретања савременог српског друштва на инжењерску професију. У том смислу, на основу резултата емпиријског истраживања, пропитују се следећи индикатори нивоа професионализације инжењерске професије у нас:
показатељи привредних кретања у транзицији; процеси формирања инжењера у друштву
транзиције; инжењери у организацијама друштва у транзицији; специфичне професионалне активности инжењера у друштву транзиције; развијености професионалне етике
инжењера у савременом српском друштву. Добијени резултати упоређени су са резултатима испитивања из 1998. године као и са резултатима страних истраживања на ову тему.
Кључне речи: транзиција, професионализација, инжењерска професија

Engineers in Society in Transition:
Between Deprofessionalisation and Innovation
Abstract: The paper refers to the overview of the important processes and causal relationships
which reveals the influence of the contemporary Serbian society transitional flows on the engineering profession. Thus, the following indicators of the professionalisation of the engineering
profession in our country are being examined on the basis of the empirical research results: the
indexes of economic flow in transition; the processes of the engineer creation in society in transition; engineers in organizations in transitional society; specific professional activities of engineers in transitional society; the development of professional engineer ethic in the contemporary Serbian society. The results have been compared with the research results form 1998, as
well as with the results of the foreign researches in this field.
Key words: transition, professionalization, engineers profession

1. Увод
Предмет истраживања “Инжењери у друштву транзиције: између иновације и
депрофесионализације” односи се утврђивања утицаја транзиторних кретања
савременог српског друштва на инжењерску професију. Из овако постављеног
предмета истраживања произашли су следећи истраживачки задаци: а) анализирање радних улога и професионалних активности инжењера у друштву транзиције, и б) испитивање промена друштвеног положаја инжењерске професије данас у Србији.
Теоријски модел примењен у овом истраживању структуриран је од елемената професије који су дати у оквиру реалистичко-историјске теорије Виленског
који је професије посматрао са становишта процеса њиховог настајања и утврдио
да свако занимање у свом развоју до професије пролази следећих пет фаза раз1
2
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воја: 1. повећање броја особа које се баве неком одређеном потребном друштвеном делатношћу; 2. конституише се посебна школа за професионално образовање; 3. формира се професионално удружење; 4. професионално удружење покушава политичком акцијом да постигне законску заштиту своје социјалне групе и
5. развија се кодекс професионалне етике[1]. Овом моделу је додато испитивање
професионалних активности и радних улога инжењера као и друштвено вредновање инжењерске професије у нашем друштву у периоду транзиције.
Хипотезе са којима се кренуло у истраживање су следеће:
Транзиторна кретања савременог српског друштва умногоме су нагласила, из периода социјализма наслеђене ограничавајуће околности за
развој инжењерске професије,
Оправдано се претпостављају следећи процеси депрофесионализације
инжењерске професије:
- неразвијеност инжењерских удружења,
- слаба приврженост професији од стране наших инжењера,
- сукоб између радних улога и професионалних тежњи инжењера,
прелазак инжењера у менаџерске тимове, смањена заинтересованост
младих за студије технике.
За прикупљање података коришћене су анализа садржаја и метода испитивања, док су за статистичку обраду података коришћене: статистичка и компаративна метода.
Узорак испитивања су представљали грађевински, машински и електро
инжењери. Испитивање је вршено у два временска периода, тачније 1998. и 2005.
године, и испитано је укупно 400 инжењера из укупно у 146 предузећа/установе.
Прикупљање података у 1998. године обухватило је инжењере из 50 великих
државних/друштвених предузећа а у другом, тачније у 2005. години из 96 малих,
углавном приватних предузећа.

2. Индустрија Србије у периоду транзиције
Нагомилане бројне интерне негативне промене у индустрији и уопште у привреди Србије, и непредузимање одговарајућих мера, још из периода социјализма,
условиле су нужност крупних квалитативних промена у релативно кратком времену. Скуп тих економских, али и друштвених и политичких промена везујемо за
појам транзиције. Реализација транзиционих промена у Србији додатно је компликована, односно одложена другим факторима екстерног карактера, а пре свега
распадом бивше СФРЈ и смањивањем тржишта за српску индустрију, грађанским
ратом на територији појединих бивших република, санкцијама међународне
заједнице према Србији и Црној Гори, физичким уништавањем бројних индустријских и инфраструктурних објеката током бомбардовања Србије и Црне Горе
од стране НАТО снага.
Стога смо се за опис транзиционих кретања у индустрији Србије, определили да у овом делу рада, укажемо на показатеље који карактеришу последњих
седам година (2000.- 2007. годину), и то: обим индустријске производње и ниво
запослености.
Пад индустријске производње битно обележава процес транзиције у Србији. Године 2000. он је износио само 43,4% оног из 1990., а до краја 2006. још
није достигао обим индустријске производње из 1998. године. [2][3] . Ниво запо-
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слености је, такође опао, па је она 2005. године пала на ниво од свега 66,8% запослености у индустрији 2000. године, што одговара просечном годишњем смањењу запослености у индустрији од око 7,75%[3].

3. Регрутација за инжењерску професију у периоду транзиције
Заинтересованост младих за студије технике, односно за инжењерску професију,
данас је знатно мања у односу на период социјализма. Тако је школске године
(ш.г.) 1987/88 године на осамдесет и три техничка факултета у СФРЈ студирало је
95.423 студента, што је у укупној студентској популацији земље износило 43,4%.
У последњих десет година студентска популација у Србији наставља раст, те је
од ш.г. 1997/98, када је на 142 факултета и виших школа било укупно 182.209
студената, до ш.г. 2006/07. године нарастао до 238.710 студената на укупно 272
факултета/више школе, што значи да је укупан број високошколаца у последњој
деценији повећан за 31%.
Графикон 1. Упоредни преглед броја студената на вишем и високом образовању и на техничким факултетима у Србији у периоду од ш.г. 1997/98. до 2006/07. године [4].
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Међутим, број студената на техничким факултетима у посматраном периоду је много спорије растао. Тачније, у истом периоду, број студената технике се
повећао за само 339 студената3, што значи повећање од само 1,2%. Учешће студената технике у укупној популацији студената Србије такође значајно опада.
Већ ш.г. 1997/98. оно је износило 16%, што одговара учешћу из шк. 1938/39. године за Краљевину Југославију, да би шк. 2006/07 оно било само 12,4%. Истов3

Ш.г. 1997/98 на 25 техничких факултета je било укупно 29.271 студената, a шк. 2006/07 ха 35
техничких факултета je било 29.610 студената
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ремено, број техничких факултета се повећао за десет (ш.г. 1997/98 било је 25, а
ш.г. 2006/07. године 35 техничких факултета у Србији) (Графикон 1.)

4. Инжењери у организацијама
У овом делу рада смо се определили да резултате истраживања презентујемо
кроз следеће тематске целине: радне улоге, позиције и могућности напредовања
инжењера у организацијама.
Што се тиче радних улога, односно послова које су испитани инжењери
обављали у организацијама, у време испитивања, добијени подаци указују да је
највећи број испитаника (60,5%) обављао праве инжењерске послове (4,5 % истраживање и развој, 12,5% - пројектовање, 13% - инжењеринг, 17% - одржавање, 9,5% - техничка припрема, 10% - производња и 2% - конструкције). Занимљиво је да је немали број испитаних инжењера (13,5%) био на менаџерским позицијама.
Позицију инжењера у предузећима/установама у којима су били запослени
у време испитивања, испитали смо питањима о степену њиховог утицаја на политику везану за технички развој предузећа и на производни програм предузећа.
Добијени одговори указују на то да незанемарљив број испитаних инжењера у
предузећима/установама имају централну позицију: 24,5% њих доста утиче на
технички развој предузећа, и скоро исто толико (24,3%) на производни програм
предузећа. Свој утицај као „средњи“ на политику везану за технички развој предузећа оценило је 46% испитаника, а на производни програм предузећа 30,5%
њих. Ипак, 27,5% испитаника је изјавило да не утиче уопште на технички развој
предузећа, односно 41% на производни програм предузећа, док је 51,5% испитаника изјавило да немају ни једну менаџерску функцију у предузећу.
Приликом поређења одговора на претходна два питања установљено је да
су инжењери испитани 2005. године у значајно већој мери могли да утичу на
политику везану за технички развој предузећа и на производни програм предузећа, него што су то могли испитани инжењери 1998. године. Оцењујемо да је то
последица чињенице да је значајно већи број инжењера на менаџерским позицијама у предузећима/установама.
Какве могућности су, углавном, приватна мала и средња предузећа пружала инжењерима испитаним 2005. године за професионално напредовање у односу
на државна и друштвена велика и средња у којима смо испитали инжењере 1998.
приказани су у графикону 2.
Иако између испитаних група инжењера нема статистички значајних разлика, уочљиво је да је нешто већи број испитаника из 2005. године (51,5%) одговорио да на радном месту остварује напредовање, док је таквих у 1998. години
било 43,5%. Исто тако, мањи број инжењера из другог испитиваног круга (36,5%)
је изјавио да у професионалном смислу стагнира, него што је то био случај у
испитивању 1998. године (44,5%). Ови одговори, не треба да чуде будући да у
мањим предузећима уз релативно мању професионалну конкуренцију, професионално напредовање је лакше оствариво, него што је то било могуће инжењерима
у великим предузећима са исто тако великим бројем инжењера.
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Графикон 2. Могућности за професионално напредовање инжењера у предузећу – упоредни
приказ одговора инжењера испитаних 1998. и 2005. године
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За цео испитивани узорак инжењера (дакле и 1998. и 2005.), значајно је
упоредити одговоре на ова питања с обзиром на то да ли су испитани инжењери
имали и коју менаџерску функцију у предузећу. Резултати су показали да је доживљај професионалног напредовања карактеристичнији је за инжењере на директорским положајима, доживљај назадовања је типичнији за оне који нису на
руководећим функцијама док је доживљај професионалне стагнације типичнији
за оне инжењере који су на помоћним руководећим положајима у предузећу.
Упоредни приказ критеријума за професионално напредовање инжењера у предузећима испитаним 1998. и 2005. године дат је у табели 1.
Табела 1. Упоредни приказ критеријума за професионално напредовање инжењера у организацијама 1998. и 2005. године
Инжењери
Инжењери
Критеријуми за професионално напредовање
БР
1998.
2005.
инжењера
%
%
1
Професионално знање
40,5*
35*
2
Мишљење директора/менаџера организације
38*
27,5*
3
Приљежност на раду
23,5
15
4
Спремност да се изађе у сусрет надређенима
21,5
15,5
5
Лично и професионално искуство
20,5
24
6
Лични и професионални морал
19
21,5
7
Родбинске и пријатељске везе
19
16,5
8
Спремност на сарадњу са колегама
16
19,5
9
Радни стаж
14
10
10
Подршка локалних структура власти
6,5
11,5
11
Широка култура
4,5
1,5
12
Број признатих патената
0
0

* разлике међу одговорима испитаних инжењера 1998. и 2005. значајне су на нивоу п< 0,05
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Као што се из табеле 1. може видети, у предузећима/установама у којима
су испитивани инжењери 2005. године, критеријум који смо назвали професионално постигнуће и који укључује: приљежност на раду, професионално знање,
лични професионални морал, лично и професионално искуство и број признатих
патената, има нешто слабији утицај на професионално напредовање инжењера,
него што је то био случај у испитивању из 1998. године. Међутим, друга два критеријума: оријентација ка организацији (којег чине: мишљење директора организације, спремност да се изађе у сусрет надређенима, спремност на сарадњу са
колегама и радни стаж) и критеријум изванпрофесионалног карактера (родбинске и пријатељске везе и подршка локалних структура власти) су се у испитивању 2005. показали као значајнији за професионално напредовање. Карактеристично је да је више испитаних инжењера 2005. (11,5%), него оних из 1998. (6,5%)
рекло да је подршка локалних структура власти значајан чинилац професионалног напредовања инжењера. Међутим, сматрамо поражавајућим податак да ни у
приватним предузећима број признатих патената се није појавио као чинилац
професионалног напредовања инжењера, што значи да ни ова предузећа, као ни
она из периода социјализма, не базирају свој економски успех на развоју, и не
боре се новинама у тржишној арени.

5. Специфичне професионалне активности инжењера у друштву
транзиције
Специфичне професионалне активности инжењера: а) укљученост инжењера у
заједницу звања, б) стручно усавршавање инжењера, ц) иновативна делатност
инжењера, и д) развијеност инжењерске етике као важних чинилаца професионализације инжењерске професије смо у овом истраживању, такође, испитивали.
а) Инжењери испитани 2005. године су на питање: „Да ли сте члан професионалног удружења инжењера?“ одговорили на следећи начин: 32% њих су
рекли да су чланови, 7% су изјавили да су некада били чланови удружења, 4,5%
да имају намеру да се у будућности учлане, док је више од половине (56,5%) њих
дало одричан одговор. У односу на испитивање вршено 1998. године, у одговорима на ово питање нису уочене статистички значајне разлике. На питање о предлозима за побољшање рада удружења, установили смо да је незаинтересованих
испитаника 2005. године, било нешто више него у испитивању 1998. године. Чак
77% испитаника није одговорило на то питање, док су остали предлагали да инжењерско удружење промени организацију рада (14%), да ради на квалитетнијем
информисању чланства (4,5%) и да постигне већи утицај на државу (4%).
Слаба укљученост инжењера у заједницу звања није карактеристика само
наших инжењера. По налазима Р. Перуција [5], 33% инжењера у Америци није
био члан ни једног удружења, 35% њих су били ангажовани у једном, а 34% њих
су били ангажовани у два или више професионална удружења. Ј.Кемпер, и
Б.Сандерс [6] наводе да је према National Science Foundation 1988. године од 2,4
милиона, тек 27% америчких инжењера било учлањено у једну од пет инжењерских асоцијација.
б) Упоредни приказ одговора на питање: „Да ли сте похађали последипломске студије?“ инжењера испитаних 1998. и 2005. године, показује следеће:

Инжењери у друштву транзиције: између депрофесионализације и иновације

знатно већи број инжењера испитаних 2005. године (87%), од оних из 1998. (62%)
није био укључен ни у један од наведених облика последипломског школовања.
Само 7% испитаника из другог узорка је имало завршен неки облик последипломског образовања, од тога је нешто више били специјалиста (3,5%), потом
магистара (3%) и само један инжењер из узорка је био доктор техничких наука.
в) У погледу иновативне делатности показало се да су инжењери испитани
2005. године у односу на оне из 1998. били још пасивнији. Огромна већина инжењера из другог узорка (79%) нису имали ни једну новину (таквих је у испитивању 1998. године било 69%), док је само 17% испитаних инжењера рекло да су
имали од једне до пет новина (у узорку из 1998. је било 42 испитаника (21%) који
су имали новине). Само 2% испитаника је пријавило патент Савезном заводу за
заштиту интелектуалне својине, али ни једна пријава није прихваћена. Исто тако,
само 4,5% њих је добило новчане награде за новине, али су само 2 испитаника
(1%) том наградом били задовољни. Креирање неког облика техничке новине на
радном месту најакарактеристичније је за инжењере електротехнике, у нешто
мањој мери својствено је машинским инжењерима, а најчешће није присутно код
грађевинских инжењера.
Значај професионалне етике за професионализовање активности је несумњив. Амерички инжењери удружени у IЕЕЕ су још 1912. године донели свој први
етички кодекс [7] у настојању да се у погледу друштвеног статуса приближе
традиционалним, етаблираним професијама, попут лекарске и судијске. Савез
инжењера и техничара Србије је тек 1999. године донео свој етички кодекс чији
се садржај не разликује битније од кодекса других инжењерских удружења, осим
у мањку одредаба које регулишу одговорност друштвену инжењера за своја техничка решења. Одредбе које то регулишу нарочито су детаљне у Етичком кодексу National Society of Professional Engineers [7].
На питање „Да ли је код нас развијена инжењерска етика?“ - већина
испитаних инжењера је сматрала да је инжењерска етика само делимично
развијена у нашем друштву. Међутим, одговори на питање „Да ли се инжењери
увек придржавају научних достигнућа и професионалних стандарда у својој
пракси?“ показују да је нешто већи број инжењера испитаних 2005. године
(23,5%) одговорио негативно. На питање отвореног типа које је садржало нашу
молбу да испитаници наведу најучесталије облике кршења професионалне
инжењерске етике, знатно више од половине испитаника (63,5%) није одговорио,
што нам указује на недовољну заинтересованост испитаних инжењера за један од
суштинских елемената своје професије. Одговоре преосталих 36,5% испитаника
смо класификовали у неколико група:
инжењери крше професионалне стандарде и етичке норме услед притисака који долазе од стране менаџера или предузетника (инвеститора),
немарност и смањена друштвена одговорност за последице инжењерског рада су такође облици кршења етичких норми
одступање од професионалних стандарда и техничких норми инжењери
објашњавају радом на застарелој техници и технологији
нелојалност, површност и нерад су примери за кршење професионалне
етике.
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6. Закључци
Српско друштво у периоду од 2000. до 2007. године, дакле, у годинама изражених процеса транзиције, било је као што смо видели неповољан амбијент за професионализацију инжењерске професије. Приватизација као кључни чинилац
транзиције нашег друштва је споро и у мањем обиму од жељеног, доносила
очекиване бенефите попут раста друштвеног производа per capita, раст запослености, односно смањење незапослености и беде, виши стандард и опште добро
грађана. Све се то одразило на појачавање дејства ограничавајућих чинилаца за
подизање нивоа професионализма инжењера у нашем друштву, што је било праћено драстичним опадањем интересовања младих људи за студије на техничким
факултетима.
У истраживању радних улога и позиције инжењера у организацијама у
друштву транзиције, установили смо да осим инжењера – менаџера, који у професионалном смислу доживљавају напредовање, остали инжењери су изразили
осећај професионалног назадовања. Критеријум професионално постигнуће за
професионално напредовање инжењера у приватним предузећима далеко је слабији него што се показало у истраживању у државним и друштвеним предузећима 1998. године. Испитани инжењери, у целини, нису остварили своја очекивања
од инжењерске професије.
Налази дела истраживања о професионалним активностима и развијености
професионалне етике и идеологије инжењера у друштву транзиције недвосмислено показују да је процес депрофесионализације инжењерске професије настављен и данас и да је, чак, добио на снази. На то указују следећи резултати испитивања: а) инжењери су и даље у скромном броју укључени у рад професионалних
асоцијација, б) далеко мањи број инжењера испитаних 2005. године, у односу на
испитанике из 1998. је на последипломским усавршавању, ц) иновативна делатност инжењера практично да и не постоји, д) испитани инжењери иако познају
правила професионалне инжењерске етике, нису склони да је се увек придржавају.
Све ово још једном потврђује постојање великог броја инжењера којима
мањка приврженост професији али и непостојање механизама унутар предузећа
којима би се инжењери подстицали на специфичне професионалне активности.
Наше истраживање је, дакле, пружило доказе о својеврсној кризи инжењерске професије, односно о немогућности остваривања њених конститутивних
обележја. Резултати указују на то да су могућности за развој инжењерске професије у тесној вези са развојним концепцијама привреде у тржишним условима.
Законитости тржишне привреде у први план стављају тржишну конкурентност
предузећа која може бити обезбеђена само и једино квалитетним развојним програмима у чијој се основи налазе довољно значајне новине. Професионалне улоге
инжењера данас у Србији, показују резултати овог истраживања, су подређене
неодговарајућим радним улогама, првенствено због лоше техничке основе предузећа и недостатка инвестиција. То је контекст због којег инжењери нису практиковали иновативни рад а нису ни спољашњим факторима на то подстицани. Будући да су инжењери, по својој професионалној компетентности, креатори и носиоци техничко-технолошких иновација, то је у нашим предузећима неопходно
развити ефикаснију употребу људских ресурса, односно системске претпоставке
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за њихов инвентиван и иновативан рад. С друге стране, за подизање нивоа професионализма инжењерске професије, потребно је допунити наставне планове и
програме техничких факултета тако што би се они усагласили са потребама привреде, развијањем знања за ефикасније управљање каријером, развијањем спосбности за улазак у менаџерске тимове, као и увођењем садржаја из инжењерске
етике.
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Стрaтешко позиционирање Србије према
економији заснованој на знању
Апстракт: У последња два извештаја Светског економског форума о глобалном индексу
конкурентности, на табели од преко 110 рангираних земаља Србија није достигла место
изнад 80. ставке. Земље које заузимају прве позиције по овим, али и многим другим истраживањима, своју конкурентност базирају на знању – истраживању, развоју, иновативности и образовању. Аргументујући који су то фактори конкурентности, износећи широку
лепезу података из многих истраживања, рад се осврће на позицију српске привреде и
кључне смернице које она треба да заузме у свом развоју. На тај начин, а на основу прегледа релевантних тачака Националне стратегије привредног развоја Србије за период
од 2006. до 2012. године, у овој студији се анализира у којој мери ова стратегија заиста
омогућује развој српске привреде у правцу економије засноване на знању.
Кључне речи: Стратегија развоја, знање, конкурентност, привреда, наука, образовање

Strategical Positioning of Serbia Towards
Knowledge Based Economy
Abstract: In the two recent reports of World Economic Forum Serbia has never been ranked
above 80th place of more than 110 countries. Countries that are highly positioned according to
those reports, as well as a number of other researches, base their competitiveness on knowledge - research, development, innovativeness and education. The paper analyses what are the
key competitiveness factors based on results of various researches. The current position of
serbian economy has been assessed concerning these factors and key development drives are
suggested. Finally, relevant parts of the National Strategy of Economical Development in period
2006. - 2012. are analyzed from the point of view how they enables development of Serbian
economy toward knowledge based economy.
Key words: Development Strategy, knowledge, competitiveness, economy, science, education

“Једина одржива предност је учити брже од конкуренције”
- Непознати аутор -

1. Увод
Према анализи индекса раста конкурентности Светског економског форума (The
World Economic Forum Global Competitiveness Report) за период 2007-08. на узорку од 131 земље света Србија је заузела 91. место, док је Црна Гора била рангирана на 82. За период 2003-05. године када су Србија и Црна Гора (СЦГ) биле у
истом саставу оне су заузеле 89. место од 117 земаља. У односу на макроекономско окружење СЦГ је сврстана на 111. место.
Још једно релевантно истраживање процеса трансформације фондације
Бертелсман извршено је 2008. године, израчунавањем индекса трансформације
1
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анализом и проценом транзиционих процеса у 125 земаља које се налазе у процесу транзиције и развоја. Основни показатељи били су индекс статуса, демократија, тржишна економија и индекс менаџмента. Развој демократије је најбоље
оцењен 29. место међу 125 земаља, док је развој тржишне економије заузео 40.
место. Најлошије оцењен био је индекс менаџмента, који оцењује квалитет управљања носилаца власти и заузео је 51. место.
Многи аналитичари сматрају да је Србија у погледу конкурентности европска земља са афричким одликама конкурентности. Конкурентност српске
привреде не обезбеђује јој међународно позиционирање. Један од најбитнијих
индикатора неразвијености спрске привреде је чињеница да су, посматрано по
групама индустријских грана према технолошком нивоу, у Србији недовољно
заступљене високо технолошке индустријске гране. У структури извоза прерађивачке индустрије најмање учествују високо технолошке индустријске гране
(13,3%). Производња прехрамбених производа и пића, хемикалија, основних
метала и неких машина и уређаја имају највеће учешће у структури прерађивачке
индустрије – махом ресурсно интензивни производи. Компаративне предности у
Србији остварене су стога првенствено код примарних производа и производа
нижих фаза прераде.

2. Знање као фактор конкурентности и одрживог развоја
Јасно је да извоз заснован на овим производима не представља основ за дугорочни развој. Велико бреме овакве производње је, осим ниске цене ових производа и изостанка високих технологија које покрећу развој, чињеница да се лако
губе компаративне предности код ових производа – цене примарних производа
имају тенденцију опадања, рудна и природна богатства су ограничена, радноинтензивни сектори су под притиском конкуренције земаља са јефтином радном
снагом, климатски фактори су све неповољнији и постају све теже предвидиви...
У изузетним ситуацијама сировине могу бити предност, када се ради о нафти,
гасу, злату и сл., што код нас није случај. Нисмо толико сировински богати да
можемо бити у позицији као Русија, рецимо, са енергијом.
Истраживање и развој (И&Р) пружају предност у стварању и примени знања која ће постати актуелна у будућности. Онда постаје јасно зашто из године у
годину српска привреда бележи високи дефицит – у периоду 2001. - 2005. раст
дефицита је 174,6%.
Као фактори конкуретности најчешће се наводе иновације у производима,
процесима и технологијама. Иновативност компаније и земље одређује њену
успешност и у глобалним размерама. Према поменутом извештају светског економског форума за 2006-07., Швајцарска, Финска и Шведска су најконкурентније
економије на свету. По најновијем извештају САД, Швајцарска и Данска су
најконкурентније земље света (Шведска и Финска заузимају 4. односно 6. место,
и даље у врху). Финска и Швајцарска су водеће у трансферу знања између индустрије и универзитета, као окоснице привредног развоја и увођења нових знања и
технологија непосредно у пословну праксу. Приметићемо да практично све водеће земље по индексу конкурентности и за 2006-07. и за 2007-08. заузимају
најбоља места и по критеријумима у табелама у наредном тексту. Према ирском
институту за истраживања (Форфас), Шведска и Финска највише улажу у И&Р. У
овим истраживањима Србија није рангирана.
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Табела 1: Укупна домаћа потрошња на истраживање и развој, проценат од БДП, 2004. година извор [1]

Податак да Шведска и Финска улажу највише у И&Р не изненађује јер
оно омогућава земљи, региону али и компанији компаративну предност у новим
производима, процесима или технологији која се заснива на повећаном учешћу
знања. Стога се улагање у И&Р сматра стратешком мером које многе државе
преузимају у циљу јачања и одржавања високе развијености своје привреде. У
зависности од стања привреде, постављених циљева и формиране политике, ова
улагања заузимају различите форме – од директних и индиректних улагања, субвенција, пореских олакшица, итд.
Компаративна предност ових земаља лежи зато и у чињеници да бизнис
сектор има значајан удео у финансирању научно-истраживачког (НИ) рада. Индустријски сектор може бити велики покретач И&Р, чији ће им резултати
(најчешће баш по поруџбини) донети конкурентску предност. Компаније покрећу
круг конкуретности.
Табела 2: Улагање бизнис сектора у И&Р, проценат БДП, 2004. година

Приметићемо да су ове земље водеће и по сарадњи науке и привреде.

Стрaтешко позиционирање Србије према економији заснованој на знању
Табела 3: Сарадња између индустрије и универзитета за 2005. година

Наведени фактори резултују коначном иновативношћу земаља, па се на
основу истраживања глобалног индекса иновативности, истичу управо поменуте
земље: Финска, Шведска, Швајцарска, затим Јапан, Сингапур итд… Рангирање је
вршено на основу дванаест критеријума сврстаних у пет група: покретачи иновација (људски ресурси), стварање знања, дифузија знања, примена у индустрији и
интелектуална својина [2].
Одрживо улагање у И&Р, подстицано од стране индустрије или државе,
мора бити предупређено трансфером знања између индустрије и универзитета,
односно заснивати се на сарадњи науке (и образовања) и привреде. Фактор знања
и овде остаје императив јер знање на коме почива образовање и наука треба да
представља знање на коме ће привреде остваривати своје предности. Управо
успешност земаља које следе ова правила постају тестамент овим правилима.
Сви приказани подаци несумњиво указују да је развој заснован на
знању императив сваке економије и сваке земље, а да он подразумева успостављање ефикасног ИР и иновационог система за примену расположивих и нових
знања и технологија у развоју нових производа и процеса. За Србију је од изузетне важности да се кроз овакав развој омогући превазилажење производње
ресурсно или радно интензивних производа и прикључење глобалном НТ развоју.
Са друге стране, успешност образовних система и његова постигнућа, такође представљају важан фактор. Образовни системи читавих земаља треба да
омогуће да нове генерације својим знањем подигну општу конкурентност привреде. Јасно је да успех образовних система зависи од тога колико се у њих улаже.
Зато прилажемо следеће податке:
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Табела 4: Тотална јавна и приватна потрошња на образовне институције, по нивоу образовања, као проценат од ГДП за 2001. годину [3]

Данска
Финска
Исланд
Норвешка
Шведска
Француска
Грчка
Холандија
Ирска
Италија
Шпанија
Немачка
Велика
Британија
Пољска
Швајцарска
Мађарска
Турска
САД
Канада
Мексико
Аустралија
Јапан
Кореја

Предшколство

Основно
школство

Високо
школство

Сви нивои

3,0
42,
3,5
3,4
2,9
2,7
1,1
2,5
2,3
2,2
3,2
2,2

Средње
школство
% од БДП
1,3
1,3
1,5
1,2
1,3
1,5
1,5
0,8
0,7
1,4
1,2

0,8
0,4
0,5
0,7
0,4
0,5
0,5
0,6

1,8
1,7
0,9
1,3
1,7
1,1
1,1
1,3
1,3
0,9
1,2
1,0

7,1
5,8
6,7
6,4
6,5
6,1
4,1
4,9
4,5
5,3
4,9
5,3

0,5

1,3

2,6

1,1

5,5

0,4
0,2
0,7
0,5
0,2
0,5
0,1
0,2
0,1

2,8
2,7
1,8
1,8
3,1
4,2
3,3
2,0
3,1

1,2
1,8
1,0
0,7
1,0
3,2
0,9
0,9
1,4

1,1
1,2
1,2
1,1
2,7
2,5
1,0
1,5
1,1
2,7

5,6
5,3
5,2
3,5
7,3
6,1
5,9
6,0
4,6
8,2

Прилажемо и резултате најзначајнијих истраживања образовних постигнућа. На последњем тестирању ПИСА3 (Programme for International Student Assessment), данас највећег међународног испитивања ученичких постигнућа, 2006.
године, учествовало је 57 земаља (све чланице ОЕЦД-а и 27 земаља у партнерском статусу). Фокус је био на научној писмености. Према резултатима Србија
статистички знатно заостаје за просеком ОЕЦД-а, рангирајући се на 41. место
(најбољи резултати показали су образовни системи Финске, Хонгконга и Канаде). Чак и по подацима из 2003. године, које је тада обухватило 41 земљу,
ученици из Србије налазили су се при дну табеле, на 33. до 37. места. Фински
образовни систем показао је најбоље резултате - 563, затим Швајцарска (512) и
Шведска (503) [4].
Слично истраживање спроведено је 2003. године – међународно истраживање об. постигнућа из области математике и природних наука ТИМСС (Trends in
International Mathematics and Science Study). Циљ истраживања био је сагледавање успешности наставе математике и природних наука (4. и 8. разред основне
школе), наставног плана и програма, наставне праксе, организације школства и
ставове ученика и наставника. Учествовало је 50 узорака (држава и региона), а
ниво об. постигнућа Србије мање је од међународног просека. У категорију изнад
просека спадају 25 земаља, од којих су неке САД, Кореја, Јапан, Шведска, Нор3

Програм који су покренуле земље ОЕЦД-а 2000. године и бави се праћењем постигнућа у
доменима читалачке, математичке и научне писмености.
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вешка, Бугарска и Словенија. На пољу математике Србија има 1 поен изнад
међународног просека. Овај пласман Србије омогућен је искључиво квалификационим задацима строго теоријског карактера. На тестовима контекстног садржаја и иоле приближени реалним проблемима, Србија је показала минимално
знање, извор: [5].
Још једно истраживање које мери знања и вештине стечено током студирања, спроведено у Србији, над дипломираним студентима, наставницима и послодавцима даје поражавајуће резултате [6]. Чак 60 одсто студената мисли да
знања стечена током студија не одговарају потребама посла.
Јасно је да оваква истраживања представљају више од пуког рангирања.
Добија се заправо слика у којој мери образовни системи појединих држава припремају нове генерације за будућност и рад у глобалној економији знања. Зато не
изненађује што су најконкурентније земље дале добре резултате и по овим критеријумима. Слика квалитета нашег об. система по овим истраживањима указује
да проблем лежи у темељу нашег друштва – знању као кључу конкурентности.
Чињеница да наши ученици и студенти не могу да изађу из теоријског оквира и
шаблона које намеће наш образовни систем, показује да се од почетка школовања не развија способност за решавање конкретних проблема из реалног живота,
што је примарни циљ образовног система.

