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Исследуются теоретические и методические
вопросы
обеспечения
экономической
безопасности страны посредством уточнения
курса модернизационных процессов. Выделены
два приоритетных направления модернизации:
образование и бизнес. Предложен новый
подход
к
обеспечению
экономической
безопасности страны посредством изменения
направленности
развития
системы
образование-бизнес
и
выделены
новые
технологии в системе бизнес-образования.
Раскрыта роль предпринимательства в
формировании эффективной государственной
политики
и
определены
направления
нейтрализации деградационных процессов в
хозяйственном механизме страны. Обоснована
необходимость
пересмотра
направления
развития образования в России с акцентом на
обеспечение
национальной
безопасности.
Определена
взаимосвязь
процесса
модернизации образования в России и
инноватики. Выявлена целевая направленность
инновационной деятельности в повышении
уровня жизни и благосостояния как личности,
так и об¬щества в целом. Исследована
проблема инновационного пространства и
аргументирована его многообразность. Дано
обоснование
выбора
государственной
инновационной
стратегии
развития
образования с учетом развития инновационной
среды в образовательном секторе.
Ключевые слова: экономическая безопасность,
модернизационный курс, человеческий
потенциал, предпринимательство, система
бизнес-образования.
Theoretical and methodical questions of providing
economic security of the country by means of
specification of a course of modernization
processes are investigated. Two priority directions
of modernization are allocated: education and

business. New approach to providing economic
security of the country by means of change of an
orientation of development of system education business is offered and new technologies in system
of a business education are allocated. The
business role in formation of an effective state
policy is opened and the directions of
neutralization the degradatsionnykh of processes
in an economic mechanism of the country are
defined. Need of revision of the direction of a
development of education in Russia with emphasis
on ensuring national security is proved. The
interrelation of process of modernization of
education in Russia and innovatics is defined. The
target orientation of innovative activity in increase
of a standard of living and welfare as persons, and
societies in general is revealed. The problem of
innovative space is investigated and its
multifigurativeness is reasoned. Justification of a
choice of the state innovative strategy of a
development of education taking into account
development of the innovative environment in
educational sector is given.
Keywords: economic security, modernization
course, human potential, business, system of a
business education.
ВВЕДЕНИЕ
Необходимость определения основных путей
решения проблем в области обеспечения
экономической
безопасности
диктуется
условиями перехода и вхождения в процесс
развития международного сообщества в целом.
Безопасность как состояние объекта является
неотъемлемым атрибутом общества в любой
его исторический период. Разница лишь в том,
что при первобытнообщинном строе имели
место одни угрозы здоровью и жизни людей, в
средние века — другие, в настоящее время —
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третьи. Изменяются только характер угроз, но
само стремление к безопасности, к максимально
долгому
состоянию
и
ощущению
защищенности остается неизменным, а, начиная
с конца 20 века, оно с каждым годом
увеличивается многократно.
Эта проблема особенно обостряется в условиях
системного кризиса, охватившего отечественную социально-экономическую сферу.
Прорывом в проблеме общей безопасности
стало учение А. Богданова об условиях и
факторах обеспечения равновесности систем, и,
прежде всего, социальной, ибо вне этого
состояния невозможно существование самой
системы. Высшая форма организованности
(защищенности) — «триединая организация вещей,
людей
и
идей».
Нарушение
равновесности системы может привести к ее
негативному или позитивному изменению.
Первое означает разрушение, второе — ее
развитие. Именно этим определяется степень
безопасности состояния социальной системы
[4].
Цель исследования заключается в обосновании
и разработке научно-практических рекомендаций по модернизации экономической
деятельности в приоритетных для страны
направлениях для обеспечения экономической
безопасности страны.
К основным научным результатам, вносящим
существенный вклад в развитие теории
модернизационных
процессов,
относятся
следующие:
на основе исследования состояния и
тенденций
развития
социальноэкономических процессов в их взаимосвязи
с экономической безопасностью страны
выделены два приоритетных направления
модернизации: образование и бизнес;
- в целях реализации модернизационного курса
предложен новый подход к обеспечению
экономической
безопасности
страны
посредством изменения направленности
развития системы образование-бизнес и
выделены новые технологии в системе
бизнес-образования,
способствующие
обеспечению экономической безопасности
страны.
-

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С точки зрения экономической науки под
экономической
безопасностью
следует
понимать
преодоление
экономической
неопределенности относительно существующих
в обществе потенциальных и реальных угроз
посредством установления контроля над
экономическим пространством и наличия
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возможностей, условий и средств для
отражения этих угроз. Возникает закономерный
вопрос, а удалось ли в стране экономически
обезопасить хоть какую-либо отрасль или
аспект социально-экономических отношений?
Ни в сфере услуг, ни в сфере производства
структурных реформ так до сих пор и не
производится.
Наличие
всевозможных
субсидий в социальных отраслях приводит к
отсутствию стимулов снижения затрат. Однако
отсутствие
реального
роста
доходов
российского населения не дает возможности
обойтись без субсидирования. Отсутствие
необходимых по длительности и объемам
пенсионных
вложений,
не
дает
их
рассматривать
как
реальный
источник
инвестиций. Система здравоохранения, активно
ушедшая в нелегальную коммерцию, не
является сегодня опорой для поддержания
здоровья народонаселения и неэффективна, к
тому же рост стоимости предоставляемых
услуг, к сожалению, никак не связан с
увеличением
качества
медицинского
обслуживания, ответственности.
Назревший кризис в системе современного
образования ставит под вопрос возможность
воспитания
молодых
специалистов.
Образовательных
учреждений
сегодня
появилось много, только пойти учиться туда
могут единицы, и далеко не все выпускники
после
получения
диплома
являются
квалифицированными специалистами, способными работать.
Получается,
что
главной
проблемой
восстановления экономической безопасности
становится человеческий капитал и сферы его
обеспечивающие:
образование,
здравоохранение, жилищно-коммунального хозяйства.
Модернизация в данных сферах сама по себе не
существует, она существует, как способ
умножить население - в количественном и
качественном смысле.
Само понятие «модернизация» предполагает,
как минимум два аспекта. Первый –
технический,
реализующийся
в
новых
технологиях,
будь
то
приборостроение,
авиастроение, информационные технологии и
т.д. То есть модернизируются инструменты и
средства в целях создания более комфортных
условий жизнедеятельности и увеличения
индивидуальной и общей производительности
труда. Второй аспект, неотрывно следующий за
первым, связан с социальной модернизацией,
затрагивающей государство, общество, а также
мораль, традиции и культуру.
До сих пор модернизация в технологической и
социальной сфере реализовывалась по-разному.
Если в технологическом плане большинство

модернизационных
изменений
несло
конструктивный эффект, то в социальном – все
наоборот.
Население
нашей
страны
уменьшается
ежегодно на несколько сотен тысяч человек.
Происходит фактическая и притом прогрессирующая депопуляция России. Поэтому
конечная цель государственной политики по
наращиванию экономической безопасности,
должна быть направлена на преодоление этого
процесса.
Для того, чтобы модернизация не покалечила
самое
главное
звено
экономической
безопасности страны – человека, необходимо,
чтобы было сформировано:
- определение новых реалий модернизационного
вызова для России в глобализирующемся мире;
- осознание основной конфликтной альтернативы
для России - либо последовательная и успешная
модернизация, либо решение тех же задач, но
путем жесткой мобилизации (исторические
прецеденты по социалистической модернизации
в странах исторического социализма);
- пересмотр исчерпавших себя взглядов на
модернизацию страны, разработка теоретических
предпосылок для преодоления стагнации
реформационного процесса;
-

формирование новой системы научных
представлений (парадигмы), концепции и
стратегий развития за пределами первого 10летия рыночных реформ.