3. Стратегија развоја
У циљу да се омогући осмишљен и плански развој земље конципирана је Национална Стратегија привредног развоја Србије за период од 2006. до 2012. године.
Основни развојни приоритети и стратешки правци по којима се Стратегија
привредног развоја Србије конципирала јесу јачање конкурентности српске
привреде, развој заснован на знању, модернизацији привредне инфраструктуре
и нов приступ државе у спровођењу развојних и рефомских задатака (уравнотеженост стабилизационе, развојне и социјалне улоге државе, разномернији регионални развој и одржив развој). Предвиђена је уравнотежена стабилизациона,
развојна и социјална улога државе са акцентом на равномерном регионалном и
одрживом развоју.
Стратегија пројектује јачање конкуретности кроз стварање атрактивног пословног амбијента за бржи развој домаћег приватног сектора и већи долазак иностраног капитала. Задаци државе су креирање тржишног амбијента и управљање
инвестицијама и потрошњом. Планира се смањење бирократије. Развој и јачање
ефикасне привредне инфраструктуре: саобраћаја, телекомуникација, енергетике и
водопривреде. Под хоризонталним програмима помињу се мере подстицаја повећања улоге МСП на равномернији регионални развој и на повећање извоза. У
плану је повећање учешћа производа са већом додатом вредношћу по запосленом. Интересантно је да се помиње стимулисање инвестирања у нове извозне
области привреде, посебно рентабилних извозних програма у раним фазама
извоза и истраживање страних тржишта. Требало би да су ове мере већ предузете и да се стратегија конципира у складу са њима – фокусирајући се на
један или два приоритета – а не испипавајући терен када је потребно чинити
конкретне мере и изградити потребне капацитете.
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Оно што је најинтересантније за овај рад, како је дефинисано на основу изнесених резултата истраживања у претходном поглављу, јесу И&Р и образовање,
као подручја које Национална Стратегија покрива.
Предвиђен је наставак реформе образовања уз демократизацију, децентрализацију, развој мреже институција и оријентацију на потребе локалног окружења. Стратегија повезује пројектовање образовног са системом запошљавања,
инсистирајући на тржишној оријентацији програма, успостављањем механизама
евалуације са осигурањем квалитета и акредитације на нивоу европских стандарда. Са аспекта запошљавања планира се константна дообука незапослених у смислу побољшавања њихових компетенција и развој самозапошљавања и предузетништва. Из области истраживања и технолошког развоја планира се накнадно
дефинисање и конкретизација технолошких ниша. Планира се формирање подстицајног амбијента за развој индустријских кластера, пословно-технолошких
инкубатора, НТ паркова, ревитализација информационих система и стимулација
НИ активности кроз разне видове финансирања, олакшица и законских регулатива. До 2009. очекује се привредни развој и конкурентна производња заснована на
сопственом знању и истраживању. Изградња информационих центара и сервиса
за трансфер технологије, оснивање развојно-производних, ИР и иновационих
центара; финансирање иновационих пројеката у циљу бржег повезивања привреде са научним, ИР и иновационим сектором. Истиче се потреба за припремом
привреде Србије да користи ИКТ, па је недавно донешена Стратегија за прелазак
у информатичко друштво.

4. Разматрање стратегије (уместо закључка)
У претходном поглављу приказана су кључна подручја Стратегије која се односе
на развој образовања и науке у склопу развоја привредног система. Иако се ради
о Стратегији привредног развоја, јасно је да сегменти везани за И&Р и образовање представљају изузетно битне факторе који су од великог утицаја за привредни
развој па се и њихово пројектовање мора конципирати уз консолидовање са приоритетима привредног развоја.
На основу разматрања приложеног чини се да је стратегија превише
начелна и недовољно прецизна тамо где то је потребно. Планирају се развој и
улагање на општем нивоу. Нису донети апсолутни приоритети на основу којих ће
се пројектовати сви капацитети. Ови приоритети би требало да буду донесени на
основу озбиљних технолошких предвиђања – анализе технолошких трендова –
у комбинацији са технолошким нишама читаве земље, могућношћу пласмана и
потенцијалима српске привреде како би се извршили планови за позиционирање Србије у глобално окружење.
Примену техника foresight-а (технолошких предвиђања) сугеришу ОЕЦД и
ЕУ земљама чланицама за креирање националних програма и политика технолошког развоја. На основу таквих предвиђања В. Британија је донела стратегију
развоја комуникационе технологије и електронске индустрије у још периоду од
1994-98. године. Тако су дефинисане области од приоритетног значаја за финансирање И&Р активности, стратегије развоја обухватиле су развој и сегментацију
тржишта, преусмеравање у образовању, истраживања из области менаџмента

Стрaтешко позиционирање Србије према економији заснованој на знању

ИТ, трансфер добре праксе у процесним технологијама и у индустрији одбране,
промене у финансијском и пореском сектору, итд.
Други пример је модел развоја Ирске, која је у протекле две деценије
друштвени производ утростручила а извоз повећала осам пута. Њен привредни
развој фокусиран је на високе технологије: телекомуникације, биотехнологију,
фармацеутику, али превасходно ИТ, па представља револуцију у развоју ИТ
једне земље, омогућену свеобухватном подршком државе и спровођењем различитих подстицајних мера: реформа пореског, царинског и об. система, финансијског сектора и законске регулативе. Одлучујући фактор је улагање у образовање – унапређење квалитета, усмеравање високог образовања на потребе индустрије и технолошку нишу земље, као и мотивација образоване популације за останак у земљи. Образовање је постављено у службу развоја привреде – управо у
оним професијама које су потребне: научних истраживача, инжењера, програмера, дизајнера, економиста и администратора. Од 4,2 милиона становника Ирске 900.000 студира.
Стратегија привредног развоја Србије остаје неодређена када је у питању
усмеравање три суштинска сегмента: НТ развоја, образовања и привреде.
Потребно је пре свега одредити технолошку нишу целе земље – било да је у
питању услужна делатност: нека област ИТ (развој софтвера, електронско пословање, ...), туризам (рурални, градски, манифестациони, верски, ...), транзитни
саобраћај и сл.; или индустријска грана, и на основу тога пројектовати остале
инстанце. Тако су конципиране стратегије за земље у развоју које су се
оријентисале на ИТ за укључивање у светску трговину: у Ирској – електронско
пословање, у Индији, Малезији, Филипинима и Сингапуру – услуге развоја софтвера, Израел и Чиле – софтверски производи.
Стратегија технолошког развоја СФРЈ донета крајем осамдесетих година
прошлог века, обухватала је практично све области: информационе и рачунарске
технологије, телекомуникације, флексибилне производне тех., роботику, технологије нових материјала, биотехнологије, енергетске, ласерске, нуклеарне и космичке тех., друштвену науку релевантну за технолошки развој, фундаментална
и примењена истраживања за развој нових тех. ... И у овом случају не само да је
недостајао фокус, већ се чини да је Стратегија представљала списак аспирација
без реалне анализе постојећих капацитета.
У представљању извештаја Светске банке “Интеграција западног Балкана и
Европска унија” саопштено је да би у центру економске стратегије Србије требало да буде реформа и унапређење образовања, извоз производа вишег нивоа
обраде (померање фокуса са радно на технолошки-интензиве производе) и преоријентација са осталих грана индустрије на услуге.
Добро стратешко позиционирање је основни предуслов за привредни
просперитет. Али и обрнуто – ако се данас погрешно позиционирамо, имаћемо
далекосежне грешке. У области образовања: уколико се код нас данас не претпостави колико ће ИТ стручњака или биотехнолога бити потребно, већ кроз пет
година јавиће се тешке последице. У Немачкој, Америци и Канади није добро
испланирано колико ће ИТ стручњака бити потребно – привреда је била затечена
развојем ИТ сектора – па је проблем решен увозом тог кадра. Ове развијене земље су могле да се пронађу решење, али да ли ће Србија моћи? Процењује се супротно – да ће, на пример, оснивањем технолошког парка у Инђији, великог ула-
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гања Индије у српски ИТ сектор, бити недовољно ИТ стручњака и да ће се они
морати увозити. У Србији не постоји озбиљна анализа потреба за кадровима, у
склопу Стратегије високог образовања. Буџетске уписне квоте, које одређује
Министарство, на предлог факултета годинама исте, уз мале измене. Нема озбиљне анализе о томе да ли Србији, рецимо, треба толико машинских факултета
колико их има данас.
Оваква и претходна разматрања сугеришу да је потреба изузетно промишљена и прецизна стратегија образовања у свакој земљи, базирана на технолошким предвиђањима и правцу кретања привреде, страним инвестицијама, субвенцијама и другим мерама државе за подстицање одређених грана привреде, макроекономској анализи на нивоу једне државе и стања на међународном нивоу. Србија, као земља у транзицији, има шансу да се преусмери и реструктурира у
складу са глобалним токовима, при том водећи се по искуствима земаља које су
кроз њу већ прошле, да у складу са тим креира своју визију и конципира конкретну, прецизну и добро осмишљену стратегију која ће ту визију спровести у дело.
Заправо се питања НТ развоја и образовања, па и развоја привредних ресурса, концентришу око знања и једине дугорочне солуције – образовања. Улагање у НИ рад и његова комерцијализација, повезивање науке и привреде, иновативност, подстицајне мере државе за употребу нових технологија и сарадњу привреде и образовно-научних институција – представљају решења која дају резултате, али уз услов да је образовање довољног капацитета да изнедри квалитетне
кадрове који поседују ће бити носиоци НТ и привредног развоја.
Изнесени подаци сугеришу на питање колико овако уопштена стратегија помаже онима који треба да је реализују? Детаљне мере везане за образовање и науку нису осмишљене већ се планира сачињавање нових које би ово
разрадиле. Није унапред одређен апсолутни приоритет привреде, нису одређене
ни грубе смернице да би се у односу на њега формирало образовање и
пројектовао НТ развој, приоритети су препуштени ad hoc успостављању. Са друге стране НТ развој и образовање треба да буду уско повезани са привредним
развојем и његовим примарним технолошким нишама. Чини се да осим списка
аспирација недостају конкретне мере базиране на анализама које дефинишу
пројектовање реформе образовања и науке и технологије.
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Применљивост стечених академских знања у привредним организацијама
Оља Арсенијевић1, Срђан Арсенијевић2

Применљивост стечених академских знања у
привредним организацијама
Апстракт: Образовни програми на факултетима не доприносе развоју кадра који би се у
савременим условима прилагодио и одговорио свим захтевима модерног пословања.
Полазећи од претпоставке да стратешки развој и конкурентност поједине државе зависи
од квалитета њених људских ресурса, неопходно је сагледати квалитет образовања у
Србији, и то кроз призму ставова менаџера и приватних и друштвених фирми.
Кључне речи: квалитет образовања, конкурентност, доживотно образовање, економија
заснована на знању.

Applicability of Academically Attained Knowledge in
Business Organizations
Abstract: University curriculums do not contribute to the development of human resources
which can adapt to the contemporary conditions, and respond to all the demands of modern
business. Assuming that the strategic development and competition of a country depend on the
quality of its human resources, it is necessary to measure the quality of education in Serbia,
through the angle of managers’ attitudes in private and state companies.
Key words: quality of education, competition, life-long learning, economy based on knowledge.

1. Увoд
Квалитет како формалног, тако и неформалног образовања један је од темеља
развоја конкурентности људских ресурса. Повезаност висине степена образовања
и привредног раста је у развијеним земљама веома велика. О томе говоре подаци
ОЕЦД-а из 2001. године3. Доказано је да образовање доприноси продуктивности
рада, те би главни приоритет земљама које теже остварењу бољег и вишег животног стандарда требало да буде пораст општег нивоа образовања и подизање
свести о потреби доживотног образовања.4
Марта 2000. године Европско веће је усвојило Лисабонске циљеве, који
представљају оквирни циљ ЕУ: “... ЕУ треба да постане најконкурентнија и динамична привреда на свету утемељена на знању, способна за одрживи и економски раст, те боље послове и већу социјалну кохезију.” У остваривању тог циља,
Веће образовања које чине министри образовања држава чланица, усвојили су
Извештај о конкретним будућим циљевима образовних система који је у марту
1
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2001. године, под називом Стокхолмски закључци, прихватило Европско веће у
Стокхолму. Овај извештај представља оквирни приступ политици националног
образовања за државе чланице на основу три циља5:
1. Унапређење квалитета и продуктивности образовања и система усавршавања у Европској унији.
2. Омогућавање целокупном становништву сталне доступности учењу.
3. Отварање система образовања и усавршавања ЕУ, како то чини остатак
света.

2. Емпиријско истраживање
Предмет, циљеви, задаци и хипотезе рада
Предмет емпиријског дела истраживања је испитивање менаџмента у привреди о
потребним експлицитним и тацитним знањима за успешно управљање и руковођење.
Постављен предмет истраживања захтева анализу циља:
испитати ставове менаџера о потребним знањима за посао менаџера.
Стога се постављају следећи задаци истраживања:
Испитати менаџмент у фирмама:
1. Знања, вештине и способности које треба да поседује менаџер
2. Шта треба да уче студенти менаџмента
3. Какви треба да буду планови и програми за образовање менаџера
4. Процена сарадње фирме са универзитетима
На основу свега наведеног поставиљамо хипотезе истраживања:
Тацит знања су она која дефинишу радника знања, а експлицитна знања
су само помоћно средство за стицање тацитних знања кроз одговарајуће
конверзије.
Нужан предуслов иновативности организације је идентификација и развој тацит знања запослених.
Предузеће се не схвата као организација која поспешује учење свих
својих чланова и стално се трансформише.
Постоји значајна статистичка разлика међу ставовима менаџера друштвених, а. д. и приватних предузећа.

Варијабле истраживања
Прегледом литературе и неких досадашњих истраживања варијабле нашег истраживања делимо на:
независне (планови и програми рада, методе реализације наставе,
ставови менаџера о потребним знањима за посао),
и зависне (применљивост знања у организацијама)
5
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Узорак истраживања
Истраживање ставова и мишљења менаџера у привредним организацијама у
Војводини о потребним знањима и вештинама за посао менаџера, о начину и
квалитету студирања, о томе како треба формирати курикулуме и о властитом
предузећу обављено је на узорку од 320 менаџера. Узорак је објединио менаџере
друштвених и приватних предузећа различитог менаџерског нивоа, како би сагледавање проблематике било што квалитетније и објективније.
Истраживање је обављено крајем септембра и почетком октобра 2006. године.
Менаџери су попуњавали упитник у својим предузећима и узорак је био
пригодан.
Истраживање је обављено у следећим предузећима: НИС Нафтагас, Нови
Сад, НИС, Рафинерија нафте Нови Сад, НИС, Рафинерија нафте Панчево, НИС,
Опште службе, ХИП Петрохемија А.Д. Панчево, Азотара, Панчево, Житопромет
А.Д. Шид, Луки комерц д.о.о. Пећинци, Кожара А.Д. Рума, Андријашевић д.о.о.
Рума, Аноxсофт д.о.о. Суботица, Фениx Интернатионал д.о.о. Суботица, М.А.Т.
д.о.о. Бачка Паланка, ДДОР Нови Сад, ЈКП СПЦ “Војводина”, Нови Сад, ЈКП
“Градско зеленило”, Нови Сад, Ротор д.о.о. Нови Сад, Александар д.о.о. Нови
Сад.

Методе, технике и инструменти истраживања
У овом раду коришћене су вишеструке методе у процесу истраживања. Комбиновани су квалитативни и квантитативни приступ, тзв. метода триангулације.
Изабрана је управо ова метода, зато што је комплексна и повезује различите парадигматске системе у јединствени корпус. Технике и инструменти бирани су у
оквиру дескриптивног истраживачког метода који је примерен предмету и циљу
истраживања. Поред овог, примењени су аналитичко-синтетички и статистички
метод (X² тест).
Од техника истраживања у процесу прикупљања података применили смо:
интервјуисање, анкетирање и скалирање.
Инструмент који је коришћен је упитник којим су испитани ставови менаџера о потребним знањима за посао менаџера.

3. Резултати истраживања и дискусија
Упитник се састоји од 4 сета питања. Први сет питања садржи 18 питања којим
се испитују ставови менаџера о знањима, вештинама и способностима које
треба да поседује менаџер.
Са тврдњом „да менаџер треба да планира“ слаже се 100% испитаника.
Да менаџер треба да има организаторске способности, као и знања и вештине за организацију посла, тврди 100% испитаних менаџера.
100% испитаника сматра да менаџер треба да води и кадровску политику
предузећа, али и да руководи и контролише.
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Закључујемо, према анализи ових неколико питања, да су испитани менаџери мишљења да савремени школовани менаџер треба да буде особа са знањима, вештинама и способностима из различитих области пословања.
Након анализе одговора на пет претходних питања можемо закључити да
је пред факултетима за менаџмент веома тежак задатак да одговоре оваквим захтевима послодаваца.
Пошто се већина тврдњи односи на практично применљива знања, одговори које смо добили од испитаника потврђују нашу помоћну хипотезу постављену
на почетку истраживања: тацит знања су она која дефинишу радника знања, а
експлицитна знања су само помоћно средство за стицање тацитних знања кроз
одговарајуће конверзије.
С обзиром на то да је 100% испитаника одговорило да „менаџер треба да
поштује жељу клијента“, сматрамо да су сви испитаници свесни нове тржишне
парадигме – производња за познатог купца.
Такође 100% испитаника потврђује да менаџер треба да доноси одлуке на
аналитички начин, а и то да треба да користи мултифункционалне тимове који су
окренути купчевим потребама.
Закључујемо да је код испитаника присутна веома висока свест о потребни
тимског рада и то у мултифункционалним тимовима, као и о потреби различитих
вештина и знања за пословање на тржишту, што такође потврђује хипотезу да су
тацит знања су она која дефинишу радника знања, а експлицитна знања су само
помоћно средство за стицање тацитних знања кроз одговарајуће конверзије.
Међутим, када се од менаџера затражи да фирму води рушећи баријере организационе структуре, дистрибуција одговора је нешто другачија. Наиме, свега
44% испитаника се слаже са овом тврдњом, док 56% њих није спремно да руководи без чврсте организационе структуре. Дакле, структура је нешто што менаџерима омогућује сигурно и лако руковођење, те прелаз на нову парадигму руковођења захтева другачији вид образовања и стицање одређених знања и вештина,
као и промену ставова о начину пословања за економију засновану на знању.
Значи да су наша предузећа још увек базирана на поставкама класичног
индустријског доба, и да наши менаџери још увек нису свесни револуције која се
у пословању и производњи одиграва у свету, као ни потребе и неминовности да
се пређе на нови начин пословања.
Велики број испитаника, 74,69%, сматра да менаџер треба да подстиче
честе, неформалне комуникације изван традиционалних граница. Оваква дистрибуција одговора мало је у колизији са одговорима на претходно питање. Ипак,
указује на позитивне помаке, макар у изградњи организационе климе и културе.
Пут до успеха у пословању води преко удовољавања жељама купаца, почев
од тога какав производ треба да буде, какве особине мора да поседује, у ком року
да буде произведен и на који начин достављен купцу, до цене производа и
начина плаћања, услова сервисирања... Наравно, ово значи да купац мора бити
познат унапред. Из одговора 98% менаџера види се да управо овако доживљавају
односе са купцима.
Из распореда одговора на ова два питања јасно је да менаџери наших предузећа још увек не схватају потребу учења на радном месту. Овим потврђујемо
хипотезу да се предузеће не схвата као организација која поспешује учење свих
својих чланова и стално се трансформише.
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Делегирање овлашћења је још увек клизав терен када су у питању наши
менаџери. Из дистрибуције одговора на питање „да ли менаџер треба да овлашћује“ – 37% да, 63% не – јасно је да су испитаници мишљења да овлашћивање не треба спроводити и да они сами све најбоље могу да ураде.
Иако би се из питања о овлашћивању могло закључити супротно, одговори
на питање „да ли менаџер треба да поштује и цени своје време и време других“
показују у 98% случајева потврдан став. Значи да студенти менаџмента свакако,
према мишљењу менаџере, треба да уче како се управља временом.
Да „менаџер треба добро да познаје саме производе“ тврди 65,32% испитаника. То значи да менаџер не треба само да руководи, већ и да добро познаје цео
процес рада у организацији.
Да бисмо утврдили „које вештине и квалификације су потребне за обављање менаџерског посла“ понудили смо испитаницима 9 опција. Ево како изгледају њихови одговори:
Табела 1: Вештине и квалификације потребне за обављање менаџерског посла
Вештине и квалификације потребне за обављање менаџерског посла

Број

%

читање, писање и аритметичке вештине

20

6,25

техничке вештине

18

5,62

комуникативност

42

13,12

способност за учење

20

6,25

тимски рад

38

11,9

способност саморуковиђења

13

4,1

утврђивање проблема и њихово решавање

40

12,5

аналитичност

17

5,31

етичност

12

3,75

Менаџерима је најважнија комуникативност, способност утврђивања проблема и њихово решавање, па тимски рад, читање и писање, техничке вештине,
аналитичност, способност саморуковођења, етичност.
Ставови америчких менаџера до којих се дошло истраживањем које је обавила мичигенска бизнис школа су скоро идентични: искуства стварног света,
развој лидерства комуникације, управљање људским ресурсима, стратегија, бизнис етика.
Другим сетом питања тражили смо од менаџера да одговоре на то шта
треба да уче студенти менаџмента. Овај сет садржи 7 питања.
На констатацију да „студенти на факултету треба да развијају своје вештине сналажења у различитим животним ситуацијама“ 100% испитаника је одговорило позитивно. Студенти менаџмента су, међутим, одговорили, чак 66,67% да
уопште то не развијају на својим факултетима. Као што смо навели приликом
анализе планова и програма предмета факултета на којима смо вршили истраживање, број часова предавања и вежби је подједнак. Запазили смо, такође, да је
само на два факултета, од пет, обавезна студентска пракса, на којој се најпре
могу савладати вештине сналажења у различитим пословним ситуацијама.
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С обзиром на то да послодавци ово сматрају веома важним, на факултетима је да нађу начина како да код својих студената развију вештине сналажења у
различитим животним, а самим тим и пословним ситуацијама.
Стога још једном наглашавамо да с обзиром на то да су комуникација и
језик суштински елементи процеса успостављања, развоја и одржавања контакта
међу људима који се рађа из потребе заједничког делања, укључујући у себе размену информација, стварање стратегије међусобних односа, прихватање и разумевање другог човека, предмети који се баве било којим аспектом комуницирања
требало би да постану централни у обучавању за менаџмент.
Резултати истраживања показују да 95% менаџера обухваћених нашим истраживањем сматра тимски рад неопходним за пословање. 70% наставника на
свом факултету учи студенте основним тимским вештинама. Резултати истраживања обављени на студентској популацији показују да 57% студената на свом
факултету учи основне тимске вештине. 33% испитаника, међутим, нема прилику
да се обучава за тимски рад. Ако узмемо у обзир чињеницу да је истраживање
спроведено на пет факултета који образују будуће менаџере, овакав резултат је
незадовољавајући. Будући менаџери, који нису стекли основне тимске вештине
током студирања, неће моћи да се уклопе у савремене токове пословања.
Скоро сви испитани менаџери се слажу са тврдњом да студенти на факултету треба да уче да решавају проблеме и како да доносе одлуке. Из одговора
анкетираних наставника, идентично као и из одговора студената на исто питање,
можемо закључити да факултети који школују будуће менаџере немају у свом
начину рада оспособљавање за решавања проблема. Наиме, свега 40% наставника, што је 7% мање него код студентске популације, сматра да се на факултету
учи решавање проблема. 60% наставника сматра да на факултету студенти немају прилику да науче ову вештину.
За доношење одлука неопходно је уочавање и анализирање проблема, а из
претходних одговора смо закључили да се не изучава решавање проблема, негативни одговори на ово питање не изненађују. Наиме, свега 33% наставника сматра да студенти имају прилику да учи како се доносе одлуке. То су наставници
оних факултета на којима студенти кроз своје четворогодишње обучавање прођу
искуство у изради пројекта и раду на стручној пракси. Чињеница да 67% наставника сматра да њихови студенти немају прилику да уче како се доносе одлука је
прилично забрињавајућа.
Менаџери који су били обухваћени истраживањем у потпуности се слажу
са тврдњом да студенти у току студија треба да имају могућност да кроз тимски
рад на пројектима примењују знања, вештине и способности из менаџмента. 77%
испитаних наставника, међутим, сматра да њихови студенти немају прилику ни
могућност да кроз тимски рад на пројектима примењују знања, вештине и способности из менаџмента. Онај мањи број од 23% припада групи наставника са Факултета за предузетни менаџмент и Ф@М-у, на којима студенти раде пројекте и
то у тимовима заједно са наставницима. И овим питањем смо потврдили своју
основну хипотезу и у складу са њом постављене и потврђене помоћне.
Последњим питањем из овог сета тражило се од менаџера да рангирају
најважније образовне области током студија које су важне за обављање менаџерског посла. Одговори су приказани у табели.
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Табела 2: Најважније образовне области током студија
Најважније образовне области током студија које су важне за обављање
менаџерског посла
економија
право
језик и комуникација
предузетништво
етика
култура живљења
математика и статистика
друштвено-политички систем
информатика
односи са јавношћу
лидерство
управљање и руковођење

Ранг
5
11
1
4
6
7
7
9
10
2
12
3

Трећи сет питања понуђен менаџерима односи се на планове и програме
образовања за менаџмент. Садржи 5 питања.
Прво, уводно питање овог сета требало је да нам да одговор на то колико
су менаџери задовољни постојећим системима образовања за менаџмент.
67% испитаника је углавном задовољно, 2% у потпуности, 25% углавном
није, а 6% уопште није задовољно образовањем за менаџмент.
Ово значи да би факултети за менаџмент требало да у разговору са послодавцима обликују курикулуме предмета, те да тако, на опште задовољство, побољшају перформансе привреде земље.
Изненадило нас је мишљење скоро 70% испитаних менаџере да курикулуме треба креирати кроз визију менаџмента факултета. Ипак, дистрибуција на
следећа питања је донекле појаснила овакав став. Наиме, око 50% испитаника
сматра да у креирање наставних курикулума треба укључити упоређивање са
другим сличним образовним институцијама, а сви сматрају да то треба радити у
сусретном планирању са привредом и њеним потребама.
Комбинација ова три начина, према мишљењу менаџера, дала би најбољи
модел курикулума.
Четврти сет питања односи се на процену предузећа испитаника. Састоји
се од 6 питања којима се испитује сарадња фирме са универзитетом на различитим пољима.
Одговори на питања који се тичу сарадње предузећа испитаника са универзитетом су потпуно поражавајући. Готово да ни на једном пољу нема сарадње,
осим у врло малом проценту, од свега 2%, за обезбеђење праксе студентима и
програме неформалног образовања запослених, а занемарљивих 0,63% за нове
начине повећања степена задовољства купаца.
За компарацију ставова менаџера предузећа обухваћених нашим истраживањем користили смо X² анализу. Ова анализа ће нам указати на евентуалне
разлике у ставовима поређених категорија, њихову међусобну зависност као и
степен слагања, тј. неслагања са одређеном тврдњом. Уједно ће нам омогућити да
са великом сигурношћу потврдимо своје хипотезе.
Анализа сета питања који се односи на знања, вештине и способности
које треба да поседује менаџер и процену предузећа испитаника. Укрстили
смо одговоре менаџера друштвених, а. д. и приватних предузећа на којима је
рађено истраживање.
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Веома висок праг значајности (X² = 103,0225; df = 6; p = 0,01; X²k = 16,812;
C = 0,49; Cmax = 0,70) указује на различите ставова менаџера по питању рушења
структурних и организационих баријера ради убрзања и квалитета процеса рада.
Наиме, очита је разлика између менаџера приватних предузећа, који се у великом
проценту, чак 79%, слажу са нашом тврдњом, и друге две групе испитаника, које
се не слажу (друштвена – 77%, а.д. – 57%), а и 21% менаџера приватних предузећа (коефицијент контингенције је значајно висок). Можемо, дакле, закључити да
су менаџери приватних предузећа далеко свеснији потребе за променама у пословању и интерној комуникацији, док менаџери друштвених фирми још немају
развијену свест о потреби промене пословне парадигме. Како је структура нешто
што менаџерима омогућује сигурно и лако руковођење, а прелаз на нову парадигму руковођења захтева другачији вид образовања и стицање одређених знања и
вештина, као и промену ставова о начину пословања за економију засновану на
знању, закључујемо да је наша привреда базирана на поставкама класичног индустријског доба, и да наши менаџери још увек нису свесни револуције која се у
пословању и производњи одиграва у свету, као ни потребе и неминовности да се
пређе на нови начин пословања. Структура омеђава и спутава иновативност у
раду, тако да и овим питањем, с обзиром на значајан коефицијент контингенције,
потврђујемо своје хипотезе:
Тацит знања су она која дефинишу радника знања, а експлицитна знања
су само помоћно средство за стицање тацитних знања кроз одговарајуће
конверзије.
Нужан предуслов иновативности организације је идентификација и развој тацит знања запослених.
Предузеће се не схвата као организација која поспешује учење свих
својих чланова и стално се трансформише.
Постоји статистички значајна разлика између ставова менаџера друштвених, а. д. и приватних предузећа на којима је рађено истраживање
Из спроведене анализе јасно је да менаџери приватних предузећа имају
другачији став од друге две групе испитаника. Менаџери наших друштвених и
а.д. предузећа још увек не схватају потребу учења на радном месту, као и 20%
менаџера приватних предузећа. Отуда је ниво значајности толико висок (X² =
71,46185; df = 6; p = 0,01; X²k = 16,812;Cmax = 0,70), но ипак постоји повезаност,
јер је коефицијент контингенције 0,42, дакле, висок. Овим потврђујемо хипотезу
да се предузеће не схвата као организација која поспешује учење свих својих
чланова и стално се трансформише.
Запажамо изузетно висок ниво значајности, као и коефицијент контингенције (X² = 177,5596; df = 6; p = 0,01; X²k = 16,812; C = 0,59; Cmax = 0,70). Испитани менаџери приватних фирми се не слажу са нашом тврдњом у 95%, менаџери у
а. д. предузећима у 14%, а менаџери приватних предузећа у 47%. Значи да се од
укупног броја испитаника чак 57% не слаже са тврдњом да менаџер треба да
подстиче иновације. Можемо дакле закључити да смо још једном потврдили
своју хипотезу да се предузеће не схвата као организација која поспешује учење
својих чланова и стално се трансформише.
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4. Закључак
Због брзог застаревања знања и вештина и због свеопштег утицаја процеса глобализације и рапидних привредних промена у окружењу Србија мора увидети
значај улагања у квалитет свога образовног система, а нарочито система високог
образовања. Унапређење квалитета образовања мораће резултовати повећањем
тржишне конкурентности пословних субјеката и националне привреде у целини.
Важно је имати на уму да конкурентске предности почивају управо на потреби усвајања концепције доживотног образовања у понашању тржишних
учесника, и то како на индивидуалном нивоу, тако и на нивоу организације. Дакле, conditio sine qua non за даљи развој и повећање конкурентности српске привреде и њених субјеката сасвим сигурно је прихватање савремене концепције доживотног образовање, већ дуже време примењиване и потврђене у привредама
западноеврпских земаља.
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Индустрија Србије јуче и данас – резултати,
узроци, последице
Апстракт: Дати су преглед и анализа одабраних карактеристичних статистичких низова,
који илуструју како кретања, тако и актуелно стање у индустрији Србије. Из анализе су
изведени главни закључци који се могу свести на следеће. Стање у индустрији и са индустријом је јако сложено. Недовољно и неадекватно коришћење знања је оцењено као
главни разлог за досадашња кретања и њихов резултат. Ограничења за даљи развој индустрије су више интерног него екстерног карактера. Закључено је да се борба против
корупције мора водити знањем, путем јачања домаће индустрије.
Кључне речи: Индустрија, Србија, Знање

Industry of Serbia Yesterday and Today - Results,
Causes, Consquences
Abstract: In the paper are presented the overview, as well as the analysis of selected characteristic statistical series, that illustrate trends, as well as, actual situation in the Serbian industry.
Based on the analysis the conclusions were derived, that can be summarized as follows: The
situation in the industry and with the industry are very complex. Insufficient, as well as inadequate usage of knowledge is estimated as main reasons for the activities within Serbian industry and for their result. The limitations for the future development of Serbian industry are more of
interior than of exterior nature. The struggle against corruption in Serbia must be done by knowledge, through strengthening the Serbian industry.
Key words: Industry, Serbia, knowledge

1. Увод
За објективно сагледавање индустријских кретања и за извођење одговарајућих
закључака некада је потребно посматрати мало дужи период. То омогућава да се
прати настанак и развој утицаја појединих чинилаца интерног и екстерног карактера, да се сагледају међусобне условљености појединих чинилаца и да се изведу
одговарајући закључци. Према томе, у овом раду је примењен научни метод посматрања процеса које описују званични статистички подаци. За почетак периода
посматрања узета је 1990. година, као последња «стабилна година», која припада
«претходном времену».
Подаци Републичког завода за статистику представљају једини званичан и
конзистентан скуп општих података, упоредивих међу собом. Њихово коришћење омогућава и међусобно упоређивање резултата различитих истраживања. Све
ово су разлози што се, не само ослањамо, већ и залажемо за коришћење података
Републичког завода за статистику, у оваквим и сличним истраживањима.
1
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Посматрани су и анализирани статистички подаци најважнијих индикатора
привређивања и пословања индустрије и то: обим производње, продуктивност,
запосленост (незапосленост), друштвени производ и учешће појединих сектора у
бруто-друштвеном производу и спољнотрговинска размена.

2. Кретање посматраних индикатора
На слици 1 приказан је ток физичког обима производње од 1990. до 2007. године
[1]. Драстичан пад у периоду 1991-1993. настао је због распада Југославије, смањења тржишта за српску индустрију, кидања многобројних кооперантских веза
међу предузећима, као и читавих репродукционих ланаца у истом привредном
простору, и, наравно спољних санкција које није имала ни једна друга република.
Обим производње је у 1993. пао на свега 41% обима производње из 1990. Од
1994. године производња континуално расте и 1998. достиже обим од 52,7%
обима из 1990. Бомбардовање Југославије 1999. године имало је теже последице
по обим индустријске производње у Србији од синергетског дејства фактора
везаних за распад Југославије и санкција међународне заједнице. У тој години
обим производње је пао на свега 39% обима производње из 1990. У периоду
2000-2007. обим индустријске производње расте спорије од очекивања, али и
спорије од раста у периоду 1994-1998, тко да он 2007. године износи свега 50,7%
обима производње из 1990, дакле мање од оствареног обима у 1998. години. При
томе, према подацима објављеним у средствима информисања, у периоду 20012007. година у Србију је ушло 14,5 милијарди долара страних инвестиција.

ИНДЕКС ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Слика 1. Индекс остварене индустријске производње у Републици Србији у периоду 1990-07.
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Извор: http:/wеbrzs.statserb.sr.gov.yu/ahd

У периоду 2001-2006. забележен је пораст продуктивности, али и пораст
незапослености. Трендови пораста продуктивности и незапослености су јако
слични, слика 2 према [1,2]. Њиховом анализом долазимо до закључка да је сма-
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њење запослене радне снаге имао доминантан ефекат на пораст продуктивности.
Побољшање технолошког нивоа производње, иако остварено у појединим сегментима, на жалост није имало доминантан ефекат на пораст продуктивности, јер
би у супротном морао бити забележен већи пораст обима производње. У том
случају имали бисмо и већи обим запошљавања високо-образоване стручне и
креативне радне снаге. И у том погледу можемо поставити питање: «Да ли су
средства у износу 14,5 милијарди долара страних инвестиција адекватно искоришћена»?
Слика 2. Индекси стопе незапослености (15-64 година) и продуктивности у периоду 2001-2006.
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Извор: http:/wеbrzs.statserb.sr.gov.yu/ahd и Билтен 2007*471, Република Србија, Републички завод за статистику

Кретање друштвеног производа у периоду 1990-2005. година приказано је
на слици 3, према [1]. Видимо да у периоду 1990-2000. година ток друштвеног
производа врло добро прати ток обима индустријске производње. Међутим, у
периоду 2001-2005. друштвени производ Србије расте много брже од обима индустријске производње.
Покушаћемо да пронађемо објашњење ових различитих стопа раста. Ради
тога, упоредимо расположиве статистичке податке о учешћу индустрије, пољопривреде и грађевинарства у друштвеном бруто-производу Србије, слика 4, према
[3]. Видимо да у периоду 2000-2005. учешће индустрије у друштвеном производу
Србије стално опада, да би на крају тога периода оно било чак за четвртину мање
него на његовом почетку. Учешће грађевинарства у друштвеном брутопроизводу Србије има углавном нестабилан ток, али ипак на крају овог периода,
дакле 2005. године, оно је за око четвртину мање него на његовом почетку.
Учешће пољопривреде у друштвеном бруто-производу Србије у посматраном
периоду варира, највероватније, зависно од метеоролошких услова. У том
случају, могло би се рећи да је пољопривреда Србије осетљива на веће промене
метеоролошких услова, што са своје стране указује на њен недовољан ослонац на
индустрију. Ово је сасвим могуће ако се има у виду економски положај пољопривреде која због недостатка сопствених средстава и малог коефицијента обрта
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капитала не може, или бар не у потребној и довољној мери, да формира платежно
способну тражњу њој врло потребних индустријских производа, пре свега
ђубрива и средстава механизације.

ДРУШТВЕНИ ПРОИЗВОД (% ОД 1990

Слика 3. Кретање друштвеног производа Републике Србије 1990.=100%
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Извор: http:/wеbrzs.statserb.sr.gov.yu/ahd

Упоређивањем учешћа великих предузећа у Бруто друштвеном производу
Србије, видимо да се оно 2006. године смањило на 51,4%, у односу на 2002. годину када је то учешће износило 58,6%, слика [4]. Ови подаци се, заправо, у великој мери слажу са подацима са слике 4, јер већину великих предузећа представљају индустријска предузећа и пољопривредни комбинати.
Слика 4. Кретање учешћа појединих подсектора у БДП-у Републике Србије
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Извор: Република Србија, Републички завод за статистику, радни документ:
Бруто домаћи производ Република Србије 1999-2005, Београд, март 2007, број 57
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 Слика 5. Учешће великих предузећа у Бруто друштвеном производу Србије
2002. и 2006. године
Учешће предузећа према величини у БДП-у Републике

Учешће предузећа према величини у БДП-у Републике

Србије 2002. године

Србије 2006. године

Извор: Република Србија, Републички завод за статистику, радни документ бр. 46 (2004.):

Извор: Реп у б ли ка Ср би ја , Реп у б ли ч ки за в о д за с та ти с ти ку , р ад ни д оку ме нт бр . 5 8 (20 07 .):

Предузећа у републици Србији, према величини у 2002. години
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Извор: Радни документ бр. 58, Република Србија, Републички завод за статистику, (2007.)

Следећи важан индикатор представља спољнотрговинска робна размена.
Кретање извоза, увоза и салда извоз-увоз у периоду 2000-2006. година приказано
је на слици 6, према [4]. Видимо да је у целокупном посматраном периоду увоз
већи од извоза. Као резултат добијамо негативан спољнотрговински салдо који у
почетку брзо расте, али се потом задржава на нивоу од око 6 милијарди долара
(6,74 милијарди долара у 2006. години). Ситуација је јако озбиљна јер три године
за редом негативни салдо стоји на високом износу од око 6 милијарди долара, без
озбиљних најава његовог смањивања у будућности. Међутим, ситуација постаје
крајње озбиљна када се овај негативни салдо упореди са укупним спољним дугом
Србије, који на дан 30. јуна 2008. године, према подацима објављеним у дневној
штампи износи 29,5 милијарди долара.
 Слика 6. Кретање извоза, увоза и слада спољнотрговинске робне размене у периоду од 2000.
до 2006. године
ИЗНОС У МИЛИЈАРДАМА USD
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3. Кретања посматраних индикатора и корупција
Опадање учешћа индустрије у бруто-друштвеном производу, праћено негативним салдом спољнотрговинске размене указује да пораст друштвеног производа
у периоду 2001-2005. година није резултат јачања индустрије, већ драстично
повећаног задуживања у иностранству, праћеног недовољним улагањима у побољшање физичког обима и технолошког нивоа индустријске производње и повећање њене укупне конкурентности.
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Остварени раст обима производње у периоду 2000-2007. никако није задовољавајући. Под претпоставком да у будућности раст обима индустријске производње буде једнак просеку три последње године овог периода и да се ништа друго не промени, обим производње из 1990. године ћемо достићи тек 2024. године,
слика 7. Поређења ради, са растом обима индустријске производње једнаком
просеку три последње године из периода 1993-1998. година, обим производње из
1990 године био би остварен већ ове 2008. године.
Смањење учешћа индустрије у бруто друштвеном производу има за последицу и смањење учешће техничке интелигенције у запосленој популацији, али и
смањење њеног доприноса укупном развоју земље. Овде се изузимају из разматрања дипломирани инжењери који раде на не инжењерским пословима (такси
возачи и слично). Даље смањење учешћа индустрије у Бруто друштвеном производу имаће за последицу драматично девастирање корпуса техничке интелигенције у Србији. Треба имати у виду да је техничка интелигенција, ангажована на
одговарајућим пословима, кључна за обим и ниво укупних иновационих активности и, у коначном исходу, кључна за развој на знању засноване привреде и
друштва.
Овде би се, можда, могло поставити питање веродостојности статистичких
података када је реч о обиму производње, пре свега због ефеката црног тржишта.
Није реално претпоставити да учешће црног тржишта у укупном обиму производње расте и да је половином прве декаде 21. века веће него половином последње
декаде 20. века. Стога, сматрамо да је ефекат црног тржишта исти у свим временским тачкама, дакле да је он константа и да практично нема утицаја на вредности
прираштаја показатеља обима производње у посматраном интервалу времена.

ИНДЕКС ПРОИЗВОДЊЕ

Слика 7. Индекси индустријске производње остварени у периоду 1990-2007. и претпостављени
према остварењу 1996-98 и 2005-07. година
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Индекс претпостављене инду стријске производње 1990=100 пораст по просеку 1995-98.
Индекс претпостављене инду стријске производње 1990=100 пораст по просеку 2003-06.

С друге стране, ако претпоставимо да у периоду до 2024. године неће бити
промена у укупном привређивању у односу на период 2000-2007. година, и да ће
за пораст производње који треба да буде остварен до те године бити потребно
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сразмерно исто онолико страних инвестиција као у периоду 2000-2007. године,
налазимо да нам је закључно са 2024. годином потребно 96,6 милијарди долара
страних инвестиција. Није реално базирати развој на тако оптимистичким, али и
нерационалним претпоставкама.
Из свега изнетог намеће се један важан и суштински закључак а он је да су
неопходне хитне и дубоке промене у привређивању и у односу према домаћој
индустрији.
Велики негативан спољнотрговински салдо указује на велику зависност
наше индустрије од увоза сировина, али и на недовољан технолошки ниво и неадекватну производну оријентацију наше индустрије који смањују њену укупну
конкурентност и ограничавају њен извоз. Овоме много доприноси и низак курс
динара према страним конвертибилним валутама, који наш извоз чини скупљим а
увоз јефтинијим. Међутим, евентуална корекција курса у правцу слабљења динара, ради стимулисања извоза и дестимулисања увоза, довела би до повећања рата
за отплате кредита великом броју физичких лица која су узела кредите са девизном клаузулом код домаћих банака. Ова чињеница представља озбиљну препреку
за евентуалну драстичнију корекцију курса динара, рекли бисмо ка реалнијем
односу према конвертибилним валутама.
Раст увоза и пораст негативног салда спољнотрговинске размене указују да
су увозничке фирме, користећи кредите из иностранства, али и повољан курс
динара и ниске домаће царине на увозну индустријску робу, само за последње
три године оствариле промет од око 18 милијарди долара, што их је економски
изузетно ојачало. То је, заправо, економска база за формирање читавог увозничког комплекса који се појављује као економска снага која озбиљно прети да
дефинитивно угуши развој домаће индустрије. На пример, за изградњу и поправку путева у Србији је, према изјавама Владиних функционера, увежено преко
3000 камиона и других грађевинских машина. Поставља се питање: «Колико је
истовремено, за градњу истих путева, дошло камиона из ФАП-а и "Заставе", а
колико је машина дошло из 14. октобра из Крушевца?»
Сасвим је сигурно да економска снага увозничког комплекса представља
изузетно јак ослонац за корупцију у којој, нема сумње, једну од кључних улога
играју страни чиниоци.
Можемо, још, поставити питање: «Да ли су поменута средства од 14,5 милијарди долара страних инвестиција у периоду 2001-2007. рационално искоришћена»? Ово тим пре што су у индустрији постојали недовољно искоришћени
или, због незаокружених инвестиција и значајних оштећења током бомбардовања, неактивирани производни капацитети. Сигурно не. Велики део тих средстава
завршио је у потрошњи (добрим делом увозне робе), а можда највећи део је завршио у некретнинама, као својеврсан вид тезаурације новца. Да је, уместо у
некретнине, више новца и капитала уложено у проширење и технолошко побољшање материјалне основе рада у индустрији, био би остварен бржи пораст обима
индустријске производње, била би повећана конкурентност и наше индустрије и
привреде у целини. Оваква понашања, по нашем мишљењу, нису последица корупције, већ, пре свега, укупног знања, односно незнања.
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4. Закључци
Све у свему, приказани процеси су: делимично хаотични, претежно стихијски,
практично неуређени. Постављају се питања: «Да ли је могло боље?» и у «У којој
се мери приказана кретања налазе у контексту основне теме скупа – корупције?»
Резимирајући горе изнете податке и анализе, не можемо се отргнути закључку да су остварена кретања, како у индустрији, тако и у привреди у целини
незадовољавајућа.
Логично се намеће питање шта треба урадити. Прецизан и конзистентан
одговор на постављено питање превазилази оквире овог рада. Комплексност и
тежина ситуације условљавају потребу израде и доношења обимног и конзистентног система мера са циљем да се преокрену неповољни токови.
Прво што можемо и морамо да урадимо јесте да знање ставимо испред
партијске оданости. Да се на сва руководећа места у државним и јавним предузећима стручњаци доводе по јавном конкурсу са транспарентно спроведеном целокупном процедуром. Да се обезбеди највиши ниво стручности при доношењу
пословних и привредних одлука, али и да се персонализује одговорност при доношењу тих одлука на свим нивоима. Да се обезбеди адекватно школовање али и
системско и систематско дошколовавање и обнављање знања потребних кадрова
за управљачке функције на свим нивоима. Да знање и показани резултати буду
кључни фактори за напредовање у каријери како инжењера, тако и менаџера на
свим нивоима. Да се менаџерима на свим функцијама поставе јасни задаци и
прецизни рокови за њихову реализацију. Ови први кораци, олакшали би даље
укупне напоре ка развоју, јачању и подизању конкурентности индустрије и укупног привредног потенцијала Србије. Они би дали и кључни допринос потискивању корупције на маргине нашег друштва.
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Конзумеризам или знање
Апстракт: Висок степен конзумације и претрпаност друштва медијским порукама обележје су савременог друштва. Увиђамо да смо дневно изложенији посредованим порукама него што су то били наши преци у читавој години. Истраживања развијеног света кажу
да је просечан гледалац изложен дејству најмање 1500 реклама дневно, од којих најмање
150 оставља траг на нама, половину у наредних 24 сата заборављамо, а половину памтимо. Једно домаће истраживање показује да чак 45,8% средњошколаца у Србији највећи
део дана проводи пред телевизором, а њих 19,6% за рачунаром играјући интерактивне
игрице.
Конзумеризам фаворизује и одржава некритички однос према медијским порукама. Знање о медијима контролише и каналише медијске поруке.
Знање о медијима, односно медијска писменост, јесте вештина навигације потребна да
се конзумент безбедно креће кроз мноштво медијских слика и порука. Када имамо у виду
чињеницу да је медијски утицај на обликовање наше перцепције о свету, веровања и понашања огроман, а по многима и пресудан, онда разумемо да нам медијска писменост
помаже да развијемо аналитички приступ према медијима и да се тако одредимо и према
утицају медија на нас.
Медији као индустрија се руководе пре свега комерцијалним интересима, на уштрб свих
њихових друштвених функција.
Кључне речи: конзумеризам, знање, медији, медијска писменост, медијске поруке.

Consumerisms or Knowledge
Abstract: The high degree of consummation and flood of the society with media massages are
the symbol of the contemporary society. We have noticed that we are more exposed to indirect
massages on daily basis than our ancestors were in the whole year. The developed country research has shown that an average viewer is exposed to, at least, 1500 commercials during a
day. At least 150 of those commercial has some kind of influence on us, the half of them we forget within next 24 hours and the half of them we remember. A domestic research indicates that
even 45, 8% high-school students in Serbia most of a day spend in front of the television and
19, 6% spend in front of a PC playing interactive games.
Consumerism ha san uncritical standpoint towards media massages. The media knowledge
controls and direct media massages.
The media knowledge, i.e. media literacy, is the navigation skill necessary for consumers to
consumers to be able to circulate through great amount of media pictures and messages. When
we take into account the fact that the media influence on our world perception creation is huge,
and some even consider that it is crucial, then we can easily understand that the media literacy
helps us to develop analytical approach towards media.
The media as an industry is first of all conducted with commercial interests without taking into
account their social functions.
Key words: consumerism, knowledge, media literacy, media, media messages

1. Увод
Висок степен конзумације и претрпаност друштва медијским порукама обележје
су савременог друштва. Увиђамо да смо дневно изложенији посредованим порукама него што су то били наши преци у читавој години.
1
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Конзумеризам или знање

Истраживања развијеног света кажу да је просечан гледалац изложен
дејству најмање 1500 реклама дневно, од којих најмање 150 оставља траг у нама,
половину у наредних 24 сата заборављамо, а половину памтимо. Једно домаће
истраживање показује да чак 45,8% средњошколаца у Србији највећи део дана
проводи пред телевизором, а њих 19,6% за рачунаром играјући интерактивне
игрице.
Конзумеризам фаворизује и одржава некритички однос према медијским
порукама. Знање о медијима контролише и каналише медијске поруке.
Знање о медијима, односно медијска писменост, јесте вештина навигације
потребна да се конзумент безбедно креће кроз мноштво медијских слика и порука. Када имамо у виду чињеницу да је медијски утицај на обликовање наше перцепције о свету, веровања и понашања огроман, а по многима и пресудан, онда
разумемо да нам медијска писменост помаже да развијемо аналитички приступ
према медијима и да се тако одредимо и према утицају медија на нас.
Медијска култура се данас детерминише и техничком културом, што, како
упозорава Пол Вирилио у "Критичном простору", изазива »општи пад културних
оријентира« доводећи до генерисања неадекватне перцепције света око нас. Догодило се да је својеврстан виртуелни реализам који фаворизују савремени медији, постао нека врста медијатора између савремене технологије и људског
духа. Читава социо – културна стварност постаје индустријски продукована забава, у којој су медијски производи подређени укусу масовне конзумације, односно
где јефтина забава кроз рекламе, сапунице, talk show и reality show програме,
заправо продаје конзументе тих садржаја моћним корпорацијама, а да при том
конзументи нису свесни чињенице да су они у том односу једина роба.
Медији као индустрија се руководе пре свега комерцијалним интересима,
на уштрб свих њихових друштвених функција.

2. Слобода медија наспрам слободе грађана
Сврха слободе говора, окупљања и слободе штампе јесте у томе да грађанима
гарантује слободу комуницирања и да створи добро информисане грађане, способне да, када се за то укаже потреба, сами донесу квалитетне одлуке. Слобода
говора, окупљања и медија није »бесплатан поклон« (Лоример, 1998). Освајање и
очување ових слобода није једноставно и по правилу подразумева борбу. Слобода медија подразумева такође и одговорност за коегзистенцију заједно са осталим правима и слободама које грађанима гарантују устав и закони једне државе.
Између осталих, задатак медија је да различита мишљења и ставове,
појаве, идеје и догађаје, што верније и уравнотеженије представи јавности. Способност грађана да открију и препознају истину зависи од њихове способности да
прихвате и компензују различита мишљења. Овде се не ради само о способности
и вештини расуђивања сваког човека понаособ. Ради се пре свега о томе да се, у
склопу свих права која људима дају друштва у којима функционишу, налази и
право на образовање и информисаност, које се развија у складу са развојем и
захтевима модерног друштва. У складу са тим, задатак образовног система јесте
да припреми грађане (конзументе медија), за правилно читање и тумачење медијских садржаја, за активну улогу у односу на медијске садржаје.
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Излаз из ситуације, која би се могла назвати и “претерана заокупљеност,
чак очараност медијима” (Постман, 1985; Микић, 2004) могућ је кроз “постављање питања медијима, јер медији прекидају чаролију”. Промене у сфери медија
су све брже, па је и потреба за постављањем питања све већа. Управо би у тим
оквирима требало посматрати и потребу за медијским описмењавањем, односно
за развијањем способности “читања” и креирања медија у функцији развијања
медијски писменог конзумента као активног учесника стварности посредоване
медијима. Запитаност шта медијски посредоване и конструисане поруке стварно
говоре, ко је извор, ко је и како медијску поруку обликовао, ко од ње има користи, од кључне је важности за квалитетно разумевање и препознавање медијски
посредованих порука и њиховог смисла. Медијска писменост помера дискурс од
самог процеса препознавања и разумевања информација, ка вишем нивоу вештине критичког промишљања кроз посматрање, анализирање и процену информација.
Да ли су четири компоненте медијске писмености: приступ, анализа, евалуација и креирање медијског садржаја, довољне за писменост и даље остаје отворено питање. Узете заједно, компоненте медијске писмености би заиста донеле
критички однос према медијском садржају, формирајући приступ заснован на
вештинама, а у самом епицентру би се нашле способности читалаца/гледалаца
/корисника. У том смислу, бити мање или више писмен значи бити мање или
више способан/вешт појединац који се нашао наспрам медија. Промоција писмености подразумева и едукацију и иницијативе “за свесност”. За разлику од ранијих схватања телевизијске публике (Butsch, 2000), овај приступ описује много
ширу позитивну верзију медијских корисника - искрено и природно мотивисани,
теже ка откривању значења, спремни су да уче и истражују, друштвено су повезани, али успорени различитим материјалним и симболичким баријерама. Осим
тога, све то се повезује са индивидуалним вештинама и компетенцијама које имплицирају приступ, анализа, евалуација и креирање садржаја у оквиру одређеног
друштвеног контекста у којем се користе медији. Компоненте медијске писмености важно је схватити као развојне секвенце, уређене у смислу развоја вештина и
сложености: приступ је на првом месту и једноставнији је од анализе, анализа
претходи евалуацији, евалуација обавезно мора да следи и да води креирању
новог садржаја. При том свака од наведених процеса или компоненти, подржава
и унапређује следећу. Ради се о потреби антиципације нелинеарног, динамичног
процеса учења у оквиру компоненти медијске писмености.
Расправе о евалуацији, критичкој медијској писмености и креирању садржаја, сасвим сигурно, најзначајније су за демократску агенду која се налази иза
медијске писмености. Без тога људи би се свели на селективне примаоцеконзументе. Другим речима - управо критичка писменост и креирање медијског
садржаја највише утичу на другачију позицију корисника медија - од пасивног ка
активном, од примаоца ка учеснику, од конзумента ка грађанину. Претпостављајући демократско (а не дефанзивно) признавање медијске писмености, отварају се питања која су централна за (ре)позиционирање медијских корисника као
грађана а не као неедукованих конзумената, који иду на руку општем конзумеризму.
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3. Медијска писменост у функцији квалитетне перцепције медијских садржаја
Последњих деценијa двадесетог века, акценат је са класичне, структуралистичке
анализе медијског текста, односно медијског садржаја, пренет на прагматику
читања, односно на улогу коју има прималац текста. Разноврсне оријентације,
попут естетике рецепције, херменаутике, семиотичких теорија о идеалном и
узорном читаоцу, критички оријентисаном читаоцу, деконструкција – сваки од
наведених праваца у фокусу има функцију конструисања или деконструисања
текста током чина читања или пут његовог настанка до чина читања. У свакој од
наведених тенденција, основа је у тврдњи која гласи: "Функционисање неког
текста потребно је посматрати кроз начин његовог настајања али и кроз улогу
коју има прималац текста, својим разумевањем, актуелизацијом, тумачењем, као
и начин на који текст овакво учествовање предвиђа" (Еко, 2001:16).
Наиме, посматрајући медијски текст пре свега као конструкт, односно као
резултат низа процеса, акција, интервенција – видимо да је сваки медијски текст
заправо интерпретација чији успех или неуспех у великој мери зависи од
значења, конструкта односно интерпретације коју ће том тексту дати сам прималац медијске поруке. Читаочева иницијатива, намера, образовање, идеја, потреба,
вештина откривања смисла текста, његових слојева значења – очигледно медијском тексту дају вредност. При том као читаоца посматрамо и самог аутора
медијског текста, који је идеје преточене у информације интерпретирао одабирајући фокус текста и приређујући га за коначног примаоца.
У овом раду наводимо само илустративне делове из обимног истраживања,
које смо током маја 2008. године извели у одабраним средњим школама у Новом
Саду. Испитивали смо ниво медијске писмености код наставника у тим школама,
њихов однос према употреби медијских садржаја у настави и њихов однос према
самим медијским садржајима. Између осталог, истраживање је дало одговоре и
на то колико испитаници познају специфичности медијских садржаја, да ли су
активни или пасивни конзументи медијског садржаја, на који се начин информишу, да ли познају медијске жанрове, како разумеју медијски конструкт?
Резултати истраживања показују да испитаници заправо не познају основне специфичности медија, да су пасивни конзументи медијског садржаја, да не
познају жанрове, да се углавном информишу путем телевизије, да не разумеју
специфичност и сложеност медијског конструкта.
Такав однос према медијима и медијским садржајима упућује на доминантни конзумеризам, односно на изостанак критичког читања медијског текста.
Наставници који на тај начин приступају медијским садржајима нису узор за
своје ученике и немају могућност да код ученика развијају критички однос рема
медијима и медијским садржајима.