Если учесть, что структуру отечественной
экономики нельзя рассматривать как единый
объект, то каким образом тогда возможно ее
модернизировать и экономически обезопасить?
В России одновременно развиваются несколько
экономик.
Так
существуют
экспорториентированные и все остальные компании. К
первым относятся предприятия с долей
экспорта в реализации не ниже двадцатитридцати процентов. У таких компаний
экономика и зарплата одна, у всех остальных принципиально
иная.
Другой
срез
классификации - это бывшие советские приватизированные предприятия и предприятия,
созданные с нуля. У них, как правило,
принципиально разная фондо и капиталоемкость
и,
соответственно,
разная
эффективность деятельности. Наконец, внутри
среднего бизнеса разделение существует между
производителями с раскрученными брендами,
сумевшими завоевать заметную рыночную
долю, и всеми остальными. Таким образом, нет
единой
экономики
есть
отдельные
хозяйственные замкнутые системы, которые

следует интегрировать в единое хозяйственное
пространство [1].
Официальная статистика не позволяет ответить
на целый ряд вопросов, в частности, как
выживает
российское
население
при
официально
регистрируемой
средней
заработной плате; почему число банковских
накоплений населения растет, а число вновь
образуемых на предпринимательской основе
хозяйственных организаций увеличивается.
Есть все основания предполагать, что проблема
выживания,
первоначального
накопления
капитала решается сегодня в России путем
активного включения населения в различные
процессы, разворачивающиеся в рамках
теневой экономики.
Большая часть представителей бизнеса в
России, ведущая в основном легальную
деятельность и нарушающая закон лишь
эпизодически, совершает действия, которые
носят вынужденный характер и вызваны
дефектами
сложившейся
экономической
системы. Самые распространенные из них –
выплата налогов и других «государственных
изъятий» (таможенных пошлин и т.п.) в
неполном
объеме
и
обналичивание
безналичных денег. Две названные операции
время от времени проделывают практически все
деловые люди в России. Первая из них
обусловлена
сверхбольшими
налоговыми
ставками
и
репрессивной
системой
налогообложения. Если скрупулезно выполнять
все требования, то придется выплачивать
государству иногда и более 100 % прибыли.
Предприниматели считают справедливой и
целесообразной значительно меньшую ставку
налоговых изъятий - 28 % доходов. С учетом
отклонений они отдают не больше 1/4 своих
доходов,
что
соответствует
как
их
представлениям
о
справедливости
и
целесообразности, так и практике большинства
стран с развитой рыночной экономикой [3, с.
45]. Что касается другой операции –
«обналичивания» под фиктивные контракты, то
ее масштабы оценить труднее. По оценкам
МВД, даже без учета потребительского рынка и
банковского бизнеса величина теневого
налично-денежного оборота составляет более
30 млрд. долл. [2, с. 93]. В настоящее время
«обналичивание» - сложившийся институт,
обеспечивающий
легальный
бизнес
неподконтрольными государству деньгами в
объеме, определяемом потребностями выплат:
во-первых, теневой части зарплаты, т.е.
разницы между реальной ценой труда,
требуемой для удержания и стимулирования
работников,
и
официальной
зарплатой,
показываемой
в
отчетности
перед
государственными органами; во – вторых, по
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теневым соглашениям за товары поставщикам
(что сокращает расходы примерно на 30 %); в
третьих, различным «крышам» и чиновникам
для обеспечения своей безопасности и
сохранения занимаемой на рынке ниши.
Кроме
того,
предприниматели
широко
используют теневой механизм инвестирования.
Наличие такого механизма следует из анализа
противоречивой ситуации, которая складывается в экономике России. С одной стороны,
некоторые важные статистические показатели,
например, объем промышленного производства,
демонстрирует стабилизацию, а в отдельных
секторах – и рост. Можно предположить, что
нынешний рост производства на ряде
предприятий
обеспечивается
за
счет
краткосрочных инвестиций, дающих быструю
отдачу и носящих скрытый латентный характер
(руководители стараются их не афишировать).
Это связано с отсутствием реальных гарантий
прав частной собственности, отрицательным
отношением значительной части российского
общества к «капиталистам», «хозяевам»,
«богачам». Подобная социальная атмосфера не
благоприятствует приумножению собственности (на что направлены инвестиции). В то
же время общество приветствует экономический рост, увеличение производства, что
было характерно для советских времен и
сохранилось с некоторыми изменениями и
сегодня. В этих условиях многие частные
собственники стремятся скрыть инвестиции и
одновременно охотно показывают прирост
производств. Механизм теневого краткосрочного
инвестирования
развития
производства действует в ситуации, когда
возникает спрос на новую продукцию (которую
можно производить на данном предприятии), а
ее освоение не требует значительных
капитальных затрат, но обещает быструю
прибыль. В этом случае инвестирование
производится через дочерние коммерческие
структуры, формальными владельцами которых
являются родственники или доверенные лица
руководителей предприятия. Тогда предприятие
как бы и не осуществляло капитальных
вложений, однако рост производства на его
площадях имел место. Инвестиции тем самым
определенным образом защищаются, хотя
механизм их защиты носит неформальный
характер. В такой ситуации основные
финансовые выгоды от инвестирования
получают, как правило, дочерние компании, а
не материнское предприятие. Последнее
является производственной площадкой для
капитальных вложений, а основные финансовые потоки, связанные с инвестированием,
выводятся за его пределы. Дочерняя структура
может создаваться на весьма короткий срок –
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только для того, чтобы «снять сливки» с выхода
на новый прибыльный рынок и «увести»
сверхприбыль от налогообложения. Когда же
прибыль в силу естественных причин,
связанных
с
действием
механизмов
конкуренции, снижается, соответствующая
деятельность может быть переоформлена на
материнское предприятие. Данный механизм
позволяет «не провоцировать» социальное
окружение, скрывать рост богатства, который
приносит
успешное
инвестирование,
обеспечивать неформальную защиту прав
инвестора. В то же время он не может служить
основой
долгосрочного
нормального
экономического развития, так как не создает
устойчивых
стимулов
для
обновления
производства и накопления капитала. С его
помощью нельзя осуществлять масштабные и
долгосрочные инвестиции, требующие усилий
многих десятков и даже сотен организаций. Это
могут обеспечить только открытые легальные
механизмы инвестирования, имеющие твердую
юридическую
базу
и
предполагающие
социальное
одобрение
инвестиционной
активности.
Сильное затенение российской экономики не
может не вызывать опасений, т.к. является
главной угрозой экономической безопасности
нашей страны и невозможности проведения
модернизации. Утрачивая контроль над
значительной
частью
экономической
деятельности, государство ослабляет силу и
уменьшает объем своего ведения, становясь
излишним: оно не защищает личность от
криминальной части теневой экономики и не
помогает отстаивать свои права в сферах
неформальной и официальной деятельности.
Растет недоверие общества к государству, что
приводит к исчезновению патриотизма,
разобщению нации, снижению качества
трудовых ресурсов страны,
ухудшению
эффективности госрегулирования социальноэкономических процессов; стираются границы
между беззаконием, внезаконной и незаконной
деятельностью,
исчезают
нравственные
ориентиры.
Безусловно, неэффективная государственная
политика и коррумпированность власти и
бизнеса всецело способствуют происходящим
деградационным процессам в хозяйственном
механизме страны. Но не они причина, ее всетаки, следует искать глубже – следует признать:
выход из всех кризисов (экономического,
политического, демографического и т.п.) для
России только один, ни одна частная проблема
не будет решена, если не изменить курс
развития страны с безнравственного на
нравственный.

Справедливость и нравственность, это не те
понятия, которые следует считать эфемерными.
Именно они определяют посыл и, в конечном
счете, результат каждого действия. Чем выше
уровень власти, тем ярче и очевиднее
последствия.
И
предпринимательство,
«процветающее
сегодня» современного человека все больше и
больше не устраивает. Конкретно, это
практически
любое
самое
современное
предприятие, в котором происходит "восстание
индивидуума", выражающееся в нарастающей
демотивации.
Выход всегда один - в развитии. А чтобы
развиваться, нужно учиться. А чтобы
действительно учиться, нужно суметь сделать
правильный выбор: чему и у кого учиться. Для
этого нужно проявить сознательные усилия и
взять на себя ответственность. Потому что
делать выбор - это всегда риск, это всегда
ответственность.
Должен выработаться новый стиль или, чтобы
оставаться в профессиональной терминологии,
новая технология бизнеса. Чем она будет
отличаться от преобладающей сегодня?
Очевидно, что большим вниманием к человеку,
а это обязательно повлечет за собой
потребность в большем его познании и
понимании. На основе нового познания
существа человека станет возможным новое
понимание
существа
предприятия
или
организации, прежде всего, как живого
организма.
Потому что там, где группа людей объединена
общей целью, там возникает живой организм,
который живет и развивается по законам,
присущим всему живому. Но дело еще и в том,
что эти законы развития не только общи для
всех, но, будучи общими, они же одновременно
являются и совершенно индивидуальными. Уже
одно понимание этих взаимосвязей и
закономерностей будет давать ключ к
исцелению многих затруднений в развитии. А
это значит, что отпадет необходимость
радикального вмешательства. То есть, все
меньшим
спросом
будут
пользоваться
радикальные технологии.
Поэтому предпринимательство как жизненный
процесс должно становиться отражением
природы развивающегося, самопознающего
человека. Понятно, что переход на эту ступень
потребует, прежде всего, от нас самих большого
внутреннего труда над собственным развитием
и
будет
всецело
от
него
зависеть.
Следовательно, произойдет этот переход не
скоро.
Современный человек рубежа двух тысячелетий
видит себя самого и свою задачу в мире иначе,
чем его предшественники, которые и