4. Из истраживања
Наша претпоставка да се испитаници обухваћени истраживањем, у највећем проценту информишу путем дневне штампе показала се као тачна. Податак да се
једна трећина испитаника ретко или никада не информише путем дневне штампе
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уклапа се у тренд опадања читања штампаних медија у корист електронских медија, што је карактеристично за сва друштва у транзицији. Овај тренд познају и
економски развијене средине, међутим он је израженији у економски и социјално
мање стабилним друштвима. Начин и средство информисања са аспекта медијске
писмености су јако значајни. Истраживања показују да је аудиторијум који се
ослања на више извора информација и на више посредника у преношењу медијских садржаја, склонији да критички размишља о информацијама које су медији посредовали. Такође истраживања говоре да је аудиторијум који се свакодневно и редовно информише путем штампаних и електронских медија по типу
активнији, од оних који се ослањају на информисање путем само једног медија.
Па и тада, ако се ослањају на информисање путем само једног медија, уколико је
то штампани медиј – биће активнији корисници него ако се ослањају само на
један електронски медиј.
Занимљиво је да су у процентима готово изједначени испитаници који се
никада не информишу путем магазина са онима који се најчешће тако информишу што говори о две веома далеке крајности које би са аспекта медијске писмености било веома корисно испитати, посебно због тога што испитаници припадају високообразованим грађанима. Магазини су уско профилисани и прилагођени одређеној циљној групи. За дубљу анализу би било потребно испитати
колико наставници читају специјализоване магазине важне за област којом се
баве. Истраживање је могуће продубити и аспектом стручних и научних
часописа. Међутим, и подаци до којих смо дошли кроз анализу понуђених одговора говоре о тенденцији изостанка навике информисања путем магазина. То
упућује и на закључак да се магазини недовољно користе у настави као средство
за продубљивање знања предвиђених наставним планом и програмом. За наше
истраживање је било важно да утврдимо да ли се наставници информишу на овај
начин јер магазини дневне информације анализирају и продубљују и тако пружају публици могућност да сама формира свој, критички однос према порукама
које су посредоване медијима.
У глобалном свету, посредованом пре свега електронским медијима, телевизија још увек држи примат у информисању, што потврђује и наше истраживање. У укупном збиру често и најчеће се путем телевизије информише више од
67% испитаника што се уклапа у опште познате трендове. Наше питање се односило и на информисање путем више телевизија у току дана што је такође општеприхваћени тренд. Међутим, овакав начин информисања говори и о активности
корисника и њиховој потреби да провере информацију из више извора. С друге
стране, уколико се корисник ослања само на информисање путем више телевизија, а не продубљује информисање путем штампаних медија, неће имати прилику да истински дубље анализира медијски садржај и да заузме критички однос
према њему.
Дистрибуција испитаника у односу на то да ли су концентрисани на медијски садржај показује да 55,46% испитаника сматра да су често концентрисани
на медијски садржај који прате, 22,68% каже да су ретко концентрисани,
најчешће су концентрисани њих 19,32% а на нивоу статистичке грешке су они
који сматрају да никада нису концентрисани и њих је 0,84%. Добијени одговори
су веома занимљиви, ако имамо у виду да теоретичари медија, комуниколози а
посебно заговорници значаја овладавања медијском писменошћу у животу сваког
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човека, доказују да од 100 корисника њих 70 потпуно деконцентрисано прати
медијске садржаје – пре свега телевизијске садржаје, односно да нису у стању да
се критички односе према медијском садржају, а при том су уверени да су информисани јер свакодневно прате више телевизија (Постман, 2003., Мастерман,
2000., Фреире, 2000.). Дистрибуција испитаника у односу на то да ли себе виде
као активног или пасивног корисника медијских садржја, посматрано кроз ниво
концентрације док прате медијски садржај показује висок степен значајности [χ2
(4)=17,52; p=0,001]. Активни корисници су често и најчешће концентрисани на
медијски садржај, за разлику од пасивних који нису концентрисани на медијски
садржај.
Овде се ради о важном резултату за наше истраживање, јер је један од предуслова за активно праћење медијских садржаја, које подразумева критички однос према садржају, евалуацију његовог значења и грађење новог значења, управо концентрација на медијски садржај. Овај показатељ може да буде добра основа за развијање свести о важности медијске писмености код наших испитаника.
Истраживање би требало поткрепити показатељима који би евентуално потврдили да ниво концентрисаности и тип корисника имају високу значајност. Тим пре
што и дистрибуција корисника који су себе видели као пасивне показује висок
проценат концентрисаности на медијски садржај. Ипак, указујемо на препоруке
из консултоване литературе, према којима је веома танка граница између активних и пасивних корисника ако претходно нису, бар елементарно, едуковани из
области медија. У овом светлу су занимљиви резултати до којих смо дошли укрштањем одговора добијених код испитаника којима је телевизија најчешћи извор
информисања и њихове концентрације на медијски садржај. При том су испитаници који се информишу путем више телевизија у високом проценту одређени
као активни корисници медијског садржаја.
Дистрибуција одговора показала је да 95,7% испитаника не познаје основне жанрове, док је свега 4,23% испитаника дало тачне одговоре. Очекивали смо
да популација која је обухваћена узорком у много већем проценту познаје основне жанрове (вест, извештај, интервју, репортажа, осврт, чланак, коментар). Познавање жанрова, њихових специфичности, њиховог језика и кодова, неопходно је
за конципирање, анализирање, евалуацију и критички однос према њима што је
основа медијске писмености. Ма колико себе испитаници видели као активне
кориснике медијских садржаја, они непознавањем медијских жанрова показују да
не познају суштину медијске поруке, односно законитости које су важне за сваки
жанр понаособ. Познавање жанровских карактеристика даје основ за тумачење
медијске поруке као конструкта, као и основ за саму конструкцију медијске поруке. Изостајање ових знања упућује на пасиван однос према медијским порукама. Међутим, у овом случају сама чињеница да су се активни и пасивни корисници изједначили у непознавању медијских жанрова упућује на то да чак ни сви
професори грађанског васпитања и матерњег језика који у наставном плану и
програму имају основне жанрове, те исте жанрове не познају. Ево како изгледа
општа дистрибуција њихових одговора:
95,8 % наставника матерњег и страног језика не зна ни један жанр;
100 % наставника из поља осталих друштвених наука не познаје ни
један жанр;
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свега 2,6 % испитаника који предају природне науке знају медијске
жанрове;
87,5% испитаника који предају уметничке предмете не познаје медијске
жанрове;
ниједан наставник грађанског васпитања и веронауке не познаје медијске жанрове.
Истраживање је показало да већина испитаника не зна (36,13%) или мисли
да нису (29,41%) медијске поруке конструисане што указује на непознавање још
једне од основних законитости везано за медијску писменост. Сажимањем резултата долазимо до податка да 66% испитаника не влада основним знањем о медијима и њиховом начину функционисања. Циљ овог питања био је да покаже
колико су и да ли су наставници у средњим школама у Новом Саду свесни сложености медијских “конструката” и да ли су способни да креирају критичку дистанцу неопходну за анализу медијских порука у процесу стварања критичког
односа према њима. Дистрибуција резултата упућује на то да наставници са оваквим знањем о медијским порукама као конструктима нису у могућности да продубе ученичка знања о медијима и медијским садржајима, да укључе медијске
садржаје у наставни процес, ни као дидактичко средство нити као алат за стицање нових и продубљивање постојећих знања. Дакле, и ученици и наставници
остају у сферама конзумеризма, односно некритичког односа према медијским
садржајима.
Ове тврдње произилазе из препорука које упућују заговорници значаја медијске писмености за свакодневни живот сваког човека, а који кажу да о медијским текстовима (новинским чланцима, телевизијским и радијским емисијама,
стриповима ...) не би требало размишљати као о “природним” стварима. Медијски текстови и медијски садржај се граде, различитим и специфичним
језицима сваког медија. Медијске поруке које стижу до нашег искуства неко је
написао (обично више људи), неко је снимио фотографије и слике, неко их је
обрадио, а креативни дизајнер их је уклопио. То је много више од пуког физичког процеса, јер, неко је медијске поруке “конструисао” и тек тада оне за све
остале постају “нормалне”, готово “природне” - узимамо их “здраво-за-готово” и
углавном без икакве упитаности. Публика нема прилику да види и чује делове
поруке који су у процесу припреме одбачени. Публика види, чује и чита само оно
што је прихваћено као коначно. Успех медијских текстова (садржаја) зависи од
њихове привидне природности, па из продукције медијског садржаја аудиторијум избацује све оно што изгледа као “лажно”. А истина је да је све лажно - чак
и вести. Стога је изузетно значајно да су корисници у сваком тренутку свесни да
је сваки садржај посредован медијима заправо конструкт којем сам корисник даје
значење. Уколико тога корисник није свестан, своди се на пасивног конзумента
којем медији одређују ниво информисаности и запитаности.
Дистрибуција испитаника који се информишу путем више ТВ међу активним и пасивним корисницима није случајна. Постоји тенденција груписања ТВ
гледалаца међу активним корисницима, насупрот пасивним који углавном ретко
гледају више ТВ [χ2 (4)=10,29; p=0,03]. Било би занимљиво испитати на коју се
ТВ ова група корисника највише ослања што би дало и много ширу слику о њиховим специфичностима. За наше истраживање много је значајнији податак да
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постоји и тенденција груписања међу активним корисницима медијског садржаја,
који се не ослањају само на једну ТВ него гледају више ТВ и на тај начин теже
ширем информисању и провери медијских садржаја које прате. Ово потврђује и
поређење на основу уочене тенденције груписања ТВ гледалаца међу активним
корисницима према одговорима често се информише путем више ТВ (60%) и
најчешће се информишем путем више ТВ (20%) у односу на тенденцију груписања гледалаца међу пасивним корисницима према истом критеријуму (често 35,48% и најчешће - 19,35%).
Наша анализа показује да дистрибуција испитаника који се информишу
путем магазина међу активним и пасивним корисницима медијских садржаја није
случајна [χ2 (4)=14,28; p=0,006]. Постоји тенденција да се пасивни корисници
никада (8,06%) и ретко (62,90%) информишу путем магазина насупрот активним
корисницима који се тако информишу често (43,64%) и најчешће (10,91%). Резултати показују да нема ни једног испитаника који се најчешће информише путем магазина.
Овај податак је могуће двојако тумачити. Или су испитаници препознали
замка питање па нису одговорили са најчешће, што је исправно јер су магазини
такав вид медија који и не пружа основне информације, него основне информације анализира, истражује и продубљује и из другог угла обавештава о дневним
информацијама. Друга је могућност, за коју сматрамо да је вероватнија, да испитаници нису свесни колико је за критички однос према медијима и према стварности посредоване медијима битно информисање путем магазина. Активни корисници медијских садржаја односно медијски писмени корисници, у потрази за
продубљеном и анализираном информацијом, окрећу се изворима и посредницима информација који пружају могућност да се информација сагледа из више
углова, односно критички процени, заузме став у односу на њу.
Дистрибуција испитаника према ставу о личној информисаности, посматрано према типу корисника (активан и пасиван) показује да постоји висок степен
значајности [χ2 (3)=16,00; p=0,001]. Пасивни корисници сматрају да су ретко квалитетно информисани, док активни корисници сматрају да су често квалитетно
информисани. Испитаници који су се декларисали као активни, било их је укупно
47,0% у 1,9% случајева сматрају да никада нису квалитетно информисани, 37,0
% сматра да су ретко квалитетно информисани, 48,1 % да су често квалитетно
информисани, а 13,0% испитаника који сматрају да су активни корисници медијског садржаја, оцењују да су најчешће квалитетно информисани. Испитаници
који су се одредили као пасивни, укупно 53.0%, у 6,6% случајева сматрају да
нису никада квалитетно информисани, 63,9% су ретко квалитетно информисани а
29,5% држи да је често квалитетно информисано. Међу пасивнима нема никог ко
је најчешће квалитетно информисан. Очекивано, активни корисници медијског
садржаја задовољнији су информисањем од пасивних конзумената. Дакле посматрано са становишта медијске писмености, изузетно је важно активирати кориснике медијског садржаја који ће, самим тим што квалитетније познају садржај,
бити спремнији да се критички осврну на информације посредоване медијима, да
их евалуирају, да их интерпретирају из више углова и да им дају значење релевантно за њих лично. Овде је значајно посматрати и дистрибуцију одговора према томе шта активне кориснике држи у уверењу да су квалитетно информисани,
у односу на то:
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колико активни корисници сматрају да су квалитетно информисани ако
прате више врста медија,
колико активни корисници сматрају да су квалитетно информисани ако
су концентрисани док прате медијски садржај,
колико активни корисници сматрају да су квалитетно информисани ако
имају способност контроле личне изложености медијским порукама,
колико активни корисници сматрају да су квалитетно информисани ако
имају критички приступ медијским порукама.
Не опредељујући се за став да је способност контроле личне изложености
медијским порукама један од показатеља квалитетног информисања, активни
корисници медијских садржаја у 52,6% заправо сматрају да лично не контролишу
изложеност медијским порукама, а 35,7% сматра да могу да контролишу личну
изложеност порукама. За разику од њих пасивни корисници у 47,4% сматрају да
не контролишу личну изложеност медијским порукама, а 64,3% да су у стању да
контролишу личну изложеност медијским порукама. Показатељ значајности [χ2
(1)=3,11; p=0,078].

5. Закључак
Приказана дистрибуција резултата нашег истраживања уклапа се у општи тренд,
односно у општу слику глобализације медијског тржишта и апсолутне доминације медија, која генерише засићеност и преоптерећеност медијским садржајима.
Такав резултат је са становишта нашег истраживања значајан јер потврђује да је
једина брана од насртаја медија на животну свакодневицу, познавање медија и
правилан однос према њима. Засићеност медијима је тенденција која узима све
више маха, а први јасни показатељи тог тренда јавили су се још осамдесетих
година прошлог века о чему је међу првима писао Умберто Еко. Он је проширио
и осавременио ставове Маршала МекЛуана који је још средином прошлог века
упозоравао на незаустављиву експанзију а самим тим и утицај медија. Савремени
теоретичари медија, а нарочито заговорници медијске писмености попут Потера
(Миоко, 2007:33) упозоравају да се догодило да знање мења облик и структуру
највише под утицајем промене посредника знања – медија. Информативна улога
медија све више прелази у убеђивачку улогу, јер у савременом друштву медији
формулишу поруке у складу са корпоративним или комерцијалним интересима,
уз ширење уверења да су све поруке организоване у интересу оног ко прима поруке. Постајемо све засићенији информацијама, а сразмерно томе медији постају
све агресивнији отимајући се за нашу пажњу.
Недовољно едукован корисник постаје и остаје пасивни конзумент, који
готове поруке прихвата, под њиховим је утицајем, убеђивачким и информативним, формира поглед на свет и животни стил, односно изложен је сталној манипулацији медија. Када корисник свесно обрађује информације тада је свестан и
циљева које има, примењује пажљиви одабир информација, истовремено у великом степену контролишући информације. Када је обрада информација несвесна, а
дешава се увек када је човек презасићен информацијама, индивидуа није свесна
шеме аутоматске обраде и самим тим није у могућности да контролише тај процес. Медијска писменост захтева да човек проведе више времена и напора у про-

Конзумеризам или знање

цесу свесне обраде медијских информација, односно да не дозволи себи презасићеност информацијама која води ка пасивном конзумирању медијских порука.
Ово је чињеница са којом медији, посматрани као индустрија, и рачунају јер ту
виде своју шансу за освајањем привидне пажње презасићених конзумента.
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Мит о националној историји 20. века
Апстракт: У раду ћемо се осврнути на неке од многобројних проблема кроз које је пролазила национална историографија у потрази за идентитетом установљене научне дисциплине. Многобројни проблеми као што су одређење националне припадности и идентитета, инструментализација историје, селективна истраживачка обрада историјских извора,
фалсификовање докумената, политизација науке, поједностановљење прошлости, митоманска перспектива значајнијих догађаја и стереотипско прихватање националних великана, обезвредили су снагу аргумента и научну перцепцију историје осведочену у начелу
''како је заиста било''. Таквој представи историје, одговарало је друштво оптерећено нездравим конзервативизмом, руралном свешћу, исконским страхом од непознатог, предрасудама, примитивизмом, ксенофобијом и догматиком сваке врсте. У узајамном односу
овакве историје и на овај начин одређеног друштва, настаје кич као доминантно стваралаштво медиокритета, криминал је доказ личне експресије, а корупција је средство уобичајног пословања.
Кључне речи: мит, историја, југословенство, комунизам, социјализам

Myth of the National History of the 20th Century
Abstract: This paper will be focused on some of the numerous problems which national historiography has faced in the process of searching for identity of the established scientific discipline.
The infinite number of problems, such as: determination of national affiliation and identity, instrumentalisation of history, selective research analysis of historical sources, forgery of documents, politicisation of science, simplification of the past, mythomaniac perspective of important
events and stereotypical perception of national heroes have degraded the power of argument
and scientific perception of history illustrated by the principle “as it really happened”. What corresponded to that perception of history was society encumbered by harmful conservativism, rural mind, primordial fear of the unknown, prejudices, primitivism, xenophobia and dogma of any
kind. The correlation between this kind of history and society defined in this manner creates a
kitsch, as a dominant creative endeavor of the mediocrity, crime becomes a proof of personal
expression, while corruption represents a means of regular business operations.
Key words: myth, history, Yugoslavianism, communism, socialism.

Развој српске историографске школе почиње, како оцењују наши водећи
историчари, дилетантским радом. Нико од људи који су крајем 19. века допринели развоју историјске науке, по образовању није био те струке. Стојан Новаковић
је био филолог, Чедомиљ Мијатовић је завршио економске науке, Милан Миличевић и Иларион Руварац су по образовању били богослови. Било је то време
када је идеја националног романтизма стварала и неговала свест о потреби сакупљања и очувања материјалних и писаних извора који говоре о прошлости. Ондашња европска историографија (то је време стварања Фистела де Куланжа или
Хајнриха Трајчкеа – односно методолошког приступа заснованог на принципу
''како се заиста догодило'', тзв. Ранкеова школа објективне историографије) прихватана је међу српским истраживачима сасвим специфично и видно
1
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неуједначено. ''При ближем посматрању се може запазити да су ти људи, као
нека врста самоука, накалемљивали оно што су усвојили од европске историографије на своја знања и културу, стечене у ближим или даљим дисциплинама.''2
У овом контексту разумевања историје као науке, од самог почетка, карактеристично је самосвојно разумевање које се грубо могло определити у две различите струје. Једна је тзв. струја ''критичких историка'', а друга је струја бранилаца верзије коју преноси народна традиција. Врло мало је било оних који су
покушавали ову поделу да превазиђу – као што је Стојан Новаковић. Раскол који
је настао осведочио се упечатљиво кроз дела и међусобне оптужбе Илариона
Руварца и Милоша Милојевића. Стваралштво Илариона Руварца одише рационалном критичком школом чији је европски родоначелник Леополд Ранке, без
обзира што је Ранке желео да открије ''како је у прошлости доиста било'' и тако
дође до историјске истине, а Руварац је свој став дефинисао ''да поменемо старе
дане – и да се поучимо''. Истина до које се на овај начин долазило могла је да
буде и мање васпитна и веома болна. До ње се долазило мимо тада доминантног
националног романтизма, а анализом извора и немилосрдном критиком свих
дотадашњих заблуда и митова.
Овом приликом подсећамо на Руварчева тумачења историјских извора и
обрачун са изведеним мистификацијама о прошлости као што су тобожње убиство цара Уроша од стране краља Вукашина, ''издаја'' Вука Бранковића у бици на
Косову 1389. године, ''царска'' титула кнеза Лазара и др. Све новине и сва открића
Руварац је у историографији уносио са огромном страшћу, немилосрдно се обрачунавајући са незнањем, родољубивим осећањима и превеликим националним
поносом.
Његово раздвајање епа од историје имало је на моменте нихилистичке тонове па је и његов најтемељитији аналитичар Никола Радојчић морао да констатује ''да је то преоштро''. Стварала се једна негативна заоставштина његовог дела
за неке будуће генерације којa je дефинисалa Руварчеву поруку као ''све страно је
велико и вредно, све наше је мало и јадно.'' Томе је много допринео и његов став
о сопственом народу: ''болесни смо сви од првог до последњег, и ви који мислите
да сте потпуно здрави, и сви остали, сви смо болесни, цео је народ наш болан и
преболан, и стога и не ваља ништа што радимо.''3 Руварчев нихилизам био је
екстремизам потпуног острашћења који је губио везу идентитета са сопственим
стваралаштвом. Сазнање потпуне истине, није била привилегија Руварчевог дела,
и мада се заиста предано залагао у трагању истине, код њега је била запарложена
одређена датост – да су Срби имали коме и чему да ''прилепе'' митске особине. У
његовим делима се догодило то да је у процесу чишћења историје од мита, сликовито речено, заједно са прљавом водом из корита избацио и децу. Готово сви
европски народи врло изражене историјске динамике стварали су митове и паралелно са развојем националне свести одређивали однос према њима. Историјски
тренутак када се илузија митоманије надвијала над рационалним сагледавањем
представљао је конфликтну ситуацију са ратним и трагичним епилогом. У так2
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вим тренуцима народ који је неговао митологизацију прошлости упуштао се у
разградњу стварности ирационалним и емотивним поступцима, разарајући тако
сваки институционални темељ друштва и стварајући циљ имун на компромисе и
људско поштовање.
Одмереније и примереније проучавање прошлости и савремености са снажним печатом амбиције научног имала су дела Јована Ристића. У његовим делима било је, како је писао Слободан Јовановић, ''више мирноће тона него
објективности суда''. Бавећи се спољном политиком Србије од 1848. до 1878.
године, Ристић је у историографији створио једну нову дисциплину - историју
дипломатије. Ристићево стваралаштво је у значајној мери индикативно и интересантно са становишта савременог посматрања интегритета личности политичара
или научника. Ристић је био дугогодишњи и један од најистакнутијих политичких делатника али и заинтересовани и интересанти истраживач којем је и те
како стало до историјске истине.
И док је овакав однос према дотичним професијама, у оно време утемељивачких корака развоја науке био и могућ па и пожељан јер је то уједно било и уз
благослов државе, такав начин делатности, данас је са становишта озбиљности
бављења професијом, веома контроверзан и неодржив. Међутим он је протеклих
година био исувише присутан да био остао маргиналан. Додуше мање је било
оних који су покушали да се баве политиком и историографијом истовремено,
али је много више било оних политичара који су својатали и тумачили одређена
историјска сазнања (читај незнања), као и оних квазиистраживача који су, кроз
своја истраживања, спроводили вољу актуелног владајућег естаблишмента прилагођавајући прошлост идеолошкој стварности. То насиље над историјом као
процесним током и као науком почивало је на политичким, страначким, идеолошким убеђењима или материјалним побудама. Резултат таквог рада није било
знање већ митоманија као показатељ културне деградације.
Српски народ, као уосталом и читава Европа током 20. века, доживљавао је
бројна тектонска прегнућа. Након ратова, жртава, победа, пораза било је потребно изнова преиспитати слику прошлости, а са њом и створену митологију (некад
митоманију), која је почивала на искуству страдања, калкулацији жртава, промовисању повређеног и инаџијског патриотизма и колективном затупљивању.
1918. година, 1945. и 1991. година јесу временске одреднице пропасти
једне државе и настанка друге. Новоформирана институционална власт са
својственим идеолошким опредељењем плански је стварала нова колективна
сећања. Утирао се пут ангажованој историографији. Илузија прошлости на тај
начин представљена нудила је поједностављење догађајне историје. То је омогућило новој елити да, у оквиру датих инструментализованих потреба, пише, говори, размишља на један крајње једноставан начин додворавајући се владајућем
естаблишменту и креирајући послушну популистичку нацију. Губио се траг критичке мисли, личност је обамрла а таблоидски кич испунио културне празнине
настале негованим недостатком образовања.
Након 1918. године неговане су митолошке представе о припадности
једној заједници, међусобној повезаности и блискости језика и обичаја. Посебности у односу на народе у окружењу биле су у функцији негирања историјских,
племенских, верских покрајинских разлика као разлога политичких подела, територијалног издвајања, административног уређења. Стварао се идентитет новог
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југословенског национа. Међу главним југословенским идеолошким утемељивачима је и Владимир Дворниковић – југословенски идеалиста који је и те како
био свестан разлика, али и поред тога искрен у жељи да заједништво заживи.
Његова Карактерологија југословена једно је од капиталних дела које осликавају
национални идентитет јужнословенских народа и надају се бољој сутрашњици од
представљене стварности. ''Национални и политички дух Срба и Хрвата хетероген је већ историјским условима свог постанка. У тој разлици, давно пре буђења
модерног национализма, крије се дубљи узрок целог, па и данашњег, српскохрватског политичког антагонизма..... Југословенски човек је по својим душевним диспозицијама политички екстремист.''4
Бројни водећи српски научници били су присталице југословенске идеје.
Њихова вера у могућност реализовања ове идеје често није била идентична званичној политици југословенства краља Александра Карађорђевића. Из тог разлога јављала су се и бројна упозорења која су увидела сав трагизам наметнутог
југословенског синкретизма. Међу онима који су упозоравали био је и Слободан
Јовановић. ''Слободан Јовановић је помно пратио грађанске верзије југословенске
национално-политичке и државне кризе. Нарочито од завођења монарходиктатуре и поништења Видовданског устава, тог нормативног израза тзв. компромисног националног унитаризма, а могуће је рећи и првог озакоњеног облика
југословенске државне заблуде. Он је с правом мислио да диктатура зачепљује
демократске излазе из напетости, те да истовремено озакоњује другу илузију у
виду тзв. интегралног југословенства.''5
Ипак доминантан број интелектуалаца приклонио се идеологији краља
Александра и био је активан у њеном уобличавању. Та нова идеологија имала је
своју политичку сврсисходност. Била је у функцији објашњења чињеница да је
Србија у нову државу уложила државност и традицију, за њу жртвовала више од
једне четвртине укупног становништва, дефинисала и дипломатски изнела програм југословенског уједињења, војно омеђила границе нове државе, била међу
ратним победницама и тако омогућила и осталим југословенским народима да
преко формирања југословенске државе напусте страну поражених и са минималним жртвама се прикључе победницима. Овако формирана митологија супротстављала се бројним политичким митовима и пропагандним стереотиповима
које је годинама стварала аустроугарска пропаганда (о праведном рату против
Србије, дивљачкој Србији, примитивним Србима, бизантизму), а коју је у новонасталим околностима, ради својих потреба преузимао и хрватски политички
покрет и старао сопствене митове о пљачки Хрватске, разарању хрватског националног бића, великосрпској хегемонији. Све ове идеје рефлектовале су се у ондашњој штампи кроз бројне чланке о националној искључивости пуне непомирљивих тонова и необузданих емоција. Тако разуздан говор политичке искључивости, иако је званична државна политика покушавала да негује компромисни приступ, доминирао је у годинама непосредно пред рат и нудио суморну
перспективу југословенској држави.
Непосредно после Друго светског рата, 1945. године, ствараоци ''нове историје'' суочили су се са бројним питањима. Дотадашња историјска научна саз4

В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, Космос, Београд 1939, стр. 903.
М. Мирковић, Слободан Јовановић и југословенска национална и уставна
стварност, Зборник Слободан Јовановић личност и дело, САНУ, Београд 1998, стр.
248.
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нања, углавном су била преоптерећена тзв. ''буржоаском концепцијом'' и као таква представљала су нездраво ткиво у народном стваралаштву које има нове видике и хоризонте. Темељна провера постојећег културног наслеђа, вредносних судова, тумачења догађаја, личности, покрета, идеологија, националног питања
била је инструментализовани државни задатак чији је циљ било стварање слике о
прошлости у контексту херојства, братства, јединства, заједништва и идеолошког
комунизма. У том контексту стварала се и концепција претпостављане светле
будућности заједничког благостања. На тај начин захтеви дневне политике били
су супротстављени занатским правилима струке оличеним у поштовању методолошких и хеуристичких правила рада историчара. У том контексту имали сте
ангажоване историчаре који су пројектовали владајућу идеологију у опису блиске прошлости6, а они историчари који су желели да остану одани струци нашли
су излаз у бекству од савремености у друге периоде историје, који су мање били
интересантни новопридошлим револуционарима на власти.
Био је то тренутак када се власт поистоветила са прошлошћу и из ње извлачила континуитет свог постојања и преузела апсолутно право на њено тумачење. У ситуацији када је држава била суочена са ужасом грађанског рата и
геноцидним искуством и када су се очите разлике и традиционализми тако
појавно рефлектовале, идеолошка процена била је да се стварају нови митови. На
тај начин институционално је подржана идеја да се недавна трагедија међусобног
живљења јужних словена превазиђе идеолошком конструкцијом која је створила
илузију суживота. У таквом друштву, чију су свест после 1945. године након
пораза грађанских снага, много лакше могле да обликују црно-беле упрошћене и
редуковане, вулгаризоване, у сликама исказане представе о прошлости које је
нудила КПЈ, места за историчара који указују на вишедимензионалност и сложеност критичке историографије није било.''Могућности и времена да рационално
знање о Југославији преовлада над ирационалним националромантичарским и
идеолошким стереотипима, као и над пожељном историјом за дневно-политичку
употребу, више није било. Тако можемо да констатујемо непобитну чињеницу да
је револуционарни субјект својим волунтаризмом и заблудама наметнуо историографију о Југославији као генератора кризе и распада државе.''7
Не улазећи у озбиљан истраживачки посао расветљавања узрочнопоследичних веза дешавања у 20. веку и парцијалним коришћењем одабраних
извора нудила се искривљена слика стварности која је кад тад морала да дође у
конфликт са реалним животом. Историја је идентификована са идеологијом. Историјски метод изједначен је са методом ''марксизма-лењинизма''. Научна истина
је садржана у политичким ставовима партијских вођа. Романтично и митоманско
пројектовање слике победника поразило је стручну свест. Оваквом ставу доприносиле су у одређеној мери и спољнополитичке околности хладног рата које су
јачале ауторитет државе односно КПЈ. На унутрашњем плану то је било време
обнове и изградње земље, петогодишњих планова, радних акција, пруга и градилишта, аграрне реформе, колонизације, колективизације, великих кампања на
описмењавању али и терора, принуде, страха, развлашћивања пораженог неп6
Ђорђе Станковић, Љубодраг Димић, Историографија под надзором, Службени лист
СРЈ, Београд, 1996.
7
Исто, стр. 17, 18.
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ријатеља, економске блокаде, Голог отака, контролисаних информација и контролисаног живота.
Година 1989. наговестила је тројаки слом југословенске државе (слом
друштвено-политичког система, међунационалних односа и Југославије као државе). Дезинтеграција Југославије била је, суштински, део историјског процеса
који се повезивао са падом Берлинског зида, крајем Хладног рата, демократским
променама у источној Европи, распадом совјетске идеолошке империје,
уједињењем Немачке, рађањем нове Европе, успостављањем ''новог светског
поретка'', нестанком биполарног света и његових структурних моћи. Распад политичког система, најдиректније је водио гашењу идеје заједничког живота и
коначном растурању државе. Свест о заједничкој прошлости, етничкој блискости
и солидарности више није постојала. Уместо ње инсистирало се на разликама,
националним посебностима, државним традицијама, идентификовању географског и етничког простора који искључиво припада сопственом народу. Интегративни процеси уступили су место сукобима и свађама. Размере промена које су
настале у Европи мало ко је од старих државних и партијских структура у
Југославији разумео. То је додатно допринело сукобу са међународном
заједницом. Решавање виталних питања опстанка земље употребом војне силе
било је у супротности са прокламованим ''стандардима'' новог светског поретка.
Тврдокорно опстајање уз преживелу идеологију комунизма, директно је укидало
будућност. Исти учинак имала је необавештеност и неупућеност у светске процесе, искривљена перцепција реалности, политика мржње, насиља, рата. Илузије и
митови о ''хармонији'', просперитету, успешности, значају у светској заједници,
братству и јединству дефинитивно су били мртви.
Некадашњи ''државни интелектуалци'', марскистички критичари режима са
левице, националисти са деснице почели су да личе једни на друге, да говоре
''истим језиком'' да подржавају и подстичу авантуру која у себи садржи територијалне поделе, размену становништва, националне интеграције. Стварао се нови
националнизам или како га Стеван Павловић назива и ''хистерични национализам''8 коме су се подједнаким жаром прикључили и фрустрирани стари револуционари разочарани у идеолошки крах њихове партије али и убеђени националисти
који су били уверени да је дошао тренутак да се наплате стари рачуни. Сви они
заједно са прокламованим мундијалистима били су део ригидног конгломерата
који је дезорјентисано и хаотично нудио излаз из постојеће кризне ситуације.
Обнављани су стари митови са новим колоритом вулгарности и тупе пластичности који су обесмислили иоле сваки духовни истраживачки продор који би
се супротставио владајућој митској креацији.
Последњих година ситуација лутања постепено се креће ка повратку изворном истраживању при чему је и даље веома тешко отргнути се бројним наслагама свесне и несвесне оптерећености које личност која пише и истражује у себи
носи. Савремена историографска тенденција у Европи, видљива код одређеног
броја водећих историчара као што је Хаген Шулце9 и Жак ле Гоф, је трагање у
историји за културолошким карактеристикама једног народа и њихово повезива8

С. Павловић, Србија, историја иза имена, Клио, Београд, 2004.
Хаген Шулце, Држава и нација у европској историји, Филип Вишњић, Београд,
2002.
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ње у европску породицу народа при чему је дијалог основа овог процеса. (Погледати препоруку о настави историје у Европи у 21. веку, усвојено од стране Комитета министара 31. октобра 2001. године, где између осталог, пише: ''омогући
грађанима Европе јачање њиховог индивидуалног и колективног идентитета кроз
познавање заједничког историјског наслеђа у свим његовим димензијама – локалној, регионалној, националној, европској и глобалној'')10
У тим културолошким разматрањима дубоких цивилизацијских веза које
су много више од савремене економско-интересне повезаности, европски историчари наилазе на бројне проблеме од којих су неки врло сложени и подсећају на
квадратуру круга. Отуда се и бројни историчари данас поново позивају на Тукидида, Атињанина који је у делу ''Пелопонески рат'' описао рат Атине и Спарте, а
да се у делу није приметило да је припадник једног од два сукобљена грчка града.
Пише се хвалоспевно али и критички о његовом објективизму и покушава се
докучити снага опстанка његовог дела. Један од закључака, а који потиче од енглеских историчара је да је Тукидид толико велик у својој професији да је био
преседан и да ''схватити Тукидида у суштини значи схватити његову изолованост.''11
У том контексту, актуелност потребе повратка осмишљавању постојања
нашег народа садржана је у дословном истраживању прошлости, растерећеном
идеолошких премиса и њених идеалистичких и митоманских присталица, али и
њених априорних, анационалних критичара и то до те мере да то буде преседан и
раскид са свакидашњицом до димензије ''тукидидовске изолованости''.
Управо из разлога да се онемогући доминација мита над историјским догађајима као сложеним процесом који је изложен сталном суду проучавања, треба подсетити на речи великог француског историчара Франсоа Фиреа: ''историја
ће вероватно увек осцилирати између уметности приповедања, разумевања појма
и тачности доказа; али ако су њени докази поузданији, њени појмови боље
срочени, сазнање добија, а уметност приповедања ништа не губи.''12
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Прикључење Србије ЕУ: Национални атрибути и свест о националном идентитету
Тања Радошевић

Прикључење Србије ЕУ: Национални атрибути и
свест о националном идентитету
Апстракт: Идентитети имају различите облике и постоје свуда око нас. Није их, напротив,
лакше дефинисати само зато што су свеприсутни. Сваку особу чини више идентитета и
ти идентитети са собом носе одређене врсте улога. Психолози су сагласни у томе да је
стварање и креирање идентитета развојни процес. Нација, на пример, појединцу даје
осећање припадности; та група писаним и неписаним правилима дефинише прихватљиво
понашање, те одређује циљеве којима треба стремити. Овај рад обухвата различита истраживања и поређење резултата о психолошким структурама националног и европског
идентитета, као и истраживање које је спроведено на пригодном узорку који истражује
ставове младих о прикључењу Србије ЕУ, и њихова поимања о националном и европском
идентитету.
Приступајући овом истраживању, пре свега, желели смо да утврдимо: поимање европског
идентитета и однос младих људи Србије према томе; њихову свест о вредностима и
схватање вредносног система који имају; природу повезаности између показатеља о цртама личности и показатеља о европској оријентацији испитаника; националну и европску
(супранационалну) свест, односно идентитет и њихов однос; жељу за прикључењем Србије ЕУ; спремност за промене, које прикључење ЕУ, неминовно обухвата; и, наравно,
степен могућности управљања европским идентитетом код младих.
Евидентно је да је велики број младих људи недовољно упознат са појмовима попут националног идентитета или европског идентитета. Присутна је изражена разлика у доминирајућим вредностима за појединце. Поред тога, млади не верују довољно у значај и
снагу њиховог утицаја у друштву, те су стога, видно разочарани институцијама и друштвом Србије у целини. Рад образлаже и основне факторе етничког идентитета: осећај националне припадности, важност националне припадности за одређење идентитета, космополитизам, конативну компоненту националног идентитета, и национални понос. Свест
о сопственом културном идентитету јача способност ефикасне перцепције стварности,
прихватање себе, а самим тим и других.
Размотрено је и питање утицаја глобализације на економском, сигурносном, културном и
политичком плану, као и њен утицај на елементе националног идентитета. Различите врста идентитета и данас су у сукобу и ти сукоби су присутни у готово свим аспектима живота. Они, у одређеној мери онеспособљавају успешно функционисање грађана што отежава усвајање Европских вредности и ментално и функционално приближавање развијеној европској заједници.
У контексту ЕУ, с друге стране, национални идентитет може бити замењен наднационалним. (супранационалност). Уколико жели да се заиста суочи са својом европском будућношћу и сама похрли у загрљај сопственој модерној будућности, Србија се мора градити
на више фронтова. Пре свега се мисли на друштвено-системски и друштвено-културални.
Кључне речи: европски идентитет, национални идентитет, вредности, интеграције, прикључење Србије ЕУ,

297

298

Тања Радошевић

Serbia’s Inclusion to EU: National Attributes and the
Consciousness of National Identity
Abstract: Identities have different shapes and exist everywhere around us. The fact that they
are every-present does not make them easier to define. Each person has several different identities, and all of them carry a specific role. Psychologists agree that creation of an identity is an
evolutionary process. Nation, for example, gives to an individual a feeling of belonging; that
group, by written and non-written rules defines an acceptable behaviour, and sets the goals to
be achieved. This work comprises different researches on national and European identity as
well as a comparison of various psychological structures of national and European identity. It
also presents the research on a representative sample that clarifies the attitudes of Serbian
Youth about Serbia’s inclusion to EU, and their perspective on national and European identity.
By approaching to this research, it was important, above all, to determine: the notion of European identity and Serbian Youth’s attitude towards it; their awareness of values and comprehension of their own system of values; the nature of relation between the indicators of personality characteristics with the European orientation of the examineеs; National and European (supranational) awareness, i.e. identity and their attitude; the willingness of our citizens for Serbia’s
inclusion to EU; the readiness for changes that are comprised within Serbia’s inclusion to EU;
and naturally, the degree of possibility to manage European identity within young people.
It is obvious that many young people do not recognize the terms such as national identity or
European identity. The prominent difference in dominant values for individuals is easily noticeable. Beside that, young people do not believe in the power of their influence on the society,
and therefore are strongly disappointed in governmental institutions and Serbian society as a
whole.
This work explains the basic factors of ethnic identity: the feeling of belonging to a nation, the
importance of national belonging for determination of an identity, cosmopolitanism, cognitive
component of national identity, and national pride. The consciousness of personal cultural identity strengthens the capability of efficient perception of the reality, acceptance of oneself, and
therefore the others. The globalization’s influence on economic, security, cultural and political
sense has been considered as well as its influence on the very elements of national identity.
Different types of identities are in conflict even nowadays and they are over present in all aspects of life. To a certain degree they diminish successful functioning of citizens, which hardens
the adoption of European values, as well as mental and functional merging to developed community of Europe.
Within the EU context, on the other hand, national identity can be changed with the supranational. If it really wishes to collaborate with its European future and its modern future, Serbia
must find the way to build itself in numerous battlefields. Above all, there are two of them: social-systemic and social-cultural.
Key words: European identity, national identity, values, integration, inclusion to EU

1. Разумевање индивидуалног и етничког идентитета
1.1. Појам идентитета
Једну од најцеловитијих и најпотпунијих дефиниција идентитета дао је И. Видановић: “Идентитет је трајно осећање целовитости и постојаности личности упркос променама у њој и око ње. Осећање идентитета почиње да се формира у детињству, а посебно током адолесценције када постоје и највеће кризе идентитета.
Када особа поставља себи кључно питање 'ко сам ја', 'чему тежим', 'одакле сам' и
сл. Посебан значај у процесу формирања идентитета имају особе из најближе
околине, али и систем социјалних вредности заједнице у којој појединац живи.
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Према Ериксону, осећање личног идентитета засновано је на запажању самоистоветности и непрекидности постојања у времену и простору, као и опажања
чињенице да други људи запажају и признају ову чињеницу. Појединац који је
стекао осећање личног идентитета има доживљај континуитета између онога што
је био некада, што је данас, као и онога што замишља да ће тек бити”1.

1.2. Идентитет појединца (индивидуални идентитет)
Сваку особу чини више идентитета и ти идентитети са собом носе одређене врсте
улога, те се може констатовати да је човек без јасног концепта о себи, тј. о свом
идентитету изгубљен. Јасперс (према Хрњици, 19902) идентитет назива “свест о
свом Ја“. Креч и Крачфилд (Хрњица, ибид.) човеково “Ја” дефинишу као
”субјективно доживљени ентитет, укупну свест о себи једне особе, процес који
омогућује интеграцију опажања, осећања и мисли о властитој личности”. Маслов
дефинише идентитет као раст природних способности: да се схвати реалност, да
се препозна “Ја”, други и природа, осећање спонтаности и одвајања, као и аутономије и оригиналног мишљења и богатства емоционалности и креативности,
мобилности вредносног система и визије себе у будућности. Ериксон (Хрњица,
ибид) идентитет дефинише као “свесно осећање засновано на два типа истовременог опажања: на непосредном опажању сопствене самоистоветности и непрекидности у времену; и на истовременом опажању чињеница да и други опажају
нашу истоветност и непрекидност”. Овај аутор подразумева да особа има у животу више улога или идентитета које “Ја” сакупља и интегрише у један психосоцијални идентитет. Идентитет је тема која је добила изнова на значају од кад
постоји глобализовано друштво са, такође глобализованим, односима у њему.
Променом шире друштвене парадигме из корена се мења позиција препознавања
и дефинисања сопственог идентитета. Уколико се појединац не припреми на
претње сопственом идентитету које доноси глобализација, друштвена идентификација појединца с било којом групацијом (полном, верском, културном, класном, професионалном, националном и др.) постаје основни интерес различитих
идеологија.
Криза идентитета се често јавља у савременом друштву управо због глобализације и узлета масовних култура. Данас човек поставља себи низ питања која
се тичу његовог идентитета: “Ко сам, одакле сам, како да се понашам, облачим,
говорим...?“, док масовна, глобалистичка култура заузима место локалној и националној. Феномен идентитета се везује за его као компоненту личности чија је
једна улога да организује и интегрише поједине унутрашње психолошке процесе
и личност у целини. Ако то его не успе долази до расцепа личности.
Одређене улоге које нам додељује друштво су у најпосреднијој могућој вези с формирањем и одржањем идентитета. У социјалној психологији Рот (19943)
дефинише улогу као “понашање које се очекује од појединаца који се налазе на
1
Преузето са сајта: http://sr.wikipedia.org/sr-el/%82, 25.8.2007. Напомена: текст преузет из књиге И. Видановића Речник социјалног рада, уз одобрење аутора.
2
Хрњица, С. (1990), Општа психологија са психологијом личности, Београд: Научна књига.
3
Рот, Н. (1994), Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
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одређеним положајима у друштву”. Линтон (према Роту, 19944) наводи пет универзалних (за највећи број друштава) положаја који регулишу понашање
појединца: пол и старост, професија, друштвени престиж и хијерархија, породична и племенска припадност и припадност групама чији чланови имају некакав
заједнички интерес.
Идентитет и слобода су у блиској вези али слобода не треба и не сме
својим утицајем да угрожава идентитет. Фукајама5 објашњава овако ову појаву:
“Слобода не значи само слободу појединаца него и слободу културних група да
очувају своји групни идентитет“. Он, међутим, сматра да превелике слободе које
поједине друштвене групе имају, ремете идентитет индивидуе. Примарна мотивација појединца, као члана групе, је развијање позитивног социјалног идентитета, јер он доприноси његовом психичком здрављу, осећању припадања друштву,
осећању сигурности, сопствене вредности и самопоштовању.
Нација, на пример, појединцу даје осећање припадности; та група писаним
и неписаним правилима дефинише прихватљиво понашање, те одређује циљеве
којима треба стремити. У националном корпусу успостављају се и националне
вредности, које су често и разлог међунационалних конфликата. Нација даје
осећај историјског континуитета, снажних етничких веза, културне интеграције и
личног идентитета.

1.3. Атрибути националног идентитета
Етничке заједнице и етнички идентитети по свом настанку су старије историјске
појаве од нације и националног идентитета. Нације, националне заједнице и национални идентитети су модерни феномени који се изграђују унутар индустријске цивилизације.
У зависности од предмета истраживања, варирају и дефиниције нације и
национализма. Нација може да се дефинише преко политичких критеријума. По
неким ауторима нацију чине три елемента:
1. политичка партиципација;
2. поклапање политичке и културне заједнице;
3. потпуне независности државе према споља.
Овде се у великој мери изједначавају нација и држава.
Српски идентитет је веома комплексна категорија, из неколико разлога.
Србија јесте европска земља и припада такозваној Западној култури, има њене
либералне вредности, и има такође и урбану идентификацију. С друге стране,
окренута је ка Азији, посебно Русији, по чему је њена географска припадност
Европи минимализована, јер не дели њене вредности у потпуности. То је довело
до дихотомије српског идентитета, који колективно ставља испред индивидуалног и наглашава сопствено православно наслеђе.
Та дихотомија је присутна кроз целокупну историју српског народа, још од
уплива Отоманског царства у формирање вредности у друштву, преко цркве која
4
5

Ibid.
Fukuyama, F. (2006), Identity, Imigration & Democracy, Jurnale of Democracy, USA, стр.7.
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је увек била уточиште традиционалног вредносног система, и разних идеологија
од Стаљинистичког комунизма до периода Југословенства и несврстаних, па све
до стварања нових националних држава 90-тих година прошлог века.
С једне стране, идентитет се заснива на три међусобно зависна елемента:
1. рођење – ствара везе са породицом, нацијом и конкретним географским
простором;
2. култура – ствара појединце и групе, духовно и емоционално;
3. прихватање заједничких вредности које помаже стварању заједница
вредности.
Идентитет се утврђује и на основу следећих категорија: место живљења
(град, регион, држава, континент...), религијско опредељење, образовање, занимање, национална припадност, године старости, социјални статус, политичке
преференције и др.
Национализам је, с друге стране, идеологија која у први план првенствено
ставља колектив (нацију, етничку групу), а не појединца. Интереси и циљеви
групе су увек испред интереса и циљева појединца, али се успех појединца настоји представити као успех колектива. Хомогеност и кохезивност групе је важнија од иницијативе и активности појединца. Национализам се, стога, може одредити као идеологија, а она се, као и свака друга идеологија, састоји од ставова и
система вредности, у овом случају о нацији, националном диференцирању и другим, за нацију релевантним, објектима.
Полазећи од распрострањености и значаја национализма, Н. Рот (1976.)6
наглашава да је национализам један од највећих проблема у савременом друштву. Иако је он израз одређених друштвено-економских фактора, увек је и психолошки проблем јер има себи својствен психолошки садржај. Национализам се
може схватити на два начина: он се изједначава са свешћу о националној припадности; национализам подразумева стање свести (велика и наглашена везаност за
своју нацију и националну државу, уз истицање њене супериорности у односу на
све друге нације и државе). Бавећи се психолошким садржајем национализма,
Рот га одређује као став, сматрајући национализам системом вредности и ставова.
У истраживању психолошких структура националног и европског идентитета, које је обављено на узорку од 654 испитаника (Срби из Србије и Хрвати из
Хрватске) старости између 16 и 45 година издвојено је, по први пут, пет фактора
етничког идентитета. Први фактор је назван осећај националне припадности,
други фактор је важност националне припадности за одређење идентитета, трећи
фактор је космополитизам, а четврти конативна компонента националног идентитета. Пети фактор је назван национални понос.
Пухало (2005.)7 такође разликује етничку групу од нације. Под етничком
групом подразумева људе са заједничком културном традицијом (у најширем
6

Рот, Н, (1976), Социјална психологија, Београд: Нолит.
Пухало, С. (2005), Социо-демографске карактеристике етничког идентитета о повезаност са
државним и етничким идентитетом, Зборник радова: Личност и друштво II, етнички, државни
и европски идентитет, Бања Лука: Фондација Friedrich Ebert Stiftung, www.fesbih.com.ба/publikacije/licnost_i_drustvo_2.pdf, стр. 25– 56., стр. 25– 56.
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смислу) и осећањем заједништва и блискости која се идентификује са својом
групом, и која постоји као субгрупа у већем друштву. У односу на етнију, нација
је шири појам и повезује се са одређеном државом. Пошто данашње државе нису
састављене од припадника једне етничке групе (већ су више или мање вишеетничке) тако се и нација може састојати од више етничких група (Американци,
Швајцарци). Неки аутори тврде да је национализам постао замена за религију, тј.
политичка или световна религија.
Утицај глобализације неминовно намеће питање да ли је глобализација
еродирала везе међу члановима нације, или урушила на пример, националне
идентитете. Такође се поставља питање како се тачно могу дефинисати етновредности и етно-идентитет и како и до које мере се они разликују од евровредности или евро-идентитета.
Контемплативно се намећу и следећа питања: “Да је изложеност различитим културолошким и вредносним утицајима и повећање међукултуролошке
размене довело до унижавања културолошких вредности појединачних нација; да
ли је њихов идентитет угрожен и прети ли му нестанак?”. Свакако да је одговор
негативан. Али, функционисањем у глобалном друштву по правилима наднационалних ЕУ институција, државе губе део суверенитета и одређене ингеренције.
Међутим, губитак дела суверености не би требало одмах поистоветити с губитком националног идентитета.
На светском плану, 80 % ратова, који су се водили осамдесетих година 20.
века, били сукоби између етничких група или држава. У ситуацији вредносног
вакуума и аномије,8 суочен с новим друштвеним односима, појединац се враћа
чвршћим, једнозначним упориштима, а најчешће нацији и религији. Данас би
стварање и афирмација европског културног идентитета требало да буде конструкција колективног идентитета који се никако не би ослањао на насиље. Савремена поимања европског идентитета, стога, морају бити посматрана као комплексни скуп, који има инкорпорирану, претходно разјашњену, поставку концепта о типу идентитета под који би неки нови европски културни идентитет евентуално требало да припада.

1.4. Атрибути супранационалног идентитета
Свест о сопственом културном идентитету јача способност ефикасне перцепције
стварности, прихватање себе, а самим тим и других. Бити свестан сопственог
културног идентитета значи и прихватити спонтаност, могућност запажања про8

Аномија
("http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0")
(grč. a- = не и vοµος = закон) jе појам је увео француски социолог Емил Диркем да би означио
помањкање, суспензију или неефикасност друштвених норми, закона, прописа и вредности
које доводи до дезорганизације и дестабилизације друштва, као и до конфузије у моралној
свести појединца, а често и до деликвентног понашања. До стања аномије долази у периодима
друштвене и политичке кризе, ратова и буна, као и у временима друштвене транзиције када
више не важе раније норме и традиционалне вредности а нове још нису успостављене, што
доводи до пометње и дезоријентације чланова друштва у трагању за социјално пожељним
обрасцима понашања.
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блема, способност одвајања од саме културе и окружења, а тиме и могућност
интеркултурализације. Другим речима, ко има такву свест, има и способност
пројекција према другима, према њиховим културама и способан је за културну
интеракцију.
Принцип наднационалности Европске уније огледа се у саставу њених институција. Поред органа који су формирано од стране држава чланица, те су,
стога, међудржавни, попут Савета министара и Европског савета – институција
које представљају и супротстављају директне интересе држава чланица и о њима
брину, ЕУ има и наднационалне органе, који су ван ингеренција појединих држава, јер не делују у складу с њиховим интересима, већ искључиво у корист ЕУ. Те
институције су Европска комисија, Европски парламент и Европски суд правде.

1.5. Европски идентитет
Европски идентитет је одређен као субјективно осећање припадности Европи.
Међутим, овакво дефинисање је недовољно прецизно, уколико се ту не укључе
веровања, вредности, обичаји, традиција и мишљења који су већ интројектовани,
и дефинишу неку групу као одређену заједницу, како културолошку, тако и социјалну и територијалну (региони).
И поред тога што је Европа већ далеко одмакла у обликовању тзв. европског идентитета, као конфедерација она садржи и бројне партикуларне идентитете о чијим интересима би требало водити рачуна. Европски идентитет је, на
основу свега већ реченог, концепт који је веома комплексан и не може се наметнути “одозго”, већ може постићи искључиво кроз уважавање свих појединачних,
националних идентитета.
На питање одакле су, грађани Европске уније када се нађу негде у иностранству још увек наводе да су из своје земље, једне од националних држава
(Енглеске, Немачке, Шпаније, Италије, итд.), а тек се, уколико саговорник није
баш сигуран где је то, можда, изјашњавају као грађани Европе или Европске
уније. Још је мање вероватно да ће се неко изјаснити као Европејац, док је
грађанима Сједињених Америчких Држава најприроднија могућа реакција, као
одговор на то питање, управо то да кажу да су Американци, а тек у неком каснијем и подробнијем разговору можемо сазнати име савезне државе из које тај
појединац долази (Тексаса, Минесоте, Јуте итд.).
Последице процеса глобализације и европских интегративних процеса
предмет су различитих истраживања последњих година. Европска унија се дефинитивно креће у правцу федерализације и централизације политичког система,
што води слабљењу националних држава и по неким ауторима, угрожавању националних идентитета.

2. Који су услови за улазак у ЕУ?
Тежња да се Србија укључи у савремене европске токове створила је потребу за
истраживањем ставова наших грађана према уједињеној Европи и истраживањем
развоја европског идентитета у нашој средини које смо спровели. Свака европска
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држава која поштује начела демократије, људска права и темељне слободе, као и
владавину права, може затражити чланство у Унији.
Услови за чланство у ЕУ су:
Стабилност институција државе кандидата, које осигуравају демократију, правну државу и поштовање људских права и мањина;
Постојање делотворне тржишне привреде у држави кандидату;
Способност државе кандидата да издржи тржишну конкуренцију у
Унији; и
Способност преузимања обавеза које произилазе из чланства, укључујући спровођење циљева политичке, економске и монетарне уније.
Осим ових општих услова, темељни услови чланства у Унији јесу усвајање
и примена прописа ЕУ, односно правних тековина Заједнице. Европска
унија,
као специфичан вид заједништва европских земаља, представља највиши интерес
држава балканског региона, јер би својом интеграцијом постале равноправне
чланице под заштитом ЕУ са могућношћу коришћења свих повластица које то
чланство носи, укључујући приступ европском тржишту, континуирану и уравнотежену експанзију, бржи привредни раст и раст животног стандарда, економски и технолошки развитак и коришћење средстава из фондова ЕУ намењених за
помоћ слабије развијених земаља чланица.

2.1. Ставови младих о придруживању ЕУ9
Иако је популација младог становништва највећим делом свесна неопходности
придруживања Србије ЕУ, и поред тога што се највећи број присталица интеграције Србије у Заједницу европских народа налази управо у овој старосној групи
становништва, уочено је да многи од њих пружају отпор променама које интеграције неминовно са собом носе. Старије становништво, али и одређени проценат младих људи у Србији у првом реду треба да промене нека сазнања, уверења,
мишљења и погледе које понекад сусрећемо код једног дела наших грађана, о
свему ономе што би им као негативно могао донети улазак у уједињену Европу,
као што су по њиховом мишљењу:
губљење сопственог националног идентитета;
страх од покоравања и неоколонијализма;
губљење карактеристичних националних обележја која ће бити потиснута неким новим “европским”;
губљење својих и прихватање туђих вредности, занемаривање својих
културно-историјских вредности;
негативне промене у генетској структури народа (“код других европских нација не сусрећу се тако често особине попут храбрости, поштења и памети какве налазимо у нашем народу”);
страх од доминације великих народа над малим народима.
9

Радошевић, Т. (2007), Могућност управљања европским идентитетом младих Србије у светлу прикључења ЕУ: Магистарски рад, Факултет за менаџмент, Нови Сад
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Овакве неверице и негативни ставови према Европи нису од јуче, нису само питање неке актуелне свести. Више је реч о историјским и традиционалним
релацијама, о крупним разликама у менталитету, у односу према питању патриотизма, према реду и раду, итд. Истовремено, код веома значајног процента младих егзистира неверица и бојазан да ћемо уласком у Европску унију изгубити
много тога од своје традиције и вредности, поготово да ћемо тим уласком ослабити свој религијски и национални идентитет.
Могуће детерминанте отпора назначеним европским вредностима су: ауторитарност, патријархални погледи на свет, агресивност, емоционални проблеми у односима са другим и другачијим људима, снажна национална везаност,
благи облици ксенофобије, све врсте опирања променама. Узроци свих ових
појава могу бити васпитање, социјални активизам, ниво образовања, свести, самосвести, начин живота, пре свега животни стандард, жеља за прихватањем другачијих менталних концепата, жеља за учењем, доступност информација, и способност критичког расуђивања и филтрирања информација. Одговарајући на
питање: „Да ли разумете шта суштински подразумева појам национални идентитет ?“, где су постојали понуђени одговори, али и део отвореног питања за дефинисање појма, за оне који су се изјаснили потврдно, тј. који су рекли да разумеју појам. Резултати су такви да јасно показују да је само 24 испитаника, тј. 7,9
% покушало да дефинише појам, иако су га многи недовољно прецизно дефинисали. Огромна већина рекла је да само донекле разуме овај појам, њих чак 196,
или у процентима, 64,7 % .
Табела 1: Разумевање суштине појма "национални идентитет"
Валид

Број

Проценат

Валидни проценат

Да, разумем

47

15,5

15,5

Да, донекле разумем

184

60,7

60,7

Уопште не разумем

33

10,9

10,9

Не занима ме

27

8,9

8,9

Не знам

12

4,0

4,0

Укупно:
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100,0

100,0

С друге стране, значајан је број оних који сматрају да је једини начин да
Србија уопште опстане као независна држава с територијалним интегритетом и
суверенитетом, њено прикључење ЕУ, без обзира под којим условима. Основне
европске вредности које млади позитивно процењују и које су темељ њиховог
афирмативног става према уласку у Европу јесу: бржи економски просперитет и
бољи животни стандард; јединствени образовни стандарди и квалитетно образовање; развој трговине, туризма и културе; укидање културних, економских и
политичких баријера међу државама; бољи систем друштвено-културног, цивилизацијског и економског функционисања свих држава чланица; боља интеракција и комуникација међу народима; боља заштита права и слобода грађана; ефикасније коришћење технике и технологије; корисна друштвена покретљивост;
велике могућности научно-истраживачког рада. Наведене европске вредности
откривају и оптимизам младих људи у будући развој наше земље и генерација
које долазе, али, наравно, у уједињеној Европи.
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3. Резиме резултата истраживања
Иако је српско друштво у најближој прошлости имало социјалну једнакост као
једну од значајних друштвених вредности, то више није случај. Дискриминативном анализом утврђено да ће израженије присуство позитивног оцењивања материјалног стања сопствене породице водити позитивнијем приступу ка променама
и усвајању европских вредности. Иако је логично да се помисли да грађани који
сматрају да је социјално стање њихове породице добро, имати отпор променама,
десило се управо супротно. Претпоставка је да су они више путовали и да имају
приступ већем броју информација, и да су свесни да прикључење Србије ЕУ
(промене) неће бити на штету Србије, нити њиховог материјалног статуса, а они
чије је стање лоше, имају (ирационалан) страх да не буде још горе.
Евидентно је да је велики број младих људи недовољно упознат са
појмовима попут националног идентитета, европског идентитета или са појмом
грађанин. Присутна је изражена разлика у доминирајућим вредностима за
појединце; такође, она зависи пре свега од политичког опредељења и материјалног статуса. Поред тога, млади не верују довољно у значај и снагу њиховог
утицаја у друштву, те су стога, видно разочарани институцијама и друштвом
Србије у целини. Забрињавајући је број испитаника који су на поједина питања
дали одговор “Не занима ме”. Стање у свом друштву сматрају изузетно лошим,
сматрају да влада корупција, да се води изузетно лоша политика, да сви гледају
само сопствене интересе.
У већини случајева постоји статистички значајна повезаност између посматраних социјално-психолошких карактеристика испитаника (политичка опредељеност за партије са националним предзнаком, националне везаности, религијског испољавања, ставова према променама) и проевропске оријентације. Повезаност иде у том правцу, да израженије присуство црта поменуте политичке
опредељености, националне везаности и негативних ставова према променама
води негативнијим ставовима према посматраним европским вредностима. Такође, у већини случајева постоји статистички значајна повезаност између негативнијих ставова према променама код испитаника код којих доминирају традиционалне, националне и религијске вредности.
Интересантно је да млади у Србији превасходно демократичност друштва
повезују са бољом материјалном ситуацијом и бољим образовањем, док су им
људска права и слободе које такође гарантује једно демократско друштво мање
битне. Занимљиво је и да религија као друштвена вредност ниско корелира са
овим фактором и то негативно, што би могло да значи да млади у Србији имају
предрасуду да религиозност и демократско друштво не иду заједно. Можда у тој
предрасуди можемо потражити одговор на питање зашто се око 54% младих
изјаснило као религиозно, али тако да не практикују религију и не посећују религијске објекте.
Уколико жели да се заиста суочи са својом европском будућношћу и сама
похрли у загрљај сопственој модерној будућности, Србија се мора градити на
више фронтова. Пре свега се мисли на друштвено-системски и друштвенокултурални. То је могуће једино удруживањем капитала и рада. То укључује образовање за нове кадрове, друштвено-социјални рад, промену тржишта, борбу
против корупције, успостављање нормалних услова, политичких и економских.