закладывали основы тех форм предприятий и
моделей управления, в которых приходится
жить и действовать современному уже сильно
изменившемуся
индивидууму.
Человек
изменился, в чем именно? - это, прежде всего, в
нежелании делить жизнь на работу и не работу,
нежелании работать только ради денег,
нежелании видеть в земле только источник
ресурсов для развития бизнеса, нежелание
следовать узко материалистическому видению
мира и т.д.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Выход из сложившейся ситуации видится,
прежде
всего,
в
изменении
системы
образования,
поскольку
именно
знание
занимает ключевые позиции в экономическом
развитии, становится основным источником
стоимости
в
постиндустриальном,
информационном обществе, радикально меняет
место образования в структуре общественной
жизни, соотношение сферы образования и
экономики.
Однако
становление
информационного
общества
меняет
взаимоотношения образования не только с
экономикой, но и со всеми другими сферами
общественной жизни, поскольку информация,
знания оказываются в основе не только
экономического, но и всего общественного
развития.
В целом следует говорить о необходимости
пересмотра направления развития образования
в России с акцентом на усиление духовноморального воспитания детей и молодежи. Это
вопрос не только качества жизни населения, его
здоровья и дальнейшего существования, это
первоочередной
вопрос
национальной
безопасности.
Профессиональное
образование
характеризуется объективностью, общезна-чимостью и
научностью. В то же время наука не содержит
внутри себя этики, исчезло единство ценностей
и норм культуры. Современному образованию
не хватает стержневой основы, мировоззренческого ориентира, культуры.
Человечество стоит на пороге глобальной
революции, которая должна вывести его на
новую стадию развития, и это возможно только
в случае изменения парадигмы образования,
которая будет базироваться на новых научных
основах понимания мира и человека. Подход к
человеку
как
биоэнергоинформационной
системе
является
основой
разработки
качественно новых и усовершенствования,
исправления
недостатков
существующих
методологий, методов и средств обучения,
воспитания,
развития.
Образовательный
процесс должен быть систематизированным,
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гармонизированным и иерархичным. Сейчас же
скорее наблюдается хаотичное внедрение
разнонаправленных
образовательных
инновационных технологий, за которыми
нередко исчезает главная идея образования.
Процесс модернизации образования в России
следует осуществлять на основе инноватики,
ведь, в конечном счете, одной из целей
инновационной
деятельности
является
повышение уровня жизни и благосостояния как
личности, так и общества в целом.
Если разработку стратегии реформирования
образования осуществлять на основе общей
теории инновационных технологий [3], то это
позволит, с одной стороны, значительно
сэкономить время, с другой стороны - высветит
ясность в понимании сути и неизбежности
инноваций в образовательной сфере.
Без инноваций нет прогресса. Прогресс
представляет собой развитие с улучшением
показателей, используемых для его оценки.
Возможно, например, экстенсивное развитие,
когда в использование вовлекаются все новые
массы ресурсов, но не происходит каких-либо
качественных изменений. Для того чтобы они
наступали, необходимы новая техника, новая
технология, схемы организации труда, производства и управления. Все названное возникает
на базе инновационного поиска и невозможно
вне его. Это утверждение не зависит от
субъекта, страны, времени.
Без инновационного проектирования нет
инноваций. По определению, инновация результат инновационного поиска, который, в
свою
очередь,
является
элементом
инновационного проектирования, а точнее, его
начальным элементом. Спор возможен вокруг
случаев
открытий,
изобретений,
рационализаторских предложений, инноваций.
Здесь очень сильна позиция неизбежности
инновации «по наитию», предначертанности.
Однако углубленный анализ показывает, что в
данном случае инновация - это выход из
«черного ящика», содержащего алгоритмы
указанного проектирования. На входе его будут
психологические
обстоятельства,
неудовлетворенность. Они могут носить индивидуальный характер, который преодолевается в
инновационном проектировании как бы
неявного вида.
В жизни и деятельности все процессы
взаимосвязаны, и это проявляется в продуктовом,
информационном,
ресурсном,
временном и прочих отношениях. В силу этого
эффект инновации реализуется только в том
случае, если в сопряженных областях
деятельности есть резервы «пропускной
способности», другими словами, резервы
должны быть комплектными по отношению к
12 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

эффекту инновации. Если такой комплектности
нет, то эффект инновации может быть реализован в лучшем случае лишь частично. Учет
данного фактора означает необходимость в ходе
инновационного проектирования отразить все
сопряженные с инновацией затраты и
результаты по всей цепочке указанных
взаимосвязей.
Инновационное пространство много-мерно,
непрерывно и бесконечно. Многообразность
инновационного простран-ства связана с
предметным многообразием и разнообразием
способов инновирования (обновления и
совершенствования). Сам феномен многомерности можно констати-ровать, но вряд ли он
может
иметь
точную
количественную
характеристику. Возражений против указанных
факторов
многомерности
инновационного
пространства в хозяйственной практике и
исследованиях не зафиксировано. Это служит
основанием к признанию указанного феномена
объективным. Непрерывность инновационного
пространства
может
быть
подвергнута
сомнению лишь в одном случае, когда
наступает
непреодолимая
невозможность
усовершенствования традици-онных техники и
технологий. Но по этой же причине происходит
переход к иному способу удовлетворения
соответствующей потребности, который, в свою
очередь, обладает собственным потенциалом
инновационного поиска. Подобный переход
служит
одновременно
доказательством
непрерывности инновационного пространства.
Бесконечность
указанного
пространства
возникает в силу его многомерности и
непрерывности. Она проявляется и во времени,
и в пространстве. Все рассмотренные признаки
существуют объективно, вне персональных
мнений.
Инновации всегда сопряжены со снижением
удельных затрат. Первое отношение к такой
трактовке может быть отрицательным - а как
быть с инновациями социального характера?
Ответ на этот вопрос будет связан с методикой
определения
удельных
затрат
и
сопоставимостью сравниваемых случаев.
Инновации генерируют моральный износ
техники и технологии. Это значит, что
инновации обладают двойным эффектом прямым и сопряженным, к которому относится
ущерб от морального износа. Подобное
утверждение не требует доказательства по
определению понятия «инновация». Вместе с
тем его учет способствует более объективной
оценке
эффективности
инвестиций
в
инновационные проекты.
Без мотивации нет инноваций. Инновации не
могут возникать, если отсутствуют стимулы.
Характер стимулов может быть различным, как

и их число. Эффективность стимулирования
зависит
от
превышения
«порога
чувствительности» к нему, которым обладает
новатор - будь то физическое или юридическое
лицо. Здесь мы сталкиваемся также с
психологией новатора. Мнение об отсутствии
стимулов может быть только внешним,
поверхностным, что доказывается более
обстоятельным и всесторонним анализом
подобных случаев.
Мотивации к инновированию многообразны здесь и стремление к экономической выгоде, к
росту благосостояния, лидерские амбиции,
требования безопасности и т. д. Их отсутствие
означает застой, потерю позиций в конкурентной борьбе. Использование данного положения
дает возможность на основе практического
анализа по фактам инноваций выйти на оценку
связей между инновациями и причинами, их
обусловившими, с тем, чтобы в последующем
через мотивационные механизмы регулировать
направления и масштабы инновационной
деятельности.
Основой инновации является информация.
Информация позволяет исключить поиск
средств
совершенствования
техники
и
технологий в случае, если уже существует
решение той или иной задачи. Она также
расширяет спектр способов такого совершенствования. Данное положение получило
отражение даже в народной мудрости, а именно
- в поговорке об «изобретении велосипеда» в
современных
условиях.
Источником
информации служат знания, жизненный опыт,
специализированные банки данных. Учет
данного положения позволяет вводить в
инновационное проектирование раздел или этап
инновационного поиска. Формально возможны
инновации, возникшие на основе «догадки».
Однако анализ таких случаев выявляет наличие
информации в неявной форме. Инновации
могут быть также следствием глобализационной информации.
Выбор
государственной
инновационной
стратегии развития образования должен
определяться с учетом того, что развитие
инновационной среды в образовательном
секторе касается не только разработки и
внедрения
нового
содержания,
новых
педагогических технологий. Это, прежде всего,
процесс реформирования системы качественных изменений в деятельности педагогов,
стиля
их
профессиональной
жизни,
мировоззрения и мышления.
За время перехода России к рыночным
отношениям произошли серьезные изменения в
системе
высшего
образования,
которые
повлекли за собой пересмотр ряда сложившихся
в прошлом тенденций. Понятно, что без