Прикључење Србије ЕУ: Национални атрибути и свест о националном идентитету

Брзина којом ће се Србија кретати према пуноправном чланству у Европској унији неће зависити само од жеља и подршке њених грађана, него и од темпа
којим ће се реформисати српско законодавство. Осим тога, свака земља с таквим
задатком пред собом мора да има подршку грађана, а самим тим и мноштва
појединаца, од којих свако има сопствени систем вредности, сопствене идентитете, и сами с многим противречностима.
Наше истраживање показало је да код српске омладине не доминира страх
од промена које би се десиле у случају прикључења Србије ЕУ. Развијање европског идентитета код њих, не значи губљење основног – националног идентитета,
већ, напротив, развој новог, проширеног идентитета. Међутим, уколико је идентитет појединца као његов примарни идентитет угрожен, долази до немогућности
остваривања било које друге идентификације у смислу идентитета. Стога је важно да не постоји страх од промена, као и да појединци имају здрав и развијен
систем вредности. Уколико то постане случај, велика је шанса да се млади људи,
разумевши долазеће промене и на личном плану, бити мотивисани за интеграције
и чланство Србије у ЕУ, те постати активни чиниоци друштвене стварности усмерене у том правцу.
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Технички аспекти и иновације у примени
мобилних апликација у електронском пословању
Апстракт: Будућност је стигла. Архитектура мобилних уређаја брзо прелази са нивоа
обичних „играчака“ на ниво озбиљног „алата“. Ово преусмеравање подразумева да и пословање, у општем смислу, захтева што хитнију техничко-технолошку иновацију и имплементацију нових алата. Нова генерација мобилних телефона подразумева :
Фокус на омогућавању обављања читавих пословних процеса путем мобилних телефона а не само појединачних задатака
Стандардизоване пакете апликација и софтвера, уместо ad-hoc осмишљених појединачних решења
Усмеравање на системска решења за конкретне проблеме м-пословања, уместо на
прототипове разноразних несистематизованих апликација
Иницијатива за изналажењем нових вредности и експоненцијални развој апликација за
м-пословање
Мобилно пословање још увек није реалност већ концепт у развоју, баш као и апликације
на којима се базира. У суштини, техничка решења мобилног пословања морају да подразумевају следеће кључне факторе:
Развој инфраструктуре, софтвера и хардвера апликација,
Иновациони извори — нови концепти, решења и дизајн апликација
Арбитари успеха — захтеви и жеље конзумената и динамика тржишта.
На крају, комплексна комбинаторика наведених фактора у спрези са мноштвом друштвених, економских, политичких и других утицаја, одредиће успешност одређених техничких
решења а “губитнике” послати у заборав.
Кључне речи: естетско задовољство и естетска вредност, кич-доживљај и кич-предмет

Technical Aspects and Inovations of the Mobile
Application Usage in e-Business
Abstract: The future has arrived. Mobile solutions are shifting gears from “toys” to “tools.” This
shift means that business requirements drive implementation. Key characteristics of secondgeneration mobile solutions include the following:
A focus on enabling business processes, not just tasks.
More standardized packaged applications, not customized point solutions.
An emphasis on mission-critical production systems, not prototypes.
Proven ROI obtained through process improvement at the employee and enterprise levels.
A desire to unlock the value of enterprise application investments in an exponential, nonlinear
manner.
The mobile business is not yet a reality; it is still a developing concept, as are the business applications that support it. In summary, mobile business solutions must take into account the following factors:
Key enablers — advances in infrastructure, software, and hardware technologies,
Source of innovation — new application concepts and designs, and
Arbitrators of success — consumer preferences and marketplace dynamics.
However, user preferences, corporate and government capabilities, and process dynamics will ultimately determine which mobile solutions are successful and which are relegated
to the dustbin of history.
Key words: m-commerce, mobile telephones
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1. Електронско пословање
1.1 Увод у електронско пословање
Рачунарска технологија развијала се запањујућом брзином током последњих
четврт века. Основна карактеристика данашњице је глобална рачунарска
мрежа, Интернет, која повезује хетерогену рачунарску опрему различитих
произвођача са различитим оперативним системима, апликацијама заснованим на различитим платформама, услугама из различитих области, све то
спојено у јединствен систем како би се задовољили растући захтеви корисника. Могућност обављања новчаних трансакција електронским путем,
пословање преко персоналних рачунара, куповина производа и услуга,
плаћање рачуна, подизање новца, трансакције са једног на други рачун итд., а
све то само уз помоћ персоналног рачунара повезаног у рачунарску мрежу –
више није новина ни у пословном свету ни у свакодневном животу.
1.2 Електронско пословање – појам
Дефиниција електронске трговине (Electronic Commerce – e-commerce) обухвата све типове комерцијалних трансакција у којима се електронски обрађују подаци (укључујући текст, звук, слику) и преносе се путем комуникационих мрежа, као што је Интернет.
Електронско пословање (е-business, е-пословање), у општем смислу,
означава сваку врсту размене пословних трансакција у којој стране учествују
електронским путем, преко рачунарских мрежа, уместо размене класичних
докумената или директних физичких контаката. Е-пословање подразумева
пословање преко рачунара, али даљим ширењем мобилне телефоније све више пословних трансакција одвијаће се преко мобилног телефона, као један
вид електронског пословања, коришћењем бежичног апликационог протокола (WАP – Wireless Application Protocol).
2. М-пословање
2.1 Дефиниција м-пословања
По дефиницији, м-пословање (енг. mobile commercе) представља сваку трансакцију новчане вредности која је реализована преко мобилне телекомуникационе мреже.
М-пословање представља куповину, односно продају роба и услуга помоћу бежичних уређаја за мобилну комуникацију, као што су мобилни телефони, лични дигитални помоћници (ПДА уређаји), преносни рачунари и други. Битна техничка карактеристика од значаја за разликовање м- од епословања јесте могућност корисника да Интернету приступа с било које
локације која је у домету стандардне мобилне телекомуникационе мреже.
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2.2 Развој мобилне телефоније
Мобилна телефонија је у комерцијалну употребу ушла осамдесетих година
прошлог века. То је била у потпуности аналогна технологија која је још увек
у функцији. Друга генерација мобилне телефоније је дигитална. Са овом генерацијом полако долази до раздвајања развоја технологија у Европи, САД и
Јапану. Трећа генерација мобилних комуникација, популарно звана 3Г је у
потпуности дигитална, омогућује глобални роминг, пренос података великом
брзином, укључујући приступ Интернету, и пренос слике у стварном времену.
2.3 Фреквенције употребе мобилних телефона у Србији

Од 7,6 милиона становника Србије, чак 6,6 милиона поседује мобилни
телефон. Истраживање које је 2007. године спровео Републички завод за
статистику, Републике Србије, којим су обухваћена домаћинства с најмање
једним чланом који има између године живота, као и појединци исте старосне
доби, добијени су следећи резултати: 97,8% домаћинстава поседује ТВ, 73,6%
мобилни телефон а 33,8% кабловску ТВ.
Према резултатима истраживања које је добила компанија „Deloitte“, на
захтев мобилног оператера у Србији, Теленор, око 4,8 милиона грађана Србије редовно користи мобилне телефоне.
Дијаграм 1. Уређаји заступљени у домаћинствима
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3. Методологија истраживања
3.1 Предмет истраживања
Основни предмет истраживања је повезаност између комплексности захтева и
техничких карактеристика мобилних апликација у процесу м-плаћања, и
броја корисника ових услуга у систему електронског пословања у Србији.
3.2 Проблем истраживања
Основни проблем овог истраживања односи се на питање комплексности
мобилних апликација које се користе у процесу м-плаћања и захтева мобилних телефона који се при овим процесима користе, а у погледу техничких
карактеристика које мобилни телефон мора да поседује да би процес мплаћања био омогућен и извршен ефикасно.
3.3 Циљ истраживања
Теоријски циљ истраживања: Основни циљ истраживања је испитивање
техничких аспеката примене мобилних апликација за м-банкарске услуге код
корисника.
Практични циљ истраживања: је утврђивање који су фактори
најтешње повезани са бројем корисника услуга м-пословања, односно утврђивање могућност утицаја на одређене факторе примене мобилних апликација за услуге м-пословања, са становишта техничких карактеристика, у циљу
олакшавања коришћења ових апликација и пораста броја корисника ових
услуга.
3.4 Задаци истраживања
1) Утврдити постојање повезаности између техничких карактеристика и
захтева мобилних апликација и мобилних телефона, и коришћења услуга
м-плаћања.
2) Утврдити постојање повезаности између комплексности апликација за
услуге м-банкарства, са становишта техничких карактеристика, и броја
корисника ових услуга
3) Утврдити повезаност између фреквенције коришћења рачунарске технологије односно е-банкарских апликација, и коришћења мобилних апликација за м-банкарство
4) Утврдити ограничавајуће факторе у коришћењу мобилних апликација за
м-банкарске услуге, са становишта техничких карактеристика
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3.5 Хипотезе
На основу дефинисаног предмета и циља истраживања, постављене су следеће хипотезе:
Општа хипотеза у истраживању
Х1: Постоји повезаност између техничких аспеката примене и захтева
мобилних апликација и мобилних телефона, и коришћења услуга м-плаћања.
Образложење Х1: Намера овог истраживања је била да се испита утицај
техничких карактеристика и захтева мобилних апликација за м-плаћања, на
фреквенцију употребе апликација за м-плаћање.
Уже хипотезе у истраживању
Х2: Постоји повезаност између комплексности мобилних апликација за
услуге м-плаћања, са становишта техничких карактеристика, и броја корисника ових услуга
Х3: Постоји повезаност између фреквенције коришћења рачунарске технологије односно е-банкарских апликација, и коришћења мобилних апликација за м-банкарство
Х4: Најчешћи ограничавајући фактори у коришћењу мобилних апликација за м-банкарске услуге су техничке природе.
3.6 Узорак променљивих
Независне променљиве у истраживању. У истраживању је коришћено 4
независних променљивих, а то су:
1.
2.
3.
4.

Пол испитаника
Године испитаника
Образовање, односно, стручна спрема испитаника
Године радног стажа испитаника

Зависне променљиве у истраживању. Зависне варијабле у овом истраживању су 27 питања у упитнику. Испитаници су имали 3 питања са понуђеним одговорима ДА и НЕ. На 22 питања испитаницима је понуђено више
одговора од којих су могли да заокруже само један одговор. На два питања
испитаницима је понуђено више одговора, а могли су да заокруже више.
3.7 Узорак испитаника
Истраживање је реализовано на пригодном узорку који чине 82 испитаника
мушког и женског пола. Већина испитаника је са подручја Војводине, у
највећој мери из Новог Сада и околине. Испитаници су старосне доби између
18 и 65 година. Узорком су обухваћени запослени испитаници различитих
професија и нивоа образовања. Начин избора узорка испитаника и сама његова величина пружају могућност да са релативно довољном поузданошћу зак-
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ључујемо о повезаности између техничких аспеката примене мобилних апликација м-пословање и фреквенције коришћења ових услуга.
3.8 Методе истраживања и инструменти за прикупљање података
У истраживању је коришћен упитник који садржи 4 независне и 27 зависних
променљивих Упитник је конструисан за потребе овог истраживања.
Упитник садржи 3 питања са понуђеним одговорима ДА и НЕ, 22 питања на којима је испитаницима понуђено више одговора од којих су могли
да заокруже само један одговор који у највећој мери исказује њихов личних
став на дато питање. Осим овога, у истраживању су узете у обзир социодемографске карактеристике испитаника као што су - пол, старосна доб, године радног искуства, школска спрема.
3.9 Организација и ток истраживања
Прикупљање података је спроведено у периоду од априла до маја 2008. године. Испитаници су упитник попуњавали на лицу места (у предузећима где су
запослени и где им је упитник и представљен), на папиру, или, када су у питању испитаници ван подручја Новог Сада, у електронском формату, и у
овом случају је испитаницима упитник био послат путем електронске поште.
3.10 Статистичке методе обраде података
Статистичка обрада података је спроведена применом програмских пакета у
програмима Microsoft Office Excel 2003 и СПСС12.0.1.
Примењени су следећи статистички поступци:
1. Израчунати су дескриптивни статистички показатељи (суме, фрекфенције, табеле фреквенција, кростабулације)
2. Компаративна методе, испитивање корелација, односно, међусобне
повезаности више променљивих
3. Hi-square
4. Резултати истраживања
У истраживању је учествовало 82 испитаника, а од тога 53 особе мушког пола
што представља 64,6% узорка и 29 особа женског пола што представља 35,4%
узорка. У истраживању је учествовало 82 испитаника од којих је највише њих
завршило VII степен стручне спреме, 39,0% испитаника тј. 32 испитаника, а
нешто мање испитаника има средњу стручну спрему, 17 испитаника, тј.
20,7% укупног броја испитаника.
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У испитивању је учествовало највише испитаника старосне доби до 30
година, односно 29 испитаника што чини 35,4% испитаника од укупног броја.
Нешто мање испитаника, 27 тј. 32,9% испитаника је старосне доби између 3040 година. С обзиром на већ објашњен начин бирања узорка испитаника, сви
испитаници су запослени. У истраживању је учествовало највише испитаника
са радним искуство до 5 година, и то 28, тј. 34,1% испитаника.
На основу добијених резултата закључили смо да највећи број испитаника који су попуњавали упитник користи рачунар. То је број од 80 испитаника, тј. 97,2% узорка. Овакав одговор је очекиван. Упркос релативно неповољној економској ситуацији која генерално влада у нашој земљи, употреба
рачунара, барем када је у питању фреквентност поседовања персоналних
рачунара у домаћинствима у Србији је на релативно високом нивоу, што показују и резултати истраживања РЗС у Републици Србији.
Прикупљени подаци из упитника показују и да највећи број испитаника, 45, тј. 54,88% никад не користи апликације за е-банкарство. Исти проценат испитаника, 18,3%, тј. 15 испитаника користи овај е-банкарски софтвер
ретко, односно, повремено, док најмањи број испитаника, свега 7, тј. 5% користи е-банкарски софтвер свакодневно.
Из резултата упитника се види да је 100% испитаника одговорило да
користи мобилни телефон. Ни један од испитаника није одговорио негативно
на ово питање, што су и очекивани резултати.
На питање колико често користе мобилни телефон за слање СМС и
ММС порука, 75,6% испитаника, тј. њих 62 је одговорило – свакодневно.
Повремено 18,29% испитаника користи мобилни телефон за СМС и ММС,
односно, њих 15, док 4 испитаника, тј- њих 4,9% користи телефон у ове сврхе
ретко, а само 1 испитаник, тј. 1,2% узорка – никада. Као и на претходно питање, одговори су и у овом случају очекивани, па се објашњење о томе да
старији испитаници нису навикли на мобилне телефоне и модерну технологију може применити у овом случају, као дискусија одговора о некоришћењу
мобилних телефона у сврхе слања СМС и ММС порука.
Према резултатима упитника, Интернет сервис путем мобилних телефона свакодневно користи 19.51% испитаника, тј. 16 испитаника, повремено
користи 24 испитаника што чини 29,27% узорка, ретко користи 11 испитаника што чини 13,41% узорка, а никад не користи 31 испитаник што чини 37,8%
узорка.
Релативно је мали број испитаника који свакодневно користи Интернет
путем мобилних телефона, али је и задовољавајући број оних испитаника
који су одговорили да користе Интернет повремено. Ипак може се закључити
да се коришћење Интернет сервиса путем мобилних телефона још није усталило као честа акција корисника мобилних телефона.
Резултати упитника показују да мобилни телефон у сврхе м-плаћања
свакодневно користи 25 испитаника што чини 30,5% узорка, повремено користи 19 испитаника што чини 23,2% узорка, ретко користи 5 испитаника, тј.
6,1% узорка, док је највише испитаника, 33 што чини 40,2% узорка, одговорило да никада не користи мобилни телефон за м-плаћања.
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Ови одговори су донекле неочекивани – релативно је велик проценат
оних испитаника који користе мобилни телефон у сврхе м-плаћања, али се
ово може објаснити чињеницом да је објашњење овог термина подразумевало
и допуну рачуна мобилног телефона СМС поруком и наплата паркинг места
путем СМС-а, што је услуга која данас има све више корисника код нас.
Такође, велики је број корисника који не користе уопште м-плаћања,
што је, иако поражавајућа чињеница, прилично очекивано.
У наставку истраживања, испитивали смо спремност испитаника на коришћење других, њима недовољно познатих функција мобилног телефона,
уколико би имали могућност да користе неке друге функције на својим мобилним телефонима. На питање да ли би користили мобилни телефон за друге функције уколико би имали мобилни телефон и апликације оспособљене за
такве функције, 54 испитаника, тј. 65,9% узорка је одговорило потврдно, само
5 испитаника, тј. 6,1% је одговорило негативно, док су се 23 испитаника, што
чини 28% узорка, изјаснила за одговор – не знам. Ово питање је у суштини
било контролно питање које је имало за циљ да наведе испитаника да размисле о евентуалним опцијама које им се нуде у коришћењу мобилних телефона,
а којих они до сада нису било свесни.
Чак 45,1% испитаника се изјаснило да би постали корисници услуге мплаћања, 11% испитаника не би, а 29,3% није сигурно. Велики проценат испитаника који нису сигурни, покушаћемо да објаснимо наредним сетом питања која се односе на евентуалне проблеме који се јављају приликом коришћења услуга м-банкарства, тј ограничавајућих фактора који по њиховом
мишљењу спречавају испитанике да постану корисници ових услуга.
Од укупног броја испитаника 24,4% је одговорило да нема проблема у
коришћењу услуга м-банкарства, 39% тврди да им је проблем мобилни телефон слабих техничких карактеристика, 41,5% узорка је као ограничавајући
фактор навело слабу безбедност и сигурност сервиса за м-банкарство, 35,4%
узорка, је навело да немају довољно информација у вези са ценом ове услуге,
или мисле да је цена превисока, 41,5% узорка тврди да је софтвер за мбанкарске услуге компликован за употребу, а 29,3% испитаника тврди да још
увек не могу да се навикну на све могућности које нуди модерна технологија,
односно, да више верују традиционалним начинима примања банкарских
услуга.
Видимо да је највећи проценат испитаника незадовољан техничким аспектима коришћења мобилних апликација за м-пословање, односно, слабим
техничким могућностима телефона који поседују, недовољном безбедношћу
апликација и компликованим софтвером за м-плаћања.
У сваком случају велики број испитаника се сложио да их у коришћењу
м-банкарских апликација спречава телефон слабих техничких могућности, а у
даљем току истраживања и анализе резултата, методом корелације добили
смо да постоји статистички значајна повезаност између фреквенције коришћења м-плаћања и слабих техничких могућности мобилних телефона. Ова
повезаност је позитивна и ниског интензитета.
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Употребом статистичког метода заснованог на X-квадрату, утврдили
смо да постоји статистички значајан утицај техничких захтева мобилних телефона за апликације м-плаћања и фреквенције коришћења м-плаћања, према
X-квадрат тесту. Такође, постоји статистички значајна повезаност између
фреквенције коришћења м-плаћања и поузданости апликација за м-плаћања.
Ова повезаност је позитивна и умереног интензитета, а статистички значајан
утицај ове две променљиве смо потврдили и X-квадрат тестом, са Пирсоновим коефицијентом који износи 14,916.
Постоји и статистички значајна повезаност између коришћења апликација за м-плаћање и неприпремљености испитаника за коришћење модерних
технологија. Ова повезаност је позитивна и ниског интензитета. Такође, постоји статистички значајна повезаност између коришћења апликација за мплаћање и ставова корисника да су апликације за м-плаћања компликоване и
тешке за руковање. Ова повезаност је позитивна и високог интензитета, а
међусобни утицај ове две променљиве смо потврдили и Пирсоновим Xквадрат тестом.
На основу свега наведеног, закључујемо да смо у потпуности потврдили Х2 хипотезу, која гласи да постоји статистички значајна повезаност између фреквенције коришћења м-банкарских апликација и техничких аспеката
апликација за м-банкарство, али и Х4 хипотезу која каже да су најчешћи
ограничаваjући фактори за коришћење м-апликација техничке природе.
Даље, 43,9% испитаника сматра да им је потребно техничко упутство за
коришћење апликација м-пословања, исто толико испитаника сматра да им
упутство није потребно, а 12,2% није сигурно. Мање испитаника, 19,5%, сматра да им је неопходна и додатна обука, 68,3%, сматра да им обука није потребна, а 12,2% није сигурно.
На основу овако добијених фреквенција, можемо да закључимо да наши испитаници сматрају да су релативно добро информисани и технички
обучени да користе апликације м-плаћања и м-банкарства.
Истраживањем смо утврдили и да постоји статистички значајна повезаност између фреквенције коришћења е-банкарских апликација и м-плаћања.
Ова повезаност је позитивног смера и умереног интензитета.
На основу овакве дискусије можемо закључити да смо овим истраживањем потврдили и главну хипотезу, Х1: Постоји повезаност између техничких аспеката примене и захтева мобилних апликација и мобилних телефона, и фреквенције коришћења услуга м-плаћања.
Мобилно пословање код нас је још увек у самом повоју и време ће
учинити своје када је у питању тенденција раста корисника ових услуга. У
циљу поспешивања ових имплементација ових апликација, ипак, потенцијални корисници имају јасан захтев – мобилно пословање није баук нити
превелика мудрост, понудите нам одговарајуће решење, јасно, прецизно, технички не превише захтевно, ефикасно и ефектно - и мобилно пословање ће
учи у нашу свакодневицу. Та будућност није далеко!
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5. Закључак
Развој информационих технологија је омогућио трансформацију класичног банкарства, које се огледа у преношењу информација у реалном времену и обради
података. Информационе технологије омогућавају смањење трошкова обраде
података и комуникације, што утиче на смањење цене услуга крајњим корисницима. Мобилно пословање још увек није реалност већ концепт у развоју, баш као
и апликације на којима се базира. Несумњиво, мобилно пословање данас представља један од најсавременијих начина вршења пословних активности, који све
брже и дубље захвата све сегменте друштвеног живота. Ипак, процес спровођења
савременог мобилног пословања на почетку новог миленијума је - комплексан,
вишедимензионалан, пун контроверзи, дилема и отворених питања – изазов на
који треба да одговоримо.
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Српска култура у глобалном медијском
архипелагу
Апстракт: Након симболичког рушења Берлинског зида и спектакуларног одласка тоталитарне и ауторитарне комунистичке идеологије, на раскршћу глобалног поретка српска
култура је снажно трансформисана под утицајима приватизације, плиме потрошачке културе и информацијских мећава, које су постепено обухватиле све форме свакодневног
живота. Фетиш робе, лаког профита и индивидуалног богаћења разорио је конвенционалне представе о традицији и духу времена, нудећи прегршт краткотрајних, површних,
сензационалних, таблоидизованих и кичерских задовољстава, која опчињавајућим сликама и непоузданим садржајима плене човекову пажњу.
Популарна култура увек одсликава односе политичке моћи, којим се друштвене разлике
премештају из једног модела у други, производећи пасивну публику, без класне или националне свести, пропагандно зависне од наркотички дозираних представа, које као резултат често имају идеолошке стереотипе и предрасуде. У новој прерасподели моћи, културни обрасци, национални идентитети, друштвени конфликти и животни стилови добијају темељну улогу, учествујући у реконфигурацији традиционалне државе која се наивно одупире променама, невољна да културну енергију из државних и чиновничких кабинета измести на отворено тржиште или под окриље цивилног друштва. Демократска култура имплицира право на разноврсност културних вредности и модела, легитимност националних институција и специфичан културни идентитет конвергентан са политичким
идејама слободног и отвореног друштва.
Кључне речи: друштво, медији, културни модели, конфликти, трансформација, моралне
врлине, комуникационе акције, демократска култура.

Serbian Culture in Global Media Archipelago
Abstract: After the symbolic demolition/failure of Berlin wall and a spectacular lapse of totalitarian and authoritarian communist ideology, at the intersection of the global world-order, Serbian
culture was dramatically transformed under the influence of privatization, consumptive culture
tidal waves and blizzards of information which were gradually subsuming all forms of daily life.
Fetish of items, easy profit and individual money-making, wrecked conventional notions of tradition and spirit of time, thus offering a variety of short-lasting, frivolous, sensational, tabloid and
kitschy (trashy) pleasures, using their fascinating pictures and treacherous contents to attract
person’s attention.
Popular culture reflects the relations of political power thus relocating social differences from
one model to another, creating the passive public without any class or national awareness, with
narcotic addiction for their daily dose of spectacles and shows, often resulting in ideological
stereotypes and prejudices. New redistribution of power gives a stalwart role to cultural patterns, national identities, social conflicts and life styles, thus participating in reconfiguration of
traditional state which is naively trying to resist the changes, unwilling to relocate the cultural
energy from state and bureaucratic cabinets out to the open market or under favor of civilian
society. Democratic culture implies the right for a variety of cultural values and models, lawfulness of national institutions and specific cultural identity convergent with political ideas of a free
and open society.
Key words: society, media, cultural patterns, conflicts, transformation, moral values, communicative actions, democratic culture
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1. Увод
Међу појмовима који обележавају доба у којем живимо култура заузима високо место, али и поред бројних теоретичара који су њено целовито значење
покушавали да сместе у концептуално строге оквире, може се констатовати
да универзалне дефиниције до данас нема. Од искона она је указивала на специфичну структуру друштвене заједнице, сачињену од информација, религије, морала, уметности, традиције, обичаја и права, резултирајући одређеним
моделом понашања. Тако су људи бирајући између могућности и искуственог
знања кројили моделе понашања унутар своје заједнице, прилагођавајући их
капацитетима простора и времена. Отуда стварност подвргнута специфичној
комуникационој пракси генерише редизајниране социјалне и културне моделе, који даље битно мењају класичне националне системе. Конституисањем
Европске уније добијамо плурализам културних политика, који би, како је
замишљено, требало да води ка транскултурној Европи и замишљеном концепту јединственог културног идентитета. При томе, проблем је како
сачувати специфичне интересе и потребе уметности и културе у етнички мањим заједницама, са недовољно моћи да утичу на међународне програме?
Сваку културу ваља посматрати кроз историјска трајања, кроз духовни
идентитет нације, али и спољне подстицаје и преплитања. Обухватајући доминантне материјалне и духовне вредности човек је себе свесно одродио од
природе, учествујући у вечитој игри интелектуалних конфликата између нових спознаја и класичних вредности. Уосталом, друштва и опстају захваљујући сталним променама, али само она која прва идентификују, означе и
именују појаве и процесе у окружењу имају привилегију конституисања културне матице. Тако се у планетарним духовним водама појављују бројне
струје и рукавци, али у одређеном времену и простору увек постоји једна
матица, ка којој теже све остале. Могло би се рећи да су човекову прошлост
обележавале различите цивилизације, али упамћене су само оне које су успешно наметале доминантан културолошко-вредносни ток. Освајање света могуће је и културном политиком, без коришћења снаге и оруђа, већ употребом
идеја и мултипликованих образаца вредности. Одговорност државе огледа се
и у јавном дизајнирању културног простора, који је интегрални део јавног
сектора.
Култура је уткана у све поре човековог живљења, па није случајно што
су током историје све политичке вође и државни апарати посебну бригу испољавали за стање у овој сфери. Политичке промене су немогуће без културолошких, што значи да је специфичан задатак власти да конституисањем
доминантне парадигме створи атмосферу погодну за трансфер нових вредности. Српска култура на раскршћу православља и католичанства, аутентично
европског и мондијалистичко субкултурног, колективног и индивидуалног,
почетком XXI века трпи жестоке ударе, како суседних култура (мислимо на
простор бивше Југославије), тако и корпоративно-хедонистичког утицаја који
драматично мења вредносне категорије. Духовне везе међу појединцима све
су слабије, док нове технолошке алатке модернизујући начине преношења
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порука постају носиоци доминантне културне парадигме. Интернет, мобилни
телефони и електронски медији преображавају цивилизацију у којој обитавамо, разграђујући класичан државни простор, али и утицај који је до скора
имала. Нови системи алтернативног груписања стварају нову публику, окренуту импресивним моћима дигитализованих алатки са сопственом мрежом
образложења и веровања. Међусобним везама и односима, разменама искустава и сазнања, бави се комуникација, без чијих би потенцијала култура остала усамљена и далека. Тек појавама преплитања, мешања и богаћења националних култура настала је акултурација,3као процес који ће силовитим таласањем преплавити глобус.
Између архаичног, ренесансног човека и информатички образованог
грађанина одвија се низ технолошких процеса који, захваљујући масмедијима
мењају законитости функционисања друштва. Буран узлет масовних комуникација омогућио је становницима планете, од Београда до Њујорка, Москве и
Каира, Скопља и Вашингтона, Пекинга и Отаве, да слушају, гледају и читају
исте информације, међусобно испреплетене и интегрисане у сличне друштвене активности. Медијска индустрија низовима нових, али и редизајнираних
формата (реалити програми, квизови, сапунице, серијали, толк шоуи, филмови, забавни програми и сл.) комбинованих са технолошки дигитализованим
алатима (мобилни телефони, сателити, Интернет), укида класичне појмове
државних граница и времена, нудећи глобални сурогат у којем је традиција
театрализована као јефтина забава за масовни аудиторијум. Спрега између
уметности, културе, медија и идеологије омогућава даљу хибридизацију
стварности4, која некадашње неестетске и ванестетске феномене трансформише у доживљај света глобалног спектакла. Тако се културна сфера
мејнстрим медијима колонизује, унифицира и под тржишним императивима
парализује, водећи диктатури медијских елита које софистицирано креирају
јавни дискурс и новопроизведени “културни капитал”! Некада драматичне
разлике у медијским технологијама и специфичностима, данас се могу
уочавати још само у жанровским техникама и методама којима придобијамо
све размаженију и пробирљивију публику. Мултикултурално комуницирање
трајно мења вредносни кôд националних заједница, ширећи исте или сличне
идеје, мерила, идеологије, размишљања, етичке стандарде... Свет се мења,
али и простори на којима живимо, доносећи другачије стандарде и моделе
вредности.
У политичком смислу, петооктобарским променама у Србији означен је
крај комунистичке ере, али је истовремено задржана трома, скупа и бирократизована државна апаратура, инсталирана на резултатима изборних процеса.
Национализам као популистичка доктрина заснована на уверењу о постојању
природне и чврсте повезаности међу свим припадницима нације, по основу
крви, језика, религије или историје, постепено је добијао све више специфи3

Идентификацијом специфичности сваке културе и успостављањем просторно-временске
синтезе између њих, долазимо до теорије о културним контактима, коју је појмом акултурације први означио антрополог Франц Боас.
4
Вуксановић, Д. Филозофија медија, Чигоја штампа, Београд, 2007:34.
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кума тоталитарности, а у мултиетничким срединама постајао неспојив са
демократском транзицијом.5 Насртљиво опседајући културолошку сцену национализам је прикривао ауторитарност, манифестујући је у технолошки
модернизованим формама и редизајнираним традиционалним садржајима.
Циљ је био привлачење што бројнијег аудиторијума, који би чињеницом о
масовности националистичким програмима обезбедио демократски легитимитет. Иза мултикултуралне фасаде крило се мноштво истог или сличног,
што је представљало опасност због могућности даље етичке подељености
заједнице. Евидентна београдизација у свим сферама живљења носила је и
велике културне ризике, јер би без енергичне деволуције6могло доћи до даљих културних деоба, са последицама и у другим друштвеним сферама. Дебаланс и елитизам у културној сфери као последицу лако могу произвести
непредвидиве политичке туруленције, уз опасност да културни радници постану политички активисти, без уметничке аутономности!
2. Преобликовање културног простора
Нови космополитизам, пропагандно наметнут са Запада, произвео је драматичне промене у националним политичким елитама, претећи мањинским
заједницама да остану на маргинама друштвених дешавања. Медијска машинерија испуњавајући своје захтеве и потребе за публицитетом често је производила оштре конфликте са класичним културним навикама и вредностима,
правдајући их потребом модерности. Почетком овог века амерички социолог
Џејмс Дејвидсон Хантер, са Вирџинија Универзитета, увео је у политички
вокабулар појам „културни рат”, објашњавајући како се он односи на бројне
битке око поретка вредности у појединачном и колективном духу и телу7.
Садржај конфликта може бити све: од кључне дилеме стратешког развоја
културне политике, преко односа према кичу, шунду, криминалу, забави,
сексу, уметности, холивудизацији филмских простора, па до питања заступљености културе у наставним садржајима или програмима јавних медија. Под
плаштом битке за јавним добром крије се сурова борба за политичком доминацијом, уз реалну опасност да богатство креативних идеја које би требале да
служе на добробит свих, злоупотребом постане арсенал у функцији отуђених
елита. Тако у већини држава власт брани доминантан културолошки модел,
док га опозиција оштро критикује тражећи шансу за придобијањем политичких саплеменика.

5

Успон национализма историчари повезују са Француском револуцијом и периодом XVIII и
XIX века, када су у Европи настале бројне националне државе.
6
Синоним за специфичну форму децентрализације која подразумева преношење владиних
надлежности на органе локалне или регионалне управе.
7
За разлику од Хангтингтонових оружаних ратова међу припадницима различитих система
вредности, амерички теоретичари културни рат виде као „меки“ сукоб унутар истог цивилизацијског круга, при чему медији намећу доминантне обрасце и пожељна мишљења.
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Управљање културним симболима унутар било којег друштва,
субјектима индиректно доноси и политичку моћ, па не чуди што се у глобалном, али и националним оквирима одвија невидљива борба за културолошком доминацијом. Исте музичке матрице, блокбастери, књижевни хитови,
ријалити шоуи, информативне поруке или екрански спектакли нуде исте или
барем сличне моделе вредности, па циљ планетарних модератора више није у
грубом наметању ставова, већ меком пласирању сличних садржаја, произведених под контролисаним условима, у брижљиво чуваним креативним радионицама. У новоствореном медијском архипелагу масмедији добијају улогу
друштвених катализатора; они фаворизовањем једних, а игнорисањем других
врше невидљиву селекцију података, стварајући комуникациони вртлог! У
само неколико центара света обликују се укуси и аспирације које зраче целом
планетом. „Исти принцип – асиметричност моћи – господари и на врху
светске информатичке пирамиде: као што масовна култура Запада тежи
да овлада (не)западном, тако америчка култура тежи да влада западном
сценом, неизбежно изазивајући реакције, особито старих и моћних западних
центара. Функционери француског министарства културе добар део свог
радног времена проводе уводећи сложен систем квота и дотација смишљених да француску културу заштите од Америке, која није заинтересована
само да извози америчке филмове”, каже Жил Жекоб, директор Канског фестивала, „њој је стало да извози свој начин живота” (Печујлић, 2002:79).
Различите пројекције културног развоја уочљиве су и на нашем националном простору, где су деобе видљиве на линији која грубо дели на глобалисте и националисте, реформаторе и конзервативце, модернисте и традиционалисте, и слично. Судар развојних концепата је оштар и поларизован, у
суштини непотребан јер стратегија културне политике треба бити
јединствена и репрезентативна. Цена медијализоване присности са аудиторијумом често је невидљива и дугорочна, јер губећи сопствену духовност
публика слаби национални јавни простор. Уместо стваралачких личности
које ће својим понашањем бити узор новим генерацијама или културних
пројеката који промовишу социјабилност и хуманитет, форсирају се медиокритетски духови спремни на све облике личне егзибиције, како би, барем на
тренутак били опажени. Култ славе избија у први план, па чак ни физичка
смрт не може утажити глад младих јуришника жељних мрвица популарности
и монденског живота. 8 Културни пејзаж се мења динамично и брзо, а нова
публика опчињена вирусима забаве и спектакала заснива се на привидном
хиперизбору и срећи (не)ограничене потрошње. Уместо националистичких
матрица све више се уочавају прикривене идеје корпоративног капитализма,
који шири нову идеолошку матрицу у којој је тржиште олтар религије конзумеризма. Рекламе све више замењују пријатеље, уредници вести – родитеље,
„експерти” – професоре, силиконске лепотице – заносне виле итд. Тако умес8
Када су у тешкој саобраћајној несрећи код Шапца три учесника српског ријалити шоуа “Велики брат” трагично изгубили животе, интересовање за учешће у новим серијалима додатно је
повећано?