инновационного
развития
экономики,
насыщения отечественного рынка труда
квалифицированными специалистами, сочетающими в себе знания и умение ими
пользоваться, задачи, которые стоят перед
страной, не решить. Усиление конкурентной
борьбы на глобальном рынке образовательных
услуг поставило сложные задачи перед
национальными
системами
образования,
основные направления модернизации которых
определены в Национальной Доктрине развития
образования
до
2025
года.
Изучение
теоретических основ современной экономики,
базирующейся на знаниях, знакомстве с
практикой
функционирования
вузов
зарубежных стран на внешних и внутренних
рынках образовательных услуг, исследовании
противоречий и проблем развития образования
за рубежом в условиях экономики знаний,
позволяет предупредить возможное негативное
развитие событий в российском образовании,
разработать
конструктивные
меры
по
повышению его конкурентоспособности.
В
последние
годы
предпринимаются
многочисленные
попытки
модернизации
образования. В основном их предложения
сводятся к следующему:
 введение нормативного финансирования
вузов
посредством
выпуска
государственных финансовых обязательств
(своеобразных образовательных «ваучеров»);
 замена статуса образовательного учреждения
статусом
образовательной
организации;
 сокращение числа ВУЗов, которые
финансируются государством.
Реализация указанных мероприятий приведёт к
дальнейшей коммерциализации образования,
ограничит доступ к получению знаний
выходцам из нижних (по уровню доходов)
слоев общества, ускорит деградацию общества
и развал экономики. Из нормативных
документов следует, что государственная
поддержка, вследствие ограниченного размера
федерального бюджета, будет оказываться,
прежде всего, так называемым «элитным»
ВУЗам. Ориентация современного российского
ВУЗа только на средства государства,
ускоренными темпами приведёт его к
банкротству.
Увеличение финансового потенциала ВУЗа
может быть достигнуто путем реализации
следующих мероприятий:
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 расширения
фронта
хоздоговорных
НИОКР,
оказания
консультационных
услуг на платной основе;
 реализации инновационных программ,
нацеленных на внедрение результатов
вузовской науки в производство товаров и
услуг;
 участия ВУЗа в разработке федеральных,
отраслевых и территориальных научных и
научно-технических программ;
 широкомасштабного участия научнопедагогических
работников
вуза
в
ежегодных конкурсах на получение
финансирования НИОКР по линии
федеральных министерств и ведомств,
органов исполнительной власти субъектов
РФ, государственных научных фондов и
др.
Естественным пока направлением решения
накопившихся материальных проблем является
развитие предпринимательской деятельности
вузов. В настоящее время функционирование
государственных вузов, находящихся в ведении
Министерства
образования
России,
обеспечивается
за
счет
средств
от
предпринимательской деятельности на уровне
40%. Указанная деятельность в условиях
рыночной экономики является источником,
позволяющим вузам адекватно выполнять свою
образовательную и научную миссию в
обществе, расширять и укреплять материальнотехническую
базу,
сохранять
кадровый
потенциал.
Однако в предпринимательской деятельности
ВУЗов, как и в российском предпринимательстве вообще, проблема мировоззренческих
ориентиров никуда не исчезает. Становление
рыночной экономики в России происходит по
схеме
периода
первичного
накопления
капитала, характерного для любой страны.
Именно в этот период преобладает нарушение
этических норм, невыполнение требований
важнейших законов экономики, расцветает
подпольный бизнес.
В России огромное значение имеют связи как
особого рода общественные отношения. При
этом мы не говорим о связях как порочной
модели
государственного
устройства,
основанной на коррумпированности ее участников и рождающей многочисленные сомнительные способы преуспевания. Речь идет о
связях как отношениях, построенных на тесном
взаимовыгодном
деловом
сотрудничестве
людей, причем исключительно в рамках закона.
Связи сами по себе настолько мощный
инструмент достижения материального успеха,
что, обладая ими, не приходится нарушать
законы, которые к тому же в России далеко
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несовершенны и сами предоставляют множественно законных способов ведения бизнеса.
Для России подобный характер отношений —
норма. Тем более практика показывает, что
официальные контакты между людьми в нашей
стране не приносят какого-либо существенного
результата. Данное положение объясняется достаточно просто. Человек, который известен
только с положительной стороны и от которого
не ожидаете какого-либо подвоха, всегда будет
более предпочтителен для деловых отношений,
нежели приходящий с улицы незнакомец.
Рыночный механизм, как известно, регулирует
процесс обмена товаров и услуг. Но сам по себе
процесс обмена не может быть нравственным
или безнравственным. Он не имеет этических
характеристик. Любые ограничения свободного
обмена товаров и услуг (кроме запрещенного
государством по причине своей опасности для
жизни населения) и замена его в этой части
распределительным механизмом, порождали
лишь безнравственную деятельность определенных
представителей
населения,
использующих трудности для своей личной
выгоды, и снижали эффективность рыночного
механизма и экономики в целом.
С одной стороны, успешный бизнес может
развиваться только в правовом государстве на
основе развитого законодательства, однако
даже самое совершенное правовое государство
не снимет проблемы формирования этической
основы бизнеса. Закон и нравственность по
своим социальным функциям где-то близки, но
не идентичны. Мораль и нравственность - более
широкие понятия, нежели право и закон. Более
того,
морально-нравственное
состояние
общества во многом определяет и основы
законодательства. Если морально-нравственные
устои общества являются основой, на которой
формируются правовые нормы вообще и
предпринимательства в частности, то это
обстоятельство имеет особое значение для
сегодняшней
России.
Государство
и
религиозные организации в лучшем случае
могут создать благоприятные экономические,
социальные,
правовые
условия,
общую
нравственную атмосферу для возрождения
здорового бизнеса в России. Но развитие
профессиональной этики - это не их задача.
Проблема должна решаться в первую очередь
самими
предпринимателями
и
их
общественными организациями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, следует отметить: российская
экономика как ответ на вызов глобализации
выдвигает образование на ведущее место среди
факторов
повышения
экономической
безопасности
страны.
Высокий
образовательный потенциал населения может стать
катализатором
социально-экономических
перемен. Экономика знаний формирует картину
мира, где малоквалифицированная работа
отдается
развивающимся
странам,
а
процветающие
западные
специалисты
получают высокие доходы, благодаря своим
знаниям и творческому потенциалу. Именно
образование
должно
стать
одним
из
направлений модернизации.
Качество образования напрямую влияет на
экономическое
положение
страны,
ее
экономическую безопасность. Образовательный
процесс должен обеспечить гармоничное
сочетание личных целей ученика и социально
значимых целей общества во взаимодействии
культуры
и
образования.
Недопустимо
безоглядное копирование западных образцов.
Необходимо сохранить традиции и национальные ценности, свойственные российскому
менталитету. Поэтому значительная роль в
современном образовании должна отводиться
познанию себя как единой структурной
организации, включающей физическую, психическую
и
духовную
составляющие,
находящиеся в гармонии с окружающей средой.
Все вышеназванные идеи и принципы должны
проникать в менталитет предпринимательства
(движущей силы развития экономики – второму
объекту модернизационных преобразований)
вместе со свежим потоком, который создается
молодежью, выбравшей для себя путь бизнеса.
Молодежь обладает более гибким сознанием,
которое способно быстрее воспринимать новые
идеи и трансформировать их в реальность.
Поэтому, если выработать уважение к
нравственно-этическим принципам у молодого
предпринимателя, опять же через систему
образования, то впоследствии и это будет одной
из вех в оздоровлении экономики и общества в
целом.
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Резиме: Незапосленост и раст у Босни и
Херцеговини имају неповољне тенденције. За
анализе и процјене кретања раста и
незапослености, користи се више различитих
теорија, од којих се издваја Окунов закон.
Закон се темељи на инверзној вези раста и
стопе запослености. По Окуну, ове варијабле
су инверзне, јер раст незапослености води
губитку потенцијалног производа. Он је
закључио да овај коефицијент износи око 3%
(раст стопе незапослености од 1% иницира
губитак потенцијалног БДП за око 3%), али
новији подаци показују да су коефицијенти
2,5%, и 2% репрезентативнији. Провјером
Окунове закономјерности за БиХ (2004-2013),
коефицијент корелације незапослености и БДП
износи 0,339651, што је позитивна и слаба
корелација.
У
субпериоду
2009-2013
незапосленост и БДП се крећу у средње јакој
линеарно-позитивној вези (r = 0,754439). Из
анализе се може закључити да у БиХ у дугом
року нема Окунове закономјерности, али ни
чврстих контрааргумената. У кратком року
(опсервације за 2009-2013) неки моменти
сугеришу на благо дјеловање Окуновог закона.
Дакле, из анализе се види да је реакција између
стопа незапослености и раста
БДП
интензивнија током нестабилних периода.
Коначно, незапосленост је дугорочни проблем
Босне и Херцеговине, а узроци ове негативне
макроекономске
појаве
су
углавном
структурне природе.