Српска култура у глобалном медијском архипелагу

то критичке публике добијамо заведену масу, послушно стадо, које опчињено
медијским сликама, навикнуто на сензационалистичке шокове и хедонистичке декоре, стално испоставља нове прохтеве, ишчекујући одјек ирационалне гомиле. Тотализујуће дејство медијских слика, естетичарка медија Дивна Вуксановић, тумачи као културни раскид са претходним идеолошким
претком: „Истовремено са губитком ауре, из света културе, генерално узевши, нестаје све што је некада било јединствено и непоновљиво, уступајући
место клишетираним стандардима робе и актуелној брендократији” (2007:62).
Полуобразоване и медијски лаковерне масе живе од културолошких представа, захваљујући којима уметнички гласови постају - конкретни знаци, речи –
поруке, а садржаји – идеје.
У контексту непредвидивих и убрзаних глобалних промена националне
културе су изложене силовитим и комерцијализованим налетима пропагандног преобликовања. Експлицитна негација свега што долази од других, изражава немоћ домицилних култура да се спремно укључе у планетарне процесе. Још у античким временима писци су знали да на дух и меморију публике најснажнији утисак остављају емоционални шокови, због чега су често
користили трагичне или комичне слике9. „Сто малих злочина или сто малих
несрећа неће оставити никакав утисак на машту гомиле; док ће један тежак
злочин или једна једина катастрофа дубоко да је узбуди, чак и ако је у њима
било неупоредиво мање мртвих него у сто малих несрећа узетих заједно” (Ле
Бон, 1963:37). Да живимо у добу слика сведоче и подаци о гледаности телевизије у Европи, где је Србија убедљиво прва, са читавих 278 минута дневно.
10
Само четири минута мање пред екранима проводе Мађари, а затим следе
Македонија (259), Хрватска (254), Пољска (250) итд. На Старом континенту
илузијама екранске културе најмање су подложни Бугарска (185) и Словенија
(178 минута), док подаци не постоје само за Албанију. Разочарани и отуђени
појединци олако се препуштају блудничењу душе (Бодлер), јер ношени мноштвом нагона, жеља и веровања не примећују сопствени распад критичке свести. Роберт Патнам је истражујући ефекте телевизије на друштвени развој
установио “да сваки додатни сат дневно гледања телевизије доноси смањење за око 10% у већини облика грађанског активизма: мање јавних скупова,
мање чланова у разним одборима и комитетима, мање писама упућених посланицима Скупштине, итд. ”11 Без обзира да ли медији заиста изазивају
друштвено дезангажовање грађана, евидентно је да су људи пре технолошке
револуције више времена проводили у дружењу и међусобном комуницирању. Веровања, наслеђене традиције, митови, заједнички системи вредности,
идеје, знања и представе, енергијом масовних медија обликују се, дизајнирају
и пакују, како би се кроз конфекцијски унисионе информације вратиле масовној публици.
9

„Слике које треба давати, као што се дају дроге, стално у већим и учестанијим дозама”, препоручује Серж Московиси (1997:169)
10
ИП Међународни маркетиншки комитет (IP - International Marketing Committee), 2006
11
Putnam Robert, Bowling Alone, Simon&Schuster, New York, 2000. str. 221.
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Паралелно са новим економским поретком одвија се жилава, неравноправна борба за промењеним међународним поретком у области културних
садржаја. Уверења, мишљења и митови додатно се учвршћују релативизујућим представама које привлаче пажњу широког аудиторијума. Између
доминације и потчињености постоји невидљиви мост међуутицања, друштвене теорије којом можемо да научно анализирамо, пратимо и поредимо токове
настанка, умножавања, богаћења и контроле духовних процеса. Програмирање масовног идентитета, плурализма, партиципације и интеграције, без икаквих калкулисања, води благој, оптимистичкој визији глобалних информационих сервиса који ће бити “једнако” доступни свим медијски писменим становницима! Друштвена филозофија представља један од важних стубова парламентарне демократије, уз приватну својину, независно судство и слободне
медије као корективе политичког живота, алиас четврту силу!
За истинску демократију неопходно је успешно комуницирање са
грађанима који се добровољно укључују у друштвену заједницу, ослушкивање и уважавање њихових мишљења, идеја, ставова и жеља. Структурална и
функционална трансформација друштвених система није могла, а да се не
одрази у културној сфери! Није реч само о дубини технолошких промена које
се огледају у другачијим техникама преношења садржаја (бележења текстова,
снимања филмова или слика) или броја особа којима их упућујемо (масовност аудиторијума), већ коперниканском обрту којим из једне револуције
(индустријске), прелазимо у другу (дигиталну)! Уместо централизоване организације и дистрибуције порука тежи се децентрализацији, дијалог и полилог
потискују монолог, једносмерност мења повратна спрега, масовни аудиторијум - персонализација, док се монопол споро повлачи пред контролом корисника који више нису у пасивном положају јер образовањем често превазилазе ствараоце аката.
3. Потрошачка култура, идентитет и животни стил
Глобализација тржишта производи сталне потресе у етничким просторима,
мењајући физичке границе држава, па чак и стварајући нове. Хегел је још пре
више од два века констатовао како култура без државе није могућа, али и да
се уметност и наука не раздвајају од државе, они су само одређени моменти
духовног бића државе, они су сама држава.12 То је писао у доба након Француске револуције, када је Немачка тражила путеве опстанка и духовне трансформације посусталог друштва, намеравајући да се убрзано придружи ондашњим демократским заједницама. Историјске раскрснице често имају необичну коинцидентност, само је потребно више аналитичности и мотива. Другим речима, Србија данас мора имати сопствену културну индустрију, са
јасно дефинисаним приоритетима који ће бити у складу са глобалним проце12
Friedrich Meinecke је још 1924. цитирао Хегелов спис о немачком уставу, објављен 18011802, под насловом: Freicheit und Schieksal, са тезом да свака држава зависи и од развоја других народа, стр. 457
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сима, али и стратешки јасном филозофијом очувања духовног стваралаштва
заснованог на континуитету Дечана, Пећке патријаршије, Мирослављевог
јеванђеља, Душановог законика...
Промене које се свакодневно дешавају око нас бивају нам често невидљиве јер их као учесници глобалних процеса тешко примећујемо. Индустријско друштво тихо нестаје са економске мапе, а на његово место пристиже
потрошачка култура, ослоњена на бројне и раскошне храмове конзумеризма.
Мултинационалне корпорације преузимају кајасе глобалног господарења
тако што поред привредне унификације намећу и глобалне медијске садржаје,
који нудећи обиље забаве и лаких информација трансформишу наше навике,
укусе и потребе. Када милиони гледалаца широм планете гледају исте филмове и видео-спотове, они истовремено маштају о егзотичним пределима
приказаним на њима или робним маркама које користе њихови љубимци.
Тако се дистрибуирају културни трендови, али и шири страст поседовања
одређених производа. Услуге и робе нуде се у неограниченим количинама и
савршеним дизајнима, па човек изложен мећави рекламних снова и несвесно
преузима стандардизовани и глобалистички наметнут персоналитет.
Културни садржаји креирани у културним мегашоповима обасипају нас
са телевизијских екрана, обећавајуће поруке заводе и док их још нисмо ни
очитали са монитора кућног рачунара, а добронамерни “савети” са билборда
и светлуцавих реклама на зградама које нас окружују делић су пропагандног
мозаика унутар којег живимо. Свет постаје џиновска реклама, живот потрошачка порука, а спектакл храна којом задовољавамо глад за јефтиним сензацијама и инцидентима. Слободно тржиште донело је хомогенизацију културе,
која смањујући националну разноврсност нуди популарну културу, при чему
медији постају стубови новог Вавилона. Глобална музика, филмови, игрице и
слични садржаји крстаре екранима или одјекују из звучника широм света,
обезбеђујући масовну публику. Стандардизација тржишта поништава локалну културу, која се тешко опире моћним и агресивним утицајима новог империјалног поретка, уз мале шансе да трајно опстане.
Културна форма прилагођава се захтевима све размаженијег медијског
тржишта, па тако приче о богатим, славним и контроверзним личностима
постају пожељни обрасци успеха код нових генерација. Мноштво новина,
радио или телевизијских станица не значи и мноштво погледа и идеја, јер
комерцијализација усмерава оптику којом се културни процеси осмишљавају.
Све је подређено профиту, забави и сензационализму, рејтинзима и тиражима, водећи даљем снижавању културних критеријума. Јавна сфера се успорава према карактеристикама масовне телевизије и таблоида, док се губљењем
граница између јавног и приватног отвара простор идеолошким обманама.
Сапунице, ријалити шоуи, квизови, скривене камере, електронске кладионице, јавне причаонице, романтични серијали и криминалистичке серије, креирају наративни опус којим се реконструишу постојећи културни обрасци.
Јавна драма конституише измењени модел друштвеног живљења, са
осцилирајућом скалом културних вредности.. Када се пред камерама националних телевизија директно преносе улична дивљања хулигана или дилеме
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потенцијалних самоубица да ли да скоче са моста на Сави, несвесно се помаже у скретању јавне пажње. Млади уметници препознати у глобалном окружењу добијају секунде пажње у ударним минутима ТВ програма или тек неколико редова, често на маргинама дневних новина, за разлику од новокомпонованих звезда “Гранда”, “Идола”, силиконских лепотица или учесника
риалити шоуа. Кројачи медијске политике, са забринутошћу констатују како
удео јавних радиодифузних сервиса у гледаности, свакодневно опада (нпр. у
Мађарској је гледаност јавних емитера у периоду између 1995. и 2001. опала
са скоро 80% на свега 13,2%, у Хрватској је 2004. након уласка РТЛ-а преполовљена гледаност ХТВ-а, итд) 13.
Стил јавног самопредстављања кроз процесе медијатизације добија посебну димензију. Слике острашћеног заноса навијача који хорски певају увредљиве песме или узвикују политичке пароле, палећи бакље и сличне димне
реквизите, само су увод у сцене дивљања и бруталног насиља, које укључује
и варварски обрачун са припадницима служби јавне безбедности. Телевизија
нуди лажну славу, криминогене прототипове филмских јунака, који у опсценој стварности имитирајући Рамба или сличне мачо момке, промовишу турбо
стил живота у којем је „боље живети као цар – један дан, него као обичан
човек – сто година“. Култура славе прилагођава се класичним формама, нудећи митологизоване представе нових јунака, који са бетона и улица, преко
сплавова и светлуцавих кафића, стижу до бодигардова и сарадника разних
безбедносних служби, ширећи шљаштећу и бизарну причу о каријери и успеху до којег се лако може доћи.
Медији постају најмоћније промотивно средство данашњице, директно
улазећи у приватне животе глобалне заједнице. Исте слике наркотички заводе
гледаоце мејнстрим медија, који тако сањајући исте снове, конструишу исте
вредности, наде и жеље. Зачаравање је дуг и постепен процес јер реципијент
кроз огледало не види одраз онаквим какав јест, већ каквим би желео да буде!
Медијализовани морално-духовни ауторитети форсирају измењене етичке
критеријуме, намерно стварајући конфузију око циљева, вредности, квалитета или принципа друштвеног деловања. Информацијска мећава, у којој већ
увелико живимо, код грађана Србије изазива одређени степен засићености,
тако да креатори јавног мнења чине све веће напоре како би медијске садржаје приближили конзументима. Под плаштом жуте штампе прикрива се
огорчена политичка борба странака које учествују у власти, тако да се у дневним листовима често одвија невидљива битка арканских центара моћи, обавештајних служби, остатака старог поретка и нових владара. Саморазвлашћење државе одвија се на вербалном плану, док је у пракси сачуван утицај политичких елита које одлучују који ће медији уживати привилегован
положај. Површне, провокативне, понекад измишљене, а не ретко и манипулативне поруке, све више загушују комуникацијске канале, тако да садржајима доминира инфотаимент у разним облицима и форматима. Тако се
13

Телевизија у Европи, Open Society Institute, OSI/EU Monitoring and Advocacy Program, Budapest, Hungary, 2005. стр. 54.

Српска култура у глобалном медијском архипелагу

медији клонирају, новине постају унисионе, електронски канали личе као јаје
јајету, јер у комуникационом рогу обиља, како га метафорично назива медијски барон Руперт Мердок, нема критичности и провокативности. У изобиљу конфекцијских вести и контролисаних информација избор постаје важнији од снадбевања, тако да брзо и агресивно таблоидно новинарство нудећи
сурогат забаве, брзине, румора и информисања постаје мегатренд нове генерације.
Секс, смрт, скандал, слава, сензације и спорт чине скелет модерне инверзије вредности, па објављивањем таквих садржаја медији омогућавају брз
излазак на јавну сцену. Форсирајући таблоидну (не)културу нова десница
развија стратегију “ауторитарног популизма” којом појачава државну контролу над неразвијеним грађанским друштвом. Тако се јавност трансформише у политички циркус којим се лако манипулише јер таблоидна публика не
води критичке расправе, али одлучује на гласачким местима! Друштвену
противтежу могуће је створити само конституисањем медијски писмене
јавности, појавом одговорности на тржишту информација, професионалном
саморегулацијом, ефикасним функционисањем правосуђа и одговорном националном културном стратегијом.
Посматрајући политику као реални и прагматични инструмент за укидање конфликата, преузимамо обавезу идентификације права и обавеза државе и појединаца, учесника јавног живота. Америчко схватање државе знатно
је другачије од европског, јер фаворизује грађански, а тек потом културолошки, религијски, расни или етнички идентитет. То и не чуди када се зна да
амерички народ није постојао пре оснивања те земље, због чега је она увек
склонија антиетатизму, индивидуализму, “лесефер” тржишту и егалитаризму (Фукујама, 2007:127). Континентална Европа као древни извор демократије конципирала је државу као чувара јавних интереса, при чему је бирократија имала функцију заштите интереса нације. Необуздано инсистирање на
националним суверенитетима било је подстрек за бројне ратове, па стварање
Европске уније представља покушај очувања традиције. Отуда различити
погледи ка глобализацији и њеним продуктима, при чему су слабе државе и
мали народи знатно опрезнији и сумњичавији, не без разлога.
Либерална економија и политика стратешки циљају на освајање човека,
инсистирајући на слабљењу личног идентитета. Отуђен у глобалном супермаркету, изгубљен у медијској прашуми, бомбардован ројевима претходно
селектованих и примамљивих информација, заведен слаткоречивим бајкама и
спектакуларним сликама, усамљени појединац постаје лак плен потрошачколихварског лобија. Разапете комуникацијске мреже нуде лажну солидарност
и информациону слободу Нестајање породице, традиционалног задругарства,
метаморфоза образовања, доколица, повлачење средње класе, уз медијску
агресивност, воде креирању новог културног идентитета који почива на
највишим нивоима индивидуализма и нарцизма. Унифицирање глобалног
аудиторијума логично производи локалну политичку мобилизацију, која је у
суштини контрапродуктивна јер се планетарно културолошко-информационо
умрежавање не може зауставити! Покушаји усмеравања и контролисања на-
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ционалне вредносне матрице, реликт су конзервативних бирократских размишљања, која персонализацијом јавних активности одржавају фасаду националног дискурса.
4. Уместо закључка или – могући правци даљег културног развоја
Анализирајући континуитет српске духовности лако ћемо закључити како
“објективна одредница српске културе није простор него време” (Ћосић,
2001:7), јер се духовно стваралаштво српског етноса шири на бројна седишта
која нису на њеној територији. Отуда је отвореност ка глобалним подстицајима нови квалитет, али само уз политику очувања сопствених вредности.
У систему који мора постојати на националном простору неопходна су чврста
правила игре, али и потенцијална договарања која би креативност развила до
максимума. Држава треба да део својих компетенција што пре пренесе на
актере културних промена, децентрализујући себе и постепено уграђујући
културну баштину у планетарни мозаик. Гломазна, прескупа и трома бирократија само успорава интеркултурну комуникацију, трошећи лавовски део
новца из буџета на сопствене зараде. И даље евидентна етатизација у процесу
културног управљања оставља дубоке трагове, јер покривање компетентних
културолога оданим партијским кадровима води рушењу вредносних ставова,
али и рањивости сопственог културног простора, који постаје подложан
туђим утицајима.
Нови начини промишљања културе све више се пројектују медијима,
тако да човек савремености нарцистичким конзумирањем доминантних представа постаје објект туђе рецепције стварности. Глобални мозак унифицира
културни парк који бљешти од лажне лепоте, исфабрикованог сјаја и монденског гламура. Раст таблоида, забавних недељника, модних магазина, часописа
о здравом животу или алтернативним видовима лечења, показује моћ културног инжињеринга.14Другим речима, концепт културе као јавног добра одлази
у прошлост, док у први план избија тржишни модел зависан од културне продукције и креативне индустрије. Доба индивидуалних културних политика,
али и партијских нагодби требало би да је за нама јер свет форсира модел у
којем културни капитал синергетички креирају образовани стручњаци, друштвено-одговорни појединци и носиоци власти. Репозиционирање и самоорганизовање културе зависи и од проблема преузимања одговорности, од чега се
у Србији и даље бежи.
Збуњујуће технолошке промене и сурова комерцијализација комуниколошког поретка уздрмале су традиционални монопол и ауторитет јавних медија, који су неопрезно прихватајући бачену рукавицу ушли у игру у којој
доминирају шунд, тривијалност и лака забава, заборављајући да рејтинзи не
14

Појам преузет од Клода Молара, који под њим подразумева способност да се оптималним
решењима, у смислу квалитета, издатака и рокова, одговори на захтеве које испољавају партнери културног живота у погледу дефинисања циљева, утврђивања програма, мобилизације
финансијских средстава и техничке реализације пројекта (стр. 5).
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умеју да мисле. Тако масмедији све више конституишу репрезентативну
јавност, али се погрешно мисли како су они изнад система, отуђена моћ! Иза
њих су увек људи или аркански центри, па њиховим маркирањем и демократизацијом популарних садржаја стварамо неопходан оквир за бржу промену
културне мапе. Комуникациона стратегија подразумева дубоке промене менталитета, навика и потреба грађана Србије, примерено стандардима Европске
Уније.
Будућност ће припадати оним културама које владају знањем и технологијама, јер познавање информационих тајни омогућава господарење над
неразвијеним и медијски необразованим друштвима. Завесе тајновитости,
спектакуларности и масовних илузија прикриваће трансформисане моделе
вредности, који ће угађајући склоностима публике фаворизовати комерцијализоване представе, прилагођене захтевима корпоративних елита. Нови
свет искључује ксенофобичност и митоманство, тражећи у специфичностима
и интеркултурализму решење за дијалог на глобалном нивоу, али уз стандарде који се морају уважавати.
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Мониторинг медија: анализом садржаја ка
квалитетнијим медијима
Апстракт: Мониторинг медијског садржаја је добро успостављена и веома прецизна
научна методологија која власницима медија, медијским посленицима али и читавом
друштву може да помогне да уместо тржишно комерцијалних медија заснованих на шунду и кичу успостави друштвено одговорне медије. Иако у академским круговима методолога и даље трају контроверзе око тога да ли је квантитативна анализа садржаја иако веома прецизна, довољно широка да захвати целину и смисао медијских порука и да ли је
квалитативна анализа садржаја, иако широка, довољно прецизна за доношење општих,
научно валидних закључака, квантитативна и квалитативна анализа садржаја медија, по
нашем мишљењу, делови су истог аналитичког процеса и међусобно се не искључују. На
против. Комбинацијом квантитативне и квалитативне анализе можемо добити много
јаснију и прецизнију слику објављеног медијског садржаја, експлицитних и латентних
(скривених) медијских порука и на основу тих сазнања утицати на уређивачке политике
медијских кућа у правцу стварања нове, на темељу науке засноване, широке и критичке
медијске културе.
Кључне речи: медијски садржај, мониторинг медија, квантитативна анализа медијског
садржаја, квалитативна анализа медијског садржаја, медијска култура.

Media Monitoring: By Using the Content Analysis
Towards More Quality Media
Abstract: The media content monitoring is well established and very precise scientific methodology which media owners and the whole society helps to establish instead of commercial media based on schund and kitsch, socially responsible media. Although there are still contra versions in methodologist academic circles whether the quantitative content analysis, even very
precise one, the wide enough to embrace the whole entity and meaning of media messages.
Also, there are still contra versions whether the qualitative content analysis, albeit wide one, the
precise enough for making the general scientific based conclusions. According to our opinion,
both analyses are the part of the same analytical process and they are not mutually excluded.
On the contrary, by combining qualitative and quantitative analyses one can get a clearer and
precise picture of both published media content and explicit lateral (hidden) media massages.
By knowing all this we can direct the editorial policy of media houses towards creation of new
(scientifically based) wide and critical media culture.
Key words: media content, media monitoring, qualitative media content analysis, quantitative
media content analysis, media culture

Медији би, као витална карика у друштвеном систему комуницирања и
информисања, који обухвата све друштвене равни, дубоко интегрисани у модерно друштво, уколико се измене, могли да учине много да се из, индустријском
логиком вођеног, неподношљивог подилажења већинском укусу, шунду, кичу и
непрекидне политизације и идеологизације, коначно изађе. Медији би, изменом
садржаја, угла посматрања, проширењем дискурса и контекста, стварањем рефе1

Faculty of Management, Novi Sad, bulatovic@famns.edu.rs

Мониторинг медија: анализом садржаја ка квалитетнијим медијима

рентних оквира критичког мишљења и критичких интерпретација, отварања
јавног дијалога о алтернативама и афирмисањем темељних људских, уместо индустријом наметнутих вредности, могли да допринесу деконструкцији "доминантне идеологије"2 нерешавања проблема, одуговлачења и избегавања да се реалност сагледа и из перспектива које медијској индустрији не обезбеђују велике
профите. Конструкција друштвеног и слика света коју данас све агресивније нуде
медији, не темељи се толико на реалности колико на уверљивости.
У недостатку озбиљног, систематичног, институционалног и научног приступа анализи самих медија и анализи медијског садржаја (осим неколико часних
изузетака3) највећи део покушаја да се о самим медијима отвореније и храбрије
проговори, завршавају се дебатама које највише личе на докона кафанска препричавања.
Овај рад, покушај је, да се уместо пуког пребројавања тиража и гледаности/слушаности (на научној методологији заснованих истраживања) афирмише
методологија квалитативног и квантитативног истраживања медијског садржаја
која пружа дубљу и квалитетнију слику и разумевање конструкције друштвене
стварности око чега се, у академским круговима, и даље расправља у распону од
позитивистичког (квантитативног) до конструктивистичког (квалитативног) приступа самој методологији истраживања.
Памела Шумејкер и Стефан Риз бележе да се медијски садржај састоји од
читавог спектра феномена (медиј, продукционе технике, поруке, извори који се
цитирају или на које се односи, контекст итд.) и кажу да је задатак анализе садржаја "да успостави неку врсту реда и поретка код тих феномена како бисмо могли да ухватимо њихов смисао". Затим настављају: "Део тог процеса успостављања реда састоји се од издвајања кључних елемената за које мислимо да су важни и којима желимо да посветимо пажњу. Истраживачи садржају прилазе на
различите начине и користе различите концепције и методолошке алате" (Shoemaker and Reese, 1996).
Квантитативна анализа садржаја сакупља податке о медијским садржајима
као што су теме или питања, о фреквентности порука детерминисаних кључним
речима, о контексту, тиражима и фреквентности медија (истраживање гледаности, читаности). Квантитативна анализа садржаја такође се бави медијским формама (нпр. визуелни медији као што је ТВ користе много префињеније семиотичке системе у односу на штампане медије па стога имају већи утицај). Ноендорф сматра: "Оно што је битно јесте да се карактеристике и садржаја и форме,
морају размотрити приликом спровођења било које анализе садржаја. Карактеристике форми су често изузетно важни медијатори елемената садржаја" (Neuendorf, 2002).
Док Ноендорф чврсто заговара тезу да је анализа медијског садржаја само
квантитативна метода, Шумејкер и Риз сврставају анализу садржаја у хуманистичку и бихевиористичку традицију, те стога сматрају да би требало примењивати и квалитативни и квантитативни приступ. "Бихевиористичка анализа садржаја не користи увек и обавезно квантитативне или нумеричке технике, али оне
теже да се користе заједно. Слично томе, хуманистичка студија садржаја природ2
3

Скуп идеја које се обично употребљавају да би се објаснила догађања у друштву.
Сњежана Миливојевић, Владимир Ћургуз, фондација Ебарт и бројне невладине организације.
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но тежи квалитативној анализи". Шумејкер и Риз даље бележе: "Свођење огромне количине текста на квантитативне податке … не обезбеђује комплетну слику
значења и контекстуалних кодова јер текст може да садржи и многе друге
значајне форме осим пуког понављања (Shoemaker and Reese, 1996).
Истраживачи који заговарају анализу латентног као и појавног садржаја
као начина за разумевање смисла текста, употребљавају интегрисану квалитативну и квантитативну анализу порука. Истраживач медија Њуман бележи: "Проблем (са квантитативном анализом садржаја) је величина простора до којег се
квантитативни индикатори интерпретирају као интензитет смисла, друштвени
утицај и слично. Не постоји једноставна веза између медијских садржаја и њиховог утицаја, и било би сувише поједностављено у том смислу одлуке темељити
на бројкама из статистичке анализе садржаја" (Neuman, 1997).
Једноставније речено, није ваљано претпоставити да квантитативни фактори као што су величина и фреквентност медијских порука одговарају њиховом
утицају. Такође није ваљано претпоставити да су ти квантитативни фактори
једини или чак главни детерминатори медијског утицаја.
Њуман коментарише квалитативно – квантитативну дихотомију анализе
садржаја: "У анализи садржаја истраживач користи објективно и систематично
пребројавање и снимање како би добио квантитативан опис симболичног садржаја текста". Али, додаје: "Постоје и квалитативне или интерпретативне верзије
анализе садржаја". Њуман такође бележи: "Квалитативну анализу садржаја већина истраживача позитивиста не цени много. Ипак истраживачи који се баве феминизмом, па и други, прихватили су и више цене критички и интерпретативни
приступ" (Neuman, 1997).
Њуболд сматра да квалитативна анализа садржаја "није у стању да ухвати
контекст у оквиру којег медијски текст постаје смислен" (Newbold, 2002). Они
који заговарају квалитативну анализу текстова истичу да квалитативни фактори
који имају највећи утицај на интерпретацију аудиторијума и могуће ефекте, садрже:
најчешће перцепцију кредибилитета медија (нпр. чланак у специјалистичком, научном или медицинском часопису имаће већи кредибилитет него исти текст у популарној штампи),
контекст (нпр. текст о здрављу објављен у току изненадне појаве епидемије, другачије ће бити читан него када се објави у неко друго време),
својства аудиторијума као што су пол, старосна доб, раса, етничка припадност, ниво образовања и социјални и економски положај, утицаће на
"читање" медијског садржаја.
Квалитативна анализа садржаја испитује везе између текста и могућег смисла који ће аудиторијум из њега извући, препознајући медијски текст као полисемичан – тј. отворен за различита значења, за различит аудиторијум – и покушава да детерминише вероватни смисао који ће публика дати тексту. Она посебну
пажњу поклања аудиторијуму, медију и факторима контекста а не једноставно,
само тексту.
Имајући све то у виду могло би се рећи да квалитативна анализа садржаја у
великој мери зависи од "читања" и интерпретације медијског текста самог истраживача. Овај интензиван и временски употребљив фокус један је од разлога
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због којих се у већини квалитативних анализа садржаја узимају мали узорци и
због чега се овакав приступ критикује као непоуздан и ненаучан.
Другачије речено, квалитативну анализу садржаја је веома тешко, ако не и
немогуће извести, са научном поузданошћу. Квалитативна анализа садржаја може бити потврђена научним методама и може дати поуздане налазе. С друге
стране квалитативна анализа текста неопходна је ради разумевања дубљег
значења и могућих интерпретација у аудиторијуму, што је, сасвим сигурно,
крајњи циљ сваке анализе медијског садржаја.
У области проучавања медија и комуникација, већина истраживача не повлачи оштру линију између дефиниција текста, анализе садржаја и дискурса, као
што то чини Ноендорф. Истраживачи медија као што је Њуболд (2002), Давид
Гаунтлет (2002) и Џејмс Каран (2002), баве се квалитативном и квантитативном
анализом садржаја и већина их сматра комплементарним деловима целине анализе текста у настојању да се одреде могућа значења и утицај на аудиторијуме.
Андерс Хансен (1998) додаје коментар:"… уместо да истичемо застарелу
некомпатибилност са другим квалитативним приступима (као што су семиотички, структурална анализа, анализа дискурса), желимо да нагласимо да би анализа садржаја морала да буде обогаћена теоријским оквиром и са још више квалитативних приступа који би уз методологију тражили и упутства за употребу,
што се веома ретко налази.
Категоризација Шумејкер и Риз на хуманистички приступ, који се бави садржајем медија као одразом друштва и културе, и на бихевиористички приступ
анализи садржаја који испитује вероватне ефекте медијског садржаја, веома је
корисна за разумевање питања: "Како спровести анализу садржаја?" Истраживач
медијског садржаја који испитује могући утицај садржаја на аудиторијум и како
се садржај одражава на друштво – дакле онај који истраживање базира на бихевиористичкој и хуманистичкој традицији – требало би да користи комбинацију
квалитативне и квантитативне анализе садржаја.
На основу цитата Хансена, Шумејкера и Риза, као и осталих аутора може
се закључити да комбинација квалитативне и квантитативне анализе садржаја
"нуди најбоље од оба света". За потпуније разумевање смисла и значења медијских текстова као и могућих ефеката у аудиторијуму и друштву, ова комбинација је дакле неопходна.
Веома је важно истаћи да постоје и они истраживачи аудиторијума који
потпуно одбацују став да је до смисла медијског текста могуће доћи кроз његову
анализу (Newbold, 2002). Наравно, као што смо већ раније рекли, аналитичари
медијског садржаја морају бити опрезни код стварања претпоставки о могућем
медијском ефекту и утицају.
У сваком случају уколико истраживање аудиторијума остане главни начин
за директни увид у њихову перцепцију, то такође отвара неке методолошке проблеме. Примаоци заборављају одакле су добили информацију (нпр. велики број
учесника у интервјуима и групним дискусијама кажу "неко ми је рекао", иако су
информације примили преко масовног медија). Други не говоре истину, вероватно ненамерно, али људи често не желе да признају да су читали неке "бизарне"
текстове у новинама или гледали такве садржаје на ТВ. Понекад испитаници који
разговарају директно са истраживачем, једноставно кажу оно што мисле да би
истраживач желео да чује (интервјуи па чак и етнографска истраживања врло
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често покваре сами истраживачи својим убацивањима, усмеравањима и упутствима). Истраживања аудиторијума такође имају своје проблеме везане за утврђивање узорка, конструкцију питања и интерпретацију одговора.
Једна од кључних предности анализе садржаја када је реч о садржају медија јесте та, што је то метод који се "не уплиће, не ремети" предмет истраживања и омогућава испитивање веома широке палете садржаја током дугог временског периода како би идентификовала дискурс и на основу тога истражила могућа значења и ефекте.
На крају можемо да кажемо да се анализа садржаја, уколико у истраживање укључи и анализу контекста у којем су медијске поруке настале, као научна,
на сазнајним а не комерцијалним мотивима заснована метода, бави истраживањем друштвене реалности. Анализа садржаја дакле, као научно добро утемељен
и проверен метод, може кроз своју систематичност, квантитативност и квалитативност, да одигра потенцијално врло значајну улогу проширивања нашег разумевања улоге и значаја медијског дискурса у конструкцији друштвене стварности. Осим тога, на овом методу заснован систематичан мониторинг медија и његови резултати, уредницима могу да пруже драгоцене информације о томе шта би
ваљало мењати у медијском садржају и форми ради потпуног остваривања друштвене одговорности медија и њихове демократске улоге у друштву, а не само
њихових корпоративних, комерцијалних потреба.
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Приватна својина и цивилно друштво – Реституција као модел развоја Србије
Славенко Гргуревић1