Abstract: Unemployment and growth in Bosnia
and Herzegovina have an unfavourable tendency.
For analysis and estimation of growth and
unemployment we use several various theories, out
of which we point out Okun’s law. The law is
based on an inverse correlation between growth
and unemployment rate. According to Okun, these
variables are inverse, since the growth of
unemployment leads towards loss of a potential
product. He concluded that this coefficient
amounts at 3% (increase of unemployment rate by
1% initiates potential GDP loss of approx. 3%);
however, more recent data shows that the
coefficients of 2.5% and 2% are more
representative. By checking Okun’s regularity for
BH (2004 – 2013), the coefficient of unemployment
and GDP correlation amounts at 0.33651, which is
a positive and weak correlation. During subperiod from 2009-2013, unemployment and GDP
move within medium strong linearly-positive
correlation (r = 0.754439). This analysis leads to
a conclusion that in BH in a long run there is
neither Okun’s regularity, nor solid counterarguments. Within short run (observations for
2009-2013) some moments indicate mild effects of
Okun’s Law. Hence, the analysis shows that the
reaction between the unemployment rate and GDP
growth is more intensive over unstable periods.
Finally, unemployment has been a long-lasting
problem of Bosnia and Herzegovina and the
causes of this negative macro-economic indicator
are mainly of structural nature.

Кључне
ријечи:
незапосленост,
БДП,
макроекономија, Окун, Босна и Херцеговина.

Keywords:
unemployment,
GDP,
macroeconomics, Okun, Bosnia and Herzegovina.
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(Y*-Y) / Y* = α (u-u*),

I. Теоријски аспекти међузависности бруто
домаћег производа и незапослености
Без обзира на стварне узроке незапослености,
ова појава због недовољног кориштења ресурса
генерише трошкове и утиче на пад бруто
домаћег производа (БДП), а тиме и на смањење
привредног раста и животног стандарда.
Теоријски, између привредног раста израженог
растом БДП (реално, агрегатно и per capita), и
промјена незапослености постоји веза коју
објашњава Окунов закон.
По тој закономјерности, на сваких 2% пада
бруто домаћег производа у односу на
потенцијални БДП, стопа незапослености расте
за 1%. Индикатор раста је бруто домаћи
производ (БДП, енг. GDP - Gross Domestic
Product). Он изражава вриједност финалних
добара и услуга произведених у некој земљи
током године. Постоје номинални и реални
БДП,
а
обрачунава
се
производном,
доходовном или трошковном методом. По
производном приступу, БДП је збир личне
потрошње (C), бруто домаћих инвестиција (I),
државне потрошње (G), и нето извоза (X-M), тј:
Y= C+I+G+(X-M).
Незапосленост се јавља у ситуацијама када
радно способно становништво (између 16 и 65
година), које је вољно да ради по условима на
тржишту рада, не може наћи посао.
Дефиниција незапослености према
ILO
обухвата све особе старије од старосне границе
која детерминише економски активна лица,
која су током неког периода била без посла (у
сваком тренутку жељела да раде), и активно
тражила посао и предузимале конкретне
активности
у
том
смислу.1
Стопа
незапослености је количник броја незапослених
и радне снаге.
Модерно
тржиште
рада
идентификује:
фрикциону, структурну, цикличну, сезонску,
нормалну,
равнотежну
и
технолошку
незапосленост. За транзиционе земље је
карактеристична
нова
структурна
незапосленост.
Окунов закон је формулисао Артур М. Окун.
То је квантитативна релација раста и стопе
запослености. Те варијабле су у инверзној
релацији, односно раст незапослености води
губитку потенцијалног производа. Проценат
губитка домаћег производа варира. Окунова
тврдња се математички изражава помоћу
слиједећег израза:

1

Поповић, Г., Милановић, М., Основи економије за
правнике“, Правни факултет Бања Лука, Бања Лука,
2010., стр. 182.

при чему су:
Y* - потенцијални домаћи производ;
Y - стварни домаћи производ;
α - Окунов коефицијент који показује губитак
домаћег производа (или смањење раста);
u - стварна стопа незапослености;
u* - равнотежна стопа незапослености.
Када је привреда у равнотежи, стварна и
равнотежна стопа незапослености су једнаке,
тј. u=u*, а Окунов коефицијент (α) износи 0. Уз
то, вриједи и релација Y*=Y, тј. нема
одступања између стварног и потенцијалног
домаћег производа. С друге стране, када расте
незапосленост (u>u*), долази до губитка
домаћег производа, а Y*>Y.
Обрнуто, када је u<u*, тада је Y*<Y, што
подразумијева да се производња наставља и
послије нивоа пуне запослености, генеришући
инфлационе
ефекте.
Има
и
других
математичких
облика
Окунове
закономјерности.
Када
је
стварна
незапосленост (u) зависна, добија се:
u= u* - a(Y-Y*)/Y*. Окунов коефицијент (а)
има негативан предзнак због инверзне
корелације између БДП и незапослености. На
њега утичу: економска и технолошка
структура, легислатива, те социјални и
демографски фактори. Окунова крива се
графички илуструје из једначине u*-u= -a( YY*):

Слика 1. Окунова крива
На сл. 1. вертикална линија (Y*-Y*), показује
равнотежу у којој нема одступања између
стварног и потенцијалног домаћег производа,
тј. Y-Y*=0.2 У тачки у којој се Окунова крива
сијече са вертикалном линијом Y*Y*, вриједи
да је Y-Y*=0 и u-u*=0, тј. то је тачка равнотеже
са стопом незапослености која је на слици
означена тачком
. Ако би домаћи производ
имао тенденцију раста, генерисао би
2

Ова релација одговара природној стопи незапослености.
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инфлациони јаз, односно, Y>Y* за износ AB.
Тада је на y-оси: u<u*, што одговара нивоу
запослености
. У случају да je Y<Y*, постоји
дефлациони ефекат (линија CD), па је u>u*, тј.
раст незапослености изнад равнотежног нивоа
.
Већина индустријских земаља има већи Окунов
коефицијент, што подразумијева да у тим
економијама стопа незапослености мање
осцилира у односу на флуктуације БДП, него
код земаља које имају мањи Окунов
коефицијент. У САД, Великој Британији и
Канади, тржишта рада су једноставније
регулисана, и лакше је отпуштање радника, док
индустријске земље као Јапан имају више
регулисано тржиште рада, јаче синдикате и
веће рестрикције код отпуштања. И Америчка
Федерална банка резерви (Federal Reserve Bank
of St. Louis) је потврдила ова истраживања.
Користећи резултате OECD, посматрали су
комбинацију кумулативних опадања БДП и
раста незапослености од другог квартала 2008.
године до трећег квартала 2009. године
(ескалација глобалне кризе) у САД, Јапану,
Великој Британији, Канади, Француској и
Њемачкој.3 Закључили су да је у периоду
рецесије САД имала највећу промјену у нивоу
незапослености по јединици производње.
Пракса је потврдила да ограничења у поступку
отпуштања радника утичу да се фирме теже
одлучују да запосле раднике када послују у
несигурним економским условима, па земље са
јачом контролом тржишта рада имају већу
незапосленост.
Аналитичари FED су утврдили да је у
протеклих двадесетак година просјечна
мјесечна стопа незапослености у САД била око
5,5%, док се у Француској и Њемачкој кретала
у просјеку између 7% и 9%.
II. Бруто домаћи производ и незапосленост у
Босни и Херцеговини
Анализирајући период од 2003. до 2013.
године, економија БиХ је имала позитивна
кретања између 2003. и 2008. године, када је
раст БДП био изнад 5%.
Међутим, 2009. године, због глобалне кризе,
БиХ биљежи пад од око 3,2%.4 При томе,
већина цијена се није значајније мијењала
(2008. и 2009).