Приватна својина и цивилно друштво –
Реституција као модел развоја Србије 2
Апстракт: Приватна својина је демаркациона линија између грађанских и аграрнихдеспотских друштава. То је разлог што је први економски и политички циљ у земљама
ослобођеним од комунистичког режима била реституција својинског кодекса грађанског
друштва. На тај начин су створени услови за паралелно дејство у три правца: а) ревитализација средње класе, б) развој предузетништва, тржишног амбијента и интересног организовања, ц) неутрализација корупције и криминала. У овом раду биће презентиран и
пројекат имплементације реституције као модел развоја Србије.
Кључне речи: реституција, цивилно друштво, предузетништво, корупција, криминал

Private Property and Civil Society
Restitution as a Model of Development of Serbia
Abstract: Private Property is the line of demarcation between Civil Society, on the one hand,
and agrarian-despotic societies on the other. Consequently, one of the main economic and political goals of the countries liberate from communism was to reinstate property code of civil society. This created conditions for parallel action on three fronts: a) revitalization of the middle
class, b) development of entrepreneurship, a market ambience and interest base organization,
c) neutralization of corruption and crime. In this paper implementation project of restitution as
the development model of Serbia will be present.
Key words: restitution, civil society, entrepreneurship, corruption, crime

1. Приватна својина и цивилно друштво
1.1. Emporium и dominium
Приватна својина је демаркациона линија између грађанских и аграрнихдеспотских друштава. Утемељени на универзалној кодификацији (corpus juris
civilis) историје филозофије и права, модерна правна наука и савремени правци у
тумачењу појавног света се не могу замислити мимо корена римског права где се
у раном стадијуму развоја хришћанске цивилизације одредила јасна дистинкција
између империума и dominiumа. Империум је синоним за јавну, политичку државну власт, а dominium синоним за својинску-приватноправну власт која је темељ
економске и политичке независности, односно цивилног друштва. Када се ове
две власти обједине у рукама државе, не постоје услови за развој цивилног друштва - владавине права, јер у таквој ситуацији људска права и слободе постоје
само номинално. Овакав начин уређења односа у друштву је облик владавине
1

Институт економских наука, Београдска банкарска академија, Змај Јовина 12, 11000 Београд
Овај рад је део истраживања на пројекту "Укључивање привреде Србије у Европску унију"
бр. пројекта 159004. који финансира Министарство за науку Владе Републике Србије.
2
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познат у историји цивилизације као оријентални деспотизам - политички систем
чији су корени у азијатском начину производње. У том систему владар и држава
су имали најзначајнију економску и политичку улогу; држава и њени функционери служили су интересима владара - деспота. У таквом друштву нема приватне
својине на чијим основама би се могле развити личне и грађанске слободе.
За разлику од азијатског начина производње европски модел организације
привреде и друштва заснива се на развоју градова, на мноштву аутономних
субјеката са разгранатим хоризонталним комуникацијама, где је улога државе
секундарна у односу на приватну својину, тржиште ("невидљива рука"- А. Смит),
слободно предузетништво, профит и најамнину као услов и мотор развоја.
Занимљиво је напоменути да је један од највећих руских мислилаца европске провенијенције, Георгије Валентинович Плеханов прозрео и упозоравао на
погубне намере Лењина и других бољшевика у Русији који су под фирмом пролетерске револуције спремали до тада "невиђен систем" владања: комунизам који
није био ништа друго него само нов дизајн азијатског начина производње. Он је
предвидео расплет али не и размере катастрофе бољшевичке револуције чија је
прва мера била укидање приватне имовине уз огромне људске жртве и материјална разарања који су произвели вишедеценијску деструкцију цивилног
друштва у Централној и Источној Европи. То је дало повода једном од првих
родоначелника либерализма, Фридриху вон Хајдеку, да устврди да су приватна
својина и тржиште од суштинског значаја за опстанак људске врсте. Његова теза
да је одсуство приватне својине и тржишта исто што и изостанак слободе, била је
филозофски и морални кредо историјских збивања у земљама Централне и Источне Европе 90-тих година XX века.
То је разлог што је први економски и политички циљ у земљама ослобођеним од комунистичког режима била реституција својинског кодекса
грађанског друштва. На тај начин су створени услови за паралелно дејство у два
правца:
а) ревитализација средње класе - грађанског слоја је била основни креатор
промена из деспотског у цивилно друштво,
б) развој приватног власништва ствара услове за оживљавање предузетничке енергије, тржишног амбијента и интересног организовања.
Реприватизација је била метод приватизације - главно упориште реформи у
земљама Централне Европе и главна брана корупцији и криминалу.

1.2. “Несвојински концепт својине” и реприватизација
Душанов законик (српски император Душан 1308.-1355.) се сматра једном од
најзначајнијих раних институција европске цивилистике (1349 год.). У члану 43.
овог Законика се каже: " Није властан господин цар, краљ ни госпођа царица
икоме силом узети баштину, ни купити је, ни мењати је, осим ако ко сам пристане". Међутим, ране институције цивилне државе у Србији које су се огледале
кроз примат законодавне над империјалном влашћу су већ крајем XIV века поништене вишевековним оријенталним самодржављем. Половином XIX века у
малој Кнежевини Србији усвојен је Српски грађански законик што је значило
повратак изворним вредностима српске цивилистике утемељене у Душановом
законику.
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Следећи тежак ударац, грађанско друштво у Србији доживело је физичким
истребљењем најугледнијих грађана Србије 1945. године од стране комунистичког режима бивше Југославије.
Победом бољшевичке револуције и успостављањем комунистичке власти у
Југославији 1945 год. настаје период правног насиља (које траје до данашњих
дана). Са доношењем "историјских закона" инаугурисано је револуционарно
законодавство и уместо дотадашње својинско-правне категорије, уведен је појам
општенародне имовине која је била основа ауторитарног система, државне и
партијске (друштвене) својине. Позната синтагма: "несвојинска концепција
својине", која је већ у самом називу конфузна, је сходно идеолошко-правним
позицијама владајуће политичке партије у то доба имала задатак да се дистанцира од тзв. административног социјализма (који почива на државно-својинској
догми), али и да се удаљи од класичне приватне својине која је карактеристична
за тржишну привреду. Према овом концепту "несвојинске својине", друштвена
својина је била свачија и ничија, што су биле омиљене речи протогониста ове
тезе: деценијама је било помодно и политички меркантилно ширење јавне заблуде, тзв. договорне или доходоване економије. Иако се хтела приказати као различита у односу на совјетски модел својине - мисија друштвене својине - њена
суштина је остала иста: партијска држава је била главни актер присвајања.
Међутим, овакви "својински односи" су могли да егзистирају у околностима вишедеценијске реализације геостратешке ренте чија је бивша (ФНРЈ) СФРЈ
била корисник као тампон зона између војно-полтиичких блокова (постоје процене да се само на име иностране помоћи од стране САД у СФРЈ, у периоду
1950-1980 "улило" 40 млрд. USD). У годинама које су уследиле, потпуно је пресахла спољна акумулација, али идеја о друштвеној својини није нестала. Пошто
су пресахли извори стране акумулације и у одсуству критичне масе политичке
воље за рехабилитацију реалних својинских односа и других вредности, дошло је
до тешких социјалних и економских последица како у Србији тако и у другим
државама насталим из бивше СФРЈ.
Неопходност да реприватизација свеукупне имовине бесправно одузете по
свим основама од 1941. год до данас на просторима бивше Југославије буде базични метод приватизације, проистиче из основног принципа римског права познатог у свим законодавствима демократског света, а који гласи: имовина одузета
путем присиле нема континуитет својине, те правни послови и правне радње
поводом те имовине не могу производити правно дејство то значи да својинске
трансформације спроведене над имовином одузетог порекла су правно неодрживе без учешћа власника (њихових наследника) од којих је иста одузета и представља чин спровођења политичке воље, а не процес који се одвија у амбијенту владавине права. Такође, законска решења којима се одузета и већ трансформисана
имовина правим власницима надокнађује испод тржишне вредности неприхватљива су и треба да буду промењена под притиском интересних група, како унутар појединих држава, тако и на међународном нивоу.
Враћање имовине појединцима и институцијама, одузете по свим основама, треба бити у физичком облику, уколико иста није уништена, а ако је одузета
имовина уништена, треба је надокнадити у виду имовине истог квалитета и вредности из државног фонда. Тек по исцрпљењу ова два метода може се применити
обештећење у новцу, или путем денационализационих ваучера. Једино се спро-
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вођењем ових мера могу остварити услови за брзу и свеобухватну реприватизацију уз минимаине трошкове по државу,
Пошто је имовина на простору бивше Југославије одузимана применом истих савезних закона, а сви оштећени грађани били држављани једне државе,
држављанство у тренутку враћања имовине не сме да буде ограничавајући
фактор.

2. Реституција - развојни пројекат Србије
2.1. Приступ
У одсуству законске регулативе која недвосмислено штити право на мирно уживање и располагање приватном својином, односно прописа којима се регулише
легална трансформација друштвене и државне својине у приватну, на делу је
хаотична и неконтролисана манипулација имовином одузетог порекла. Тренутни
држаоци (корисници) исте (државни органи, друштвена, државна и приватна
предузећа и физичка лица), користећи своја псеудо права стечена комунистичким
прописима (акти не правног карактера већ манифестација политичке воље спроведене силом), а још чешће без икаквог основа (супротно и постојећим каквим
таквим законима) масовно покушавају да присвоје материјалну добит путем
имовине која ће бити предмет неизбежне реституције, и то не због исправљања
старе неправде, већ због увођења реда у сегмент правног система који се односи
на неприкосновеност права на заштиту приватне својине у целини. Без принципијелне заштите овога права и поштовања принципа континуитета власништва
који не зависе од политичке воље тренутних носилаца власти или криминалног
лобија који жели да задржи status quо, ничије право на приватну својину не може
бити трајно гарантовано.
Томе у прилог посебан проблем је грађевинско земљиште. Више од четири
деценије у градовима у Србији је присутан снажан утицај нелегалних – криминогених лобија тзв. "урбанистичке мафије". У време социјализма ови криминогени
лобији су представљали спрегу између органа управе и водећих личности у институцијама где се планира развој града (заводи и институти) и привилегованих
грађевинских фирми. Након 2002. године овакав модел понашања није промењен, а грађевинско земљиште је остало под посебним режимом (државна својина
која се додељује на коришћење ради градње будућим власницима објеката) што
је карактеристично за тзв. пронијарни својински поредак – када су преко контроле власништва над земљом властодршци своје подчињене држали у зависном
положају (оријентални деспотизам – азијатски начин производње).
После грађевинског земљишта које представља убедљиво највећи део вредности имовине одузетог порекла, другу групу чини имовина различите структуре (све врсте земљишта - део грађевинског земљишта, пољопривредно и шумско
земљиште, производни погони, хотели, локали, магацини, вински подруми и
други облици пословног простора), која је на одређен начин дата на коришћење
друштвеним предузећима. У највећем броју случајева, ако не и искључиво, пренос тог права коришћења са Општина на одређено предузеће, вршен је разним
одлукама или решењима са симболичном надокнадом или без ње (у правном
смислу то не мења ствар) јер по тада актуелном Закону о промету земљишта и
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зграда, члан 9. став 2, оваква врста преноса права "не производи правно дејство".
Таква имовина није никада могла бити књижена на дотично предузеће нити је
оно сем коришћења имало икакво друго право које би било блиско власничком
праву. Овакви и други видови наводног стицања имовине у поступцима који су
претходили припремама предузећа за приватизацију постали су велики проблем
за Државу као продавца те се у последњих неколико година прибегло разним
манипулативним радњама од књижења без правног основа (у сваком
појединачном случају то се може доказати увидом у земљишне књиге) или
једноставним признавањем (што је била масовна појава) да таква имовина не
улази у процену капитала и преноси се купцу предузећа само на коришћење до
доношења Закона о реституцији.
Хаотични амбијент у коме се спроводи приватизација је наслеђе сличних
манипулативних трендова и одсуство здраве, подстицајне социјалне атмосфере и
ваљаних институција (некада су предмет манипулације били изборни резултати –
сада су у фокусу својински односи).
Кључни разлог због кога се не доноси Закон о реституцији је више него
очигледна намера да се један проблем који се без великог оптерећења по Државу
може решити у року од неколико година прикаже као веома компликован, прескуп, супротан интересима грађана Србије, да би се на тај начин имовина која се
без проблема може вратити "in natura", раздели (не прода), држава оптерети додатним унутрашњим дугом, а осиромашеним грађанима - корисницима реституције поделе обвезнице које ће под притиском немаштине и зарад голе егзистенције морати, по неупоредиво мањој вредности од номиналне, да продају "мешетарима" вредносним папирима, а иза којих, сва је прилика, стоје апологети решавања проблема враћања неправедно и насилно одузете имовине обештећењем
претежно путем обвезница.

2.2. Основни принципи враћања неправедно одузете имовине - in natura
Искуство земаља у транзицији које су спроводиле процес враћања одузете имовине показало је да је најефикаснији принцип враћања имовине - in natura. Инсистирање међународне заједнице на доношењу закона о враћању одузете имовине
и његовој ефикасној примени, део је генералног усаглашавања правног система
земље у транзицији са правним системима земаља у којима се штите основна
људска права, а у конкретном случају поштовање принципа неповредивости континуитета својине као трајног гаранта заштите права на мирно уживање и располагање приватном имовином и у будућности.
Овај проблем је најуспешније решен у Словенији, Чешкој, Словачкој, Бугарској, Македонији, баш због превасходне примене враћања - in natura. У Хрватској је лош закон укочио читав процес, и непрестано проблем враћао на почетак,
те га после дугог низа изгубљених година корак по корак полако приводи
једином могућем решењу а то је физички повраћај.
У Србији примена враћања одузете имовине претежно -in natura је могућа
из више разлога. Прво, целокупно грађевинско земљиште је државна својина те
за његов повраћај не постоје правне препреке. Друго, чак и кроз процес псеудоприватизације имовина одузетог порекла није продавана или је у ређим
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случајевима то нелегално учињено те је подложно ревизији. Када се томе дода
пословни простор који још увек користи локална самоуправа, имовина несразмерно огромне вредности је потпуно слободна за физички повраћај. Вредност
станова одузетог порекла који су потом продати станарима је занемарљива у
односу на целокупну имовину те се овај проблем може разрешити путем поравнања на добробит како оригиналних власника тако и откупаца.

Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште је пре одузимања 90% било приватно те се оно мора вратити искључиво in natura и то на неколико начина:
1. Земљиште које није изграђено враћа се in natura.
2. Земљиште на коме се налазе зграде које су остале у власништву грађана
или су их ови стекли куповином, наследством, поклоном и слично од оригиналних власника, такође, се враћа in natura власнику зграде.
3. Земљиште на коме се налазе зграде које су предмет враћања враћа се
кориснику реституције in natura.
4. Земљиште на коме се градило последњих 50 година, а то је убедљиво
највећи проценат грађевинског земљишта, теоретски се може надокнадити другом врстом имовине или исплатити у новцу. Али, с обзиром на укупну вредност
грађевинског земљишта у целини ова врста обештећења је неостварљива. Са
друге стране ради се о посебној врсти имовине која и правно и вредносно егзистира сама за себе. Наиме земљиште у целини, па самим тим и грађевинско, је
имовина која може мењати своју вредност у складу са тржишним условима али
увек њена вредност остаје 100% - дакле непокретност која не подлеже амортизацији. Са друге стране грађевински објекат (уколико није споменик културе који
се мора трајно неговати) има свој амортизациони период. Из тог разлога, не ретко, у пракси власник објекта не мора увек бити и власник земљишта. Он свој
објекат гради на изнајмљеном земљишту и за то плаћа одређену земљишну ренту. Ово полазиште је реалан основ да се у првом потезу целокупно грађевинско
земљиште врати кориснику реституције, док би власник зграде остао закупац
земљишта за период од 99 година рачунајући од године изградње објекта.
По враћању земљишта власници би почели да убирају земљишну ренту,
док би државним комуналним институцијама остале и даље накнаде за комуналне услуге. Висина земљишне ренте би била контролисана од стране државе за
један разуман период од неколико година до тренутка када се стандард становништва толико не подигне да власници зграда могу да поднесу земљишну ренту
коју ће диктирати тржиште. Оптерећење земљишном рентом за власнике зграда
је потпуно идентично јер они никада нису били власници земљишта те је све
једно да ли исту плаћају Држави или приватном власнику. Држава уместо земљишне ренте убираће порез на имовину власника зграде и имовину и приходе
власника земљишта. У тренутку када постане и de jure власник земљишта, корисник реституције може наставити да рентира земљиште или у договору са власником зграде (најчешће већом групом власника) продати им, или пак продати
Држави, мењати га за другу имовину из државног фонда ако и Држава има за то
интереса. У сваком случају отвара се један процес промета ове врсте некретнина
који може бити стимулисан разним повољностима за све стране.
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Грађевински објекти
Одузимање грађевинских објеката по разним основама (национализација, конфискација и сл.) вршено је у целини, што значи земљиште и целокупна зграда. Уколико је оригиналном власнику остављен тзв. власнички максимум (у случају
национализације) то су биле или породична кућа (зграда у целини, а земљиште
само на коришћење) или два велика, односно три мала стана од целокупне имовине која је одузета. Но, најчешће ни овај лимит није поштован те су оригинални
власници остајали и без овог законом прописаног власничког максимума. По
закону о национализацији из 1958. године у власнички максимум могли су ући и
локали чија је квадратура била мања од 70 квм, што листом није поштовано. Такође, када су у питању институције од националног значаја: Универзитет, САНУ,
задужбине, легати, фондови, као и СПЦ и друге верске заједнице по Закону о
национализацији њихова имовина није могла бити предмет одузимања, јер члан
30. поменутог закона децидирано каже да имовина која се користи у сврхе за које
је намењена изузима се из национализације. Ова одредба није поштована не само
приликом примене Закона о национализацији већ и касније приликом откупа
станова када је одређен број станова из ове категорије супротно закону продат.

Дефинисање статуса станова одузетог порекла
Одузета имовина - конкретно одузети станови насељени су станарима заштићеним тзв. станарским правом који су исте користили уз занемарљиву закупнину,
који су пак 90-тих година практично распродати њиховим корисницима кроз тзв.
откуп станова. Том приликом је "продато" 15 000 станова одузетог порекла у
целој Србији, а остали део је порушен. На овја начин претходни режим је учинио
медвеђу услугу "новим власницима" који су купили само стамбени простор (цисте у згради) а не и земљиште, подруме, таване, степениште, тзв. заједничке просторије које су, као и неизграђено грађевинско земљиште постали предмет манипулације и корупције. Све на општу штету како оригиналних власника зграда
тако и откупаца станова.

3. Модел
Правни модел је вансудско поравнање које би предходило самом поступку враћања бесправо одузете имовине. Овај модел мора бити саставни део Закона о
реституцији. Полазиште за поравнање је следеће:
Откупац стана мора да зна да је власник само стана а не и земљишта,
заједничких просторија и фасаде за које ће морати власнику истих да плаћа одговарајућу ренту -земљишну ренту и ренту за коришћење заједничких просторија
које власник, у том случају, мора и да одржава. Нико, па ни Држава, не може
поклањати туђу имовину, па ни власницима станова они делови имовине коју
нису купили, која је део зграде у којој се налазе њихови станови, а она има свог
легитимног власника.
Корисници реституције морају прихватити чињеницу да им се имовина
враћа у, најчешће руинираном стању, амортизована 50%, да у исту, ако је при-
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хвате in natura, морају улагати како би је довели у стање да би се могла користити, било за личне потребе или рентирање. Замена за имовину која је предмет
враћања и коју би прихватила једна или друга страна је, такође, стан на блиској
локацији, приближне квадратуре и структуре који би био грађен из фонда посебно формираног за ову намену.
Уколико корисник реституције прихвати новоизграђени објекат, одриче се
свог права на одузету имовину у целини, а откупац стана је дужан да за делове
имовине коју није купио у згради у којој се налази његов стан плаћа сада Држави
одговарајућу ренту или пак да је од Државе откупи и тако постане власник идеалног дела зграде. Уколико нови власник стана прихвати новоизграђени стан,
може бити стимулисан тако што ће тим чином постати идеалан власник зграде од
земљишта до таванских просторија са посебно дефинисаним власничким правом
на одређеном стану.

3.1. Решење проблема продатих локала из фондова које је користила локална
управа
Локали су продавани на нелегитиман начин (по два "законска основа") ограниченог трајања, по цени која је била далеко нижа од половине, чак трећине тржишне вредности ове имовине, спада у категорију "приватизоване имовине" која
подлеже ревизији, јер се ради о лезионим уговорима. Иако није реч о поступку
који би изазвао социјалне потресе реално јe да се и ово питање реши путем институције поравнања, тим пре што су купци ових локала њиховим осмогодишњим коришћењем повратили уложена средства, а аргумент да су улагали у руиниране пословне просторе је тешко одрживо јер је у највећем проценту случајева
реч о објектима који се налазе у зградама и уопште зонама које су под строгом
заштитом као споменици културе, па сав сјај и кич мора бити уклоњен, фасаде
морају бити доведене у изворно стање, а починиоци кршења Закона о заштити
споменика културе и материјално кажњени. Уколико је неко из надлежних институција одобравао овакве радње институционално и лично мора бити одговоран.
Полазишта за поравнања у овом случају би била:
1. Купац локала мора бити свестан да је исти купио уз свесни рескир по закону сумњиве правне тежине (ограничен рок трајања закона), по цени далеко
испод тржишне вредности и уз упозорење будућег корисника реституције.
2. Кроз поравнање купцу локала морају бити призната уложена средства
која Држава мора да му врати или у замену да други локал из истог фонда који ће
градити станове за поравнање с тим што би био дужан да доплати разлику у вредности до тржишне вредности пословног простора на дан када је купио локал
или узети локал на јефтинијој локацији или мање квадратуре. Уколико корисник
реституције жели да свој локал прода, Држава мора да му исплати вредност коју
је примила од купца локала, а овај доплати до тржишне вредности. Постоји и
могућност да Држава врати средства по купопродајном уговору а корисник локала заснује закупни однос са корисником реституције итд. Модалитети поравнања
могу се и даље разрађивати. Суштина је да се у овом случају ради о пословним
аранжманима у којима су појединци у једном законском вакууму остварили ве-
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лики профит, те су дужни да помогну Држави и поднесу део терета у процесу
реституције, као цену легализације свог пословног статуса.
Основни принципи на којима би се заснивао ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
који би обезбеђивао средства и обављао све техничке послове у циљу стварања
имовине која ће бити основ за поравнање између корисника реституције и откупаца станова и локала (у даљем тексту фонд).
Фонд би био институција којом би на паритетној основи управљали Држава као обвезник враћања бесправно одузете имовине и Лига за заштиту приватне
својине и људских права као заступник интереса корисника реституције у смислу
контролора правилног газдовања фондом и гаранта да ће се уложена имовина од
стране корисника реституције у Фонд правилно користити.
Локације за градњу предвиђених објеката у Фонд би уносили по слободној
вољи и по унапред потписаном уговору корисници реституције којима се враћа
неизграђено грађевинско земљиште, или пак са објектима које већ поседују на
таквом земљишту, односно враћају им се кроз процес реституције, а по урбанистичким условима су предвиђени за рушење. Уколико Фонд уз Државну помоћ
грађанима да довољне гаранције да ће њихов профит кроз овај посао бити повољнији, временски ефикаснији, а пре свега сигурнији од посла са неким непознатим приватним инвеститором, анкете Лиге за заштиту приватне својине и људских права показују велику спремност корисника реституције, али и садашњих
власника (корисника) атрактивних локација да учествују у овом пројекту.
Земљиште би се власницима истог исплаћивало кроз изграђене квадрате,
односно просечна вредност је 20% од вредности објекта3.
С обзиром да би се градило у циклусима, као почетна средства за градњу
била би довољна средства која су већ прикупљена кроз приватизацију и стоје за
ову сврху у посебном фонду, затим кредити од међународних институција кога
су све државе добијале за решење овог проблема, као и средства која би уплаћивали откупци локала у процесу поравнања или грађани који би кроз овај пројекат
желели да увећају своју имовину – укупно 550 милиона €.
Економски ефекат овог пројекта је следећи: 20% објекта припада власнику
земљишта, 40-50% објекта је вредност која одговара уложеним средствима за
градњу са свим плаћеним дажбинама који иде на тржиште да би добијена средства ушла у нови циклус градње, и 30-40% објекта остаје као реалан профит који
се користи за поравнање (стамбени или пословни простор). У циљу убрзања
читавог процеса, као директни обвезник враћања имовине Држава би морала овај
пројекат да помогне ослобађањем или барем смањењем одређених дажбина чиме
би се проценат добити повећао. Оправданост пројекта лежи у чињеници да се
проблем може решити без претходног процењивања имовине коју треба вратити
или надокнадити (порушени објекти и сл.) јер је реч о процесу којим ће се једна
иста средства обртати у циклусима до коначног решења читавог проблема.
3

Уколико је предузеће задржало или увећало своју вредност враћа се ин натура у целости или
у виду удела у акцијама који одговара вредности одузете имовине. Уколико је предузеће изгубило вредност ин натура би се вратио део (грађевинско земљиште и пословни простор) а остатак компензовао из Фонда за обештећење.
Генерално пољопривредно и шумско земљиште се може вратили у физичком облику било у
виду самог одузетог земљишта или ако то није могуће заменом за пољопривредно и шумско
земљиште из државног фонда истог квалитета и тржишне вредности.
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4. Уместо закључка
За разлику од земаља које су између два светска рата биле индустријски развијене земље или земље са превасходно великим земљишним поседима Краљевина Југославија, а посебно Србија је била земља малих и средњих власника.
Велики власници су СПЦ и друге верске заједнице, Универател. САНУ, Трговачки фонд (3000 оснивача, данас око 10.000 наследника), задужбине, легати и
други фондови, дакле све институције од националног значаја са којима треба
преговарати и у оквиру реалних могућности дати им простора да се и де факто
ревитализују јер су такве институције носиоци развоја грађанског друштва у
Србији. Свака од њих је у време када је слободно радила доказала да су основи
на којима је постављена оправдали њено постојање и мисију зарад које је формирана и поседује уредну документацију о својим потраживањима са прецизном
проценом вредности.
Што се тиче већих привредних субјеката то је 40-50 акционарских друштава-банака-фабрика са којима би, такође, требало преговарати и омогућити им
обнову, дати шансу да се ревитализују не само због поштовања принципа неповредивости права на приватну својину, већ и због чињенице да многи од наследника акционара имају могућности да уложе лична средства у обнову својих фабрика (у Хрватској је то учињено са фабриком прехрамбених производа "Гавриловић" - без конкуренције је у односу на друге привредне субјекте који нису доживели ту судбину) или својим именом могу бити гарант озбиљним страним инвеститорима.
Предност оваквог пројекта је његов развојни карактер а не оптерећење државног буџета, односно грађана - пореских обвезника. Компензације кроз ново
изграђене објекте значе да се средства намењена решењу проблема реституције
користе за изградњу у којој ће велики број грађевинских фирми добити посао као
и произвођачи грађевинског материјала. Истовремено она се не троше већ стварају додату вредност. У време економске кризе у коју све дубље упадамо, посебно је значајно што ће ови велики јавни грађевински радови покренути и друге
пратеће привредне активности.
Корисници реституције и остали грађани који се могу прикључити овом
пројекту (решење питања заштићених станара у приватним становима итд.)
представљају језгро из кога ће израсти и ојачати аутентична средња грађанска
класа.
По проценама Лиге за заштиту приватне својине и људских права и евиденције на терену која се редовно обавља, око 30% одузете имовине у Србији
нема наследника (масовно уништавање грађанске класе посебно у Србији после
Другог светског рата, бела куга итд.) тако да та имовина потпуно легално постаје
државна имовина.
Дакле, као коначан закључак, предложеним решењем проблема реституције Држава не само да неће имати битне трошкове, већ кроз развојни модел
решава и социјалне проблеме, уз нове пореске обвезнике и већи буџет, а процес
транзиције никога од грађана неће ни заобићи, али ни оштетити већ ће на правичан начин бити распоређен на све подједнако.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
339.923(4-672EU:497) (082)
343.352(497.11) (082)
343.533::004(497.11) (082) 3
16.75:7.011.28 (497.11) (082)
338.1 (497.11) “202/2012”
НАУЧНИ скуп "Технологија, култура и развој"
(15 ; 2008; Палић)
Тематски зборник радова XV научног скупа
са међународним учешћем Технологија, култура
и развој, одржан на Палићу-Суботица од 8. до 11.
септембра 2008. године: / (организатори)
Удружење "Технологија и друштво" ...(и др.);
[уредник Властимир Матејић]. – Београд :
Удружење Технологија и друштво ; Институт
"Михајло Пупин"; Центар за истраживање
развоја науке и технологије, Суботица ;
Економски факултет; 2008 (Суботица :
Printex). – V, 344 стр. : граф. прикази,
табеле ; 25 цм – (Западни Балкан на путу
ка Европској унији)
Тираж 200. – Напомене уредника /
Властимир Матејић. - Напомене и библиографске
референце уз текст. – Библиографија уз сваки
рад. – Abstracts - Садржај с насл. Стр.:
Корупција, криминал и кич – стање, узроци,
последице и стратегије минимизирања; Развој
привреде и друштва заснованих на знању и
националним културним особеностима. .
ISBN 978-86-904137-7-5
1. Удружење Технологија и друштво (Београд)
а) Европска унија – Балканске државе –
Зборници б) Друштвено-економски развој –
Србија – 2002-2012 - Зборници ц) Корупција
– Србија – Зборници д) рачунари –
Злоупотреба – Србија – Зборници е) Кич –
Србија – Зборници
COBISS.SR–ID 154608652