Графикон 1. Kвартално кретање БДП у БиХ
(2009-2013)

Извор: Агенција за статистику Босне и
Херцеговине
У БиХ је тек крајем 2013. године остварен
скроман раст од 1,5%. Највећим дијелом је
инициран растом извоза (6,9%) и индустријске
производње (6,7%). На позитивна кретања су
утицали
и
стабилизација
и
опоравак
производње електричне енергије.5 С друге
стране, домаћа тражња, као компонента БДП,
није утицала на раст 2013. године, због велике
стопе незапослености 27,5% (Агенција за
статистику БиХ). У овом периоду су
регистровани: пад нето плата и скромнији
прилив иностраних дознака.6
Упркос оптимистичним прогнозама раста, БиХ
се
суочава
са
проблемом
дугорочне
незапослености. Због успоравања економских
активности и без флексибилне монетарне
политике у БиХ се уочавају, и пад
запослености, и успорен раст, што подсјећа на
дјеловање Балша-Самјуелсоновог ефекта.7
Тржиште рада БиХ карактеришу: екстремно
велика стопа дугорочне незапослености
(посебно
младих),
доминантно
учешће
неформалног запошљавања (сиве економије)8,
као и структурна неравнотежа образовне
структуре становништва са тражњом радне
снаге.
Слиједећи
графикон
приказује
незапосленост у периоду 2006. до 2013. године.

Према подацима Дирекције за економско планирање БиХ,
укупна производња електричне енергије у 2013. години
износила је 15 712 GWH, што представља повећање од
30% у односу на 2012. годину.
6
Прилив дознака из иностранства за девет мјесеци 2013. је
2,59 млрд. КМ (1,8% мање у односу на 2012).
7
Burda, C., M., Wyplosz, C.: Macroeconomics- A European
Text, Oxfor University Press, 2001.
5

8
3

4

Federal Reserve Bank of St. Louis, Okun`s Law: Output and
Unemployment, International Economic Trends, February
2010.
Годишњи извјештај Централне банке Босне и
Херцеговине за 2009. годину.
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Формално-правни критеријум сиву економију означава
као дозвољени облик економске активности, али који се
не одвија у оквирима важеће формално-правне
регулативе. То је дјелатност која је економски
легитимна, али је правно илегална. (Томаш, Р.: Криза и
сива економија у Босни и Херцеговини, стр. 33.).

Графикон 2: Стопе незапослености у БиХ по
ILO метoдологији (2006-2013)

Према Анекети о радној снази за 2013. годину,
од 3.050.000 становника, у БиХ је било радно
способно 2.598.000. Од тога је запослено око
822.000, па је стопа незапослености према ILO
методологији за 2013. годину износила 27,5%
(2012. године 28%). У БиХ је присутан
дугорочни тренд екстремно високих стопа
незапослености. Анализе показују да је
структурна незапосленост већа у приватном у
односу на јавни сектор, гдје постоји тенденција
запошљавања нове радне снаге. Према
Свјетској банци незапосленост у приватном
сектору БиХ настаје због високих пореза,
лоших услова кредитирања, административних
процедура у покретању бизниса, те неефикасне
приватизације. Ови фактори имају утицај на
смањење запошљавања у приватном сектору, и
повећање рада на црно.

Извор: Агенција за статистику БиХ

Година

Табела 1. Промјене реалног БДП и стопе незапослености у БиХ (2004-2013)
2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Реални БДП
Стопа
незапослности

2013

5,4

5,5

6,2

6,0

5,5

-3,2

0,9

1,6

1,1

1,6

43,2

44,0

45,4

43,9

41,5

42,0

42,6

43,4

44,2

44,6

Извор: БХАС и ЦББиХ, годишњи извјештаји (2004-2013)
III. Статистичко-квантитативна анализа
незапослености и привредног раста у
Босни и Херцеговини
Теоријска економија полази од тога да
привредни раст смањујe незапосленост и vice
verse. Са аспекта креације економске политике
треба познавати међусобни однос ових појава.
Акценат развојне политике се мора усмјерити
на повећање запослености. Због преиспитивања
међусобних односа, треба утврдити јачину и
облик међузависности раста и незапослености
у БиХ9. У том контексту, изводе се анализе
корелације и регресије између наведених
величина. Привредни раст се изражава стопом
реалног БДП,10 а незапосленост кроз стопу
незапослености (подаци из база података:
Агенције за статистику БиХ и Централне банке
БиХ). Привредни раст је изражен промјеном
9

10

За утврђивање Окунове закономјерности у ЕУ,
корелациона и регресиона анализа се користи у:
Поповић, Г., Поповић, J., Output and unemployment trends
in the European union: Is there the Okun's regularity?,
"Economic Theory and Practise: Meeting the New
Challenges", Faculty of Economics, University of Mostar,
2011, стр. 127-137.
У економским анализама, привредни раст се најчешће
изражава преко реалног БДП који се искључиво мијења
са промјенама у обиму производње добара и услуга у
привреди. С друге стране, номинални БДП се мијења са
промјенама обима производње и тржишних цијена.

кретања стопе реалног БДП за чији обрачун је
кориштен ИПЦ као дефлатор, а за стопу
незапослености административни извор (табела
1).
A. Корелациона и регресиона анализа
Однос незапослености и БДП се може испитати
корелационом и регресионом анализом. Смјер
и јачина линеарне везе ће се утврдити помоћу
корелације, а регресиона анализа говори о
облику
међусобне
везе
(користи
се
коефицијент линеарне корелације
и модел једноставне линеарне регресије). Прије
рачунарске
операције,
конструисаће
се
дијаграм
распршености
или
дијаграм
дисперзије. Независна варијабла х је на
апсциси, док је зависна варијабла на ординати.
Дијаграм распршености је графички приказ
тачака у координатном систему низа уређених
парова (
), (
), ... ,(
).
За израчунавање коефицијента корелације
користи се Пирсонов коефицијент (r):
r

n xy   x y

n x   x 2 * n y 2   y 2
2
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Резултати Пирсоновог коефицијента се тумаче
општим смјерницама.11 За вјеродостојан
приказ правца регресије примјењује се метод
најмањих квадрата (израчунавање нагиба - а и
одсјечка- b према регресионој линеарној
једначини: y  b x  a  u i , гдје су: y зависна,
а x независна варијабла). Вриједност а је
регресиона константа, и одговара одсјечку на
Y-оси, а изражава се формулом a  y  b x ,
док је b коефицијент нагиба регресионе праве и
математички се изражава формулом:

b

 xy  n x y
 x  n x 
2

2

, док

представља

резидуално одступање или случајну грешку као
разлику између стварне (емпиријске) и
процијењене вриједности у. Резидуално
одступање
се
може
рашчланити
на
протумачено одступање (одступање регресионе
вриједности од просјека) и непротумачено
(резидуално) одступање. Даље се користи
анализе варијансе, која се изражава преко
једначине:
ST = SP + SR,
гдје је: ST сума квадрата одступања
вриједности варијабле од њене аритметичке
средине, SP сума квадрата одступања
регресионих вриједности варијабле од њене
аритметичке средине (одступања протумачена
моделом), док је SR сума квадрата одступања
емпиријских
вриједности
варијабле
од
регресионих
вриједности
(одступања
непротумачена моделом). Резултати једначине
анализе варијансе обједињују се помоћу табеле
ANOVA. Након тога одредиће се стандардна
девијација регресије (
и коефицијент
варијабилности

регресије

(

)12,

Корелација и регресија између незапослености
и БДП. На основу табеле 2. и уз помоћ Excel
функције
конструише
се
дијаграм
распршености и линија регресије (графикон 3).
Табела 2. Радна табела за оцјену параметара
регресионе анализе незапослености и БДП
(2004 – 2013)
i
xi
yi
xi * yi
xi * xi
0

43,2

5,4

233,28

1866,24

1

44

5,5

242

1936

2

45,5

5,2

236,6

2070,25

3

43,9

6

263,4

1927,21

4

41,5

5,5

228,25

1722,25

5

42

-3,2

-134,4

1764

6

42,6

0,9

38,34

1814,76

7

43,4

1,6

69,44

1883,56

8

44,2

1,1

48,62

1953,64

9

44,6

1,6

71,36

1989,16

Сума

434,9

29,6

1296,89

18927,07

Графикон 3. Дијаграм распршености и
једначина линеарне регресије између
незапослености и БДП (2004-2013)

те

13

коефицијент детерминације ( )
који
показује
репрезентативност
анализираног
модела, при чему увијек важи да је 0 ≤
≤1
(што
је
ближе
1,
модел
је
репрезентативнији).

11

12

13

Коефицијент корелације који има вриједност -1≤ r<-0,8
показује јаку негативну корелациону везу; ако вриједи 0,8≤ r<-0,6 постоји средње негативна корелација, а за 0,6≤ r<-0,3 слаба негативна корелација; ако је -0,3≤ r<0,3
тада постоји занемарљива корелација; ако је 0,3≤ r<0,6
постоји слаба позитивна веза; за 0,6≤ r<0,8 средње
позитивна, и за 0,8≤ r<1 јака позитивна корелација
између анализираних варијабли.
Представља однос стандардне девијације регресије и
аритметичке средине зависне варијабле.
Представља однос протумаченог и укупног збира
квадрата.
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Пирсонов коефицијент корелације између
незапослености и БДП за БиХ у периоду од
2004. до 2013. године је 0,339651, што говори о
слабој
позитивној
корелацији
између
анализираних варијабли.
У
наредном
кораку
анализе,
помоћу
компјутерских функција и методе најмањих
квадрата, одређује се вриједност y* која се
налази на најбоље прилагођеној линији
регресије.

Табела 3. Радна табела за израчунавање
процијењене вриједности зависне
промјенљиве у регресионом моделу
незапослености и БДП (2004 – 2013)
xi

y*

43,2

2,751222

44

3,329171

45,5

4,412824

43,9

3,256927

41,5

1,523082

42

1,884299

42,6

2,317761

43,4

2,895709

44,2

3,473658

44,6

3,762632

Добијене вриједности из табеле 3. користе се за
одређивање процијењеног регресионог правца
незапослености и БДП у БиХ (графикон 4).
Графикон 4. Процијењена регресиона права
незапослености и БДП (2004-2013)

Анализа показује да постоји случајна грешка
регресионог модела (-1,65), за коју је потребно
кориговати регресиони правац (графикон 5).
Графикон 5. Коригована регресиона права
незапослености и БДП (2004-2013)

функције када не би
незапослености у земљи.

било

регистроване

Табела 4. Рекапитулација резултата
регресије незапослености и БДП у БиХ у
табели ANOVA (2004 – 2013)
Извор
варијације

Збир
квадрата

SS

Протумачен
моделом

1

Непротумачен
моделом
Укупно

Средина
квадрата

1008,543

1008,543

8

103,6226

12,952825

9

1112,1656

F количник

77,86278283

Резултати анализе варијансе показују да је
просјечно одступање стварних вриједности
зависне варијабле од регресионе вриједности
3,219, док, с друге стране, стварне вриједности
зависне варијабле одступају од процијењених
вриједности y за 108,75%. Регресиони модел
незапослености и БДП у БиХ за период 2004 –
2013. година је добар, будући да је коефицијент
детерминације
= 0,907. Другим ријечима,
резултат показује да се интерпретирани
резултат регресионе анализе може сматрати
поузданим у 90,7%, а само 9,3% промјена БДП
у земљи не може се објаснити социјалним
збрињавањем
и
промјенама
у
нивоу
запослености, јер су изазване неким другим
факторима који нису били предмет анализе.
Други дио анализе обухвата краћи период од
пет година. Емпиријска истраживања показују
да кризе дестимулишу економски раст и
запосленост (Штиглиц, 2009). Због тога се, а у
циљу испитивања да ли је свјетска криза
дјеловала на макроекономске индикаторе БиХ,
врши анализа за период 2009-2013. Из табеле 1.
(субпериод 2009-2013), Пирсонов коефицијент
0,754439 указује на средње позитивну
корелацију незапослености и БДП. Excel
функцијом се добија дијаграм распршености и
једначина регресије (графикон 6).
Графикон 6. Дијаграм распршености и
једначина линеарне регресије између
незапослености и БДП (2009-2013)

У
коригованој
регресионој
једначини,
регресиони
коефицијент
износи
0,7224
процентних поена и показује за колико ће се
промијенити
БДП
уколико
стопа
незапослености порасте за 1%. Константни
члан референцира вриједност регресионе
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Уочава се да је у овом субпериоду веза
незапослености и БДП линеарно-позитивна и
средње јака (r = 0,754439). Уврштавањем
вриједности xi у линеарну регресиону
једначину y = 1,4212x – 61,225 добија се
процијењена регресиона права (графикон 7).
Графикон 7. Процијењена регресиона права
незапослености и БДП (2009-2013)

B. Утврђивање Окунове закономјерности:
међузависност БДП и незапослености
Са
теоријског
становишта,
линеарна
међузависност промјена незапослености и БДП
представља
Окунову
закономјерност.
Непостојање овог закона или његово
минимално дјеловање указује на структурне
слабости: спорију реакцију запослености на
промјене БДП, нефлексибилно тржиште рада,
спор раст, недовољну агрегатну тражњу, док је
постојање
закономјерности
повољна
платформа за креаторе макроекономске
политике.
Графикон 8. Упоредна анализа
незапослености и БДП (2004-2013)

Анализа показује да постоји разлика између
стварне и процијењене вриједности y (случајна
грешка износи -0,006) за коју се мора извршити
корекција једначине линеарног регресионог
модела, па слиједи да је
ykor = 1,42*xi 61,176.Коригована
регресиона
једначина
показује да ће БДП у БиХ порасти за 1,42
индексна поена ако стопа незапослености
порасте за 1%. Константни члан a показује
регресиону вриједност стопе БДП уколико би
стопа незапослености износила 0%. На крају
анализе врши се оцјена једначине анализе
варијанце (табела 5).
Табела 5. Рекапитулација резултата
регресије незапослености и БДП у БиХ у
табели ANOVA
(2009 – 2013)
Извор
варијације

SS

Збир
квадрата

Средина
квадрата

Протумачен
моделом

1

9,421

9,421

Непротумачен
моделом

3

26,803

29,803

Укупно

4

36,224

F
количник

0,316

Резултати анализе варијансе показали су да је
стварна
вриједност
зависне
варијабле
одступала од својих регресионих вриједности
за 2,315, односно да је стварна вриједност
зависне варијабле одступала од процијењених
вриједности у просјеку за 578,75%. Добијеним
регресионим моделом протумачено је тек 26%
резултата односа незапослености и БДП, док за
преостала 74% регресиони модел није био у
стању
да
објасни
међузависност
незапослености и БДП у БиХ.
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Извор: пројекција аутора на основу података
БХАС и ЦББиХ
Из графикона се види14 да су у периоду од
десет година, незапосленост и БДП у БиХ били
у позитивној корелацији и да линеарном расту
незапослености углавном одговара линеарни
раст БДП. Корелација је у првих пет
опсервација слабијег интензитета, а након
2009. године јача (послије избијања глобалне
финансијске кризе), што потврђује и
рекапитулација
обрађених
резултата
представљених у наредној табели.

14

Графичко уочавање Окунове закономјерности у ЕУ
користе: Поповић, Г., Поповић, J., Output and
unemployment trends in the European union: Is there the
Okun's regularity?, "Economic Theory and Practise:
Meeting the New Challenges", Faculty of Economics,
University of Mostar, 2011, стр. 127-137.

Табела 6. Преглед резултата статистичке
анализе
Коментар
2004-2013

20092013

2004-2013

r =0,339651 r
Слаба позитивна
=0,75439 корелација

90,7%

2009-2013
Средња позитивна
корелација, готово
јака (коефицијент
корелације
приближно 0,80)

Боља
Мања
репрезентативност репрезентативност
26%
регресионог
рересионог
модела
модела

Очигледно је, да иако нема аргумената потврде,
нема ни контрааргумената који би оспорили
тврдњу да у БиХ у кратком року (пет
опсервација од 2009. до 2013. године) има
елемената који сугеришу на благо дејство
Окуновог закона. Анализа на графикону 8
(2009-2013) показује да су ове двије варијабле,
од укупно пет опсервација, у двјема имале
инверзан однос (2009. године када је
незапосленост порасла 0,5% у односу на 2008.,
а БДП пао за 8,7%, и 2012. године, када је стопа
незапослености порасла за 0,8%, а стопа БДП
пала за 0,5%). На благу, готово незнатну
Окунову закономјерност у краћем периоду
имплицира графичка интерпретација распореда
тачака распршености БДП и незапослености.
Окунову криву у координатном систему са
четири панела (квадранта), приказује графикон
9.
Графикон 9. Интерпретација Окунове криве
и дијаграма распршености незапослености и
БДП (2009-2013)

корекције, "личи" на други панел графичке
интерпретације Окунове криве. Карактеристика
другог панела координатног система је
инверзна релација тражње за радом и стопе
незапослености, јер раст тражње за радом
генерише нижу стопу незапослености и vice
verse.15
IV.

15

Дијаграм
распршености
тачака
скупа
посматраних варијабли са кривом регресије је
линеарног облика: y = 1,42x – 61,176, и уз мање

ЗАКЉУЧАК

На основу резултата статистичке и графичке
анализе може се закључити да у Босни и
Херцеговини у дугом року не постоји Окунова
закономјерност, што значи да промјене у стопи
незапослености неће битно утицати на
економски раст и vice verse. Јер, коефицијент
корелације између незапослености и БДП за
период 2004-2013 износи 0,339651, што је
позитивна и слаба корелација, а за субпериод
2009-2013, утврђена је средње јака линеарна,
позитивна корелациона веза (r = 0,754439). С
друге стране, иако нема јачих аргумената за
потврду, нема ни контрааргумената који би
оспорили да у Босни и Херцеговини у кратком
року (пет опсервација од 2009. до 2013. године)
има елемената који сугеришу на благо
дјеловање
Окуновог
закона.
Ипак,
компаративна
и
статистичка
анализа
имплицирају да су реакције између стопа
незапослености и раста БДП интензивније и
јаче у периодима привредних контракција
узрокованих кризним пормећајима, док су у
вријеме привредне експанзије, већих стопа
раста и јаче економске активности ови односи
мање интензивни. Дакле, незапосленост је
дугорочни проблем Босне и Херцеговине, а
његови узроци су углавном структурне
природе.
Смањење
незапослености
као
стратегијски циљ требају пратити: структурне
реформе тржишта рада, законске мјере за
повећање запослености, елимисање "сивог"
тржишта рада, структурне реформе, раст
агрегатне тражње и др. Реформе би могле
унаприједити
економску
конкурентност,
генерисати дугорочни раст и смањити
дугорочну незапосленост. До тада, Босна и
Херцеговина ће имати енормне друштвене
трошкове због нереализованог БДП, а
посљедично
и
проблеме
социјалног
збрињавања становништва проузрокованог
високом стопом незапослености.

Такође, у анализи Филипсове криве Р. Липси говори о
вишку тражње. По њему, инфлација је резултат вишка
тражње за радном снагом, а стопа незапослености
индикатор вишка тражње. Имплицира да је однос стопа
незапослености и раста плата нелинеаран и негативног
нагиба. При томе, стопа раста плата је функција тражње
за радом.
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Rezime: U okviru reforme poreskog sistema
Sjedinjenih Američkih Država, koja je započeta u
2010. godini, doneti su potpuno novi poreski
zakoni. Radikalne promene izvršene su naročito
donošenjem Zakona o stranim bankama i
finansijskim računima i Zakona o poreskoj
usklađenosti inostranih računa. Usklađivanje
zakonskih regulativa postaje strateški pravac u
savremenom poslovanju. Imajući u vidu
kompleksnost američke zakonske regulative kojom
se uređuje oblastih javnih prihoda, pred domaću
poresku administraciju i poreske obveznike
stavljaju se novi zadaci. Poreskim stručnjacima
neophodna su nova znanja i iskustva da bi se
međudržavni poreski propisi mogli optimalno
sprovoditi. Ovi stručnjaci treba da budu svestrano
osposobljeni, kako bi mogli kompetentno da
obavljaju poreske poslove. Da bi poreski obveznici
mogli da zaštite osnovna prava koja im po
propisima pripadaju, kao i da izvršavaju obaveze
u zakonom propisanim rokovima, neophodni su
ima poreski saveti od strane stručnjaka koji su
direktno ili indirektno vezani za poresku materiju
(propisi iz oblasti međudržavne saradnje,
bankarskog poslovanja, prekršajnog i krivičnog
zakonodavstva i dr.) .
Klјučne riječi: FATCA, regulativa, američki
poreski sistem, finansijske institucije, međudržavni
sporazum.
Abstract: Within the reform of the tax system of the
United States, which started in 2010, were brought
brand new tax laws. Radical changes were made
especially by the Law on foreign banks and
financial accounts and the Law on Tax compliance
of foreign accounts. Harmonization of legal
regulation becomes strategic direction in modern
business. Given the complexity of the US
legislation governing authorities of public
revenue, before the national tax administration
and taxpayers are placed new tasks. Tax

professionals are essential new knowledge and
experience to interstate tax regulations can be
optimally implemented. These experts should be
thoroughly trained, so that they can competently
perform tax affairs. To taxpayers could to protect
the fundamental rights granted to them under the
regulations of belonging, as well as to fulfill their
obligations in the legal deadlines, are essential
has a tax tips from the experts who are directly or
indirectly related to tax matters (regulations in the
field of intergovernmental cooperation, banking
business, misdemeanor and criminal legislation
and others.)
Keywords: FATCA, regulations, US Tax Sistem,
Financial Institutions, interstate agreement.
1. UVOD
Čini se da se ekonomija nalazi pred velikim
promenama, baziranim na potpuno novoj primeni
poreskih propisa, neophodnih za rad u poreskoj
administraciji, za rad na poreskim poslovima u
privrednim društvima i u institucijam i
organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje
bankarskih poslova. Reč je zapravo o tumačenju
poreske materije u finansijskim institucijama na
potpuno nov način. Smatra se da nestaje
uslovljenost iz oblasti propisa i poreske
administracije i nastaje iskorak u saradnji između
finsnsijskih institucija koje posluju u globalnom
okruženju. Ali pojmovi nestaje i nastaje se koriste
uslovno, da bi se označile promene na globalnom
nivou. O kojim promenama je reč? Primenjena je
FATCA regulativa kao jedan od osnovnih pojmova
savremenog poslovanja, koja je logična posledica
novonastalog poslovnog okruženja. Naime,
modifikacija dosadašnjeg bankarstva u sve većem
obimu je posledica izmena propisa u vodećim
poreskim sistemima, tako da se dosadašnje
bankarstvo sve više počinje bazirati na primeni
savremenih zakonskih regulativa. Povećanje udela
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bankarskih transakcija u poreskim rajevima glavno
je obeležje evrobankarstva i ostalih specifičnih
oblika međunarodnog bankarstva. Specifičnost
udela je u motivaciji međunardnih banaka da
otvaraju svoje organizacione jedinice zbog
mogućnosti izbegavanja plaćanja poreza, odnosno
potrage za mnogo manjim poreskim opterećenjem.
U tu svrhu, zakonodavstvo tranzicionih zemalja
prihvatilo je odredbe jednog američkog zakona
koji će važiti na teritoriji zemalja u razvoju. U radu
je dat pregled teorijskih osnova i praktičnih
iskustava razvijenih zemalja, koje odavno
primenjuju američki sistem razmene informacija o
bankarskim računima i transferu sredstava preko
računa američkih rezidenata, sa kratkom analizom
aktuelne situacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ideja ovog rada je da se na primeru Srbije i Bosne i
Hercegovine, kao zemalja u razvoju, ukaže na
činjenicu da je savremenoj poslovnoj zajednici
potreban jedan dinamičan poreski sistem koji bi se
brže prilagođavao Kako promenama na tržištu tako
i novim modelima poslovanja. Još uvek imamo
situaciju da poslovanje pojedinih finansijskih
institucija nije prepoznato u poreskim propisima ili
je njihov poreski tretman nedovoljno pojašnjen. To
pored pravne nesigurnosti onemogućava i dalji
razvoj, a dobar primer za ovo je FATCA
regulativa.
2. Mesto i uloga fiskalnog instrumentarija u
cilju poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa
na međunarodnom nivou
Upotrebu fiskalnog instrumentarija u obavljanju
poreskih poslova na međudržavnom nivou treba
povezati sa problemima dalje usklađenosti propisa
sa bankarskim poslovanjem. Misli se pre svega na
obavljanje bankarskih poslova sa stranim valutama
i stranim rezidentima, bez ograničenja koja važe za
domaće banke i uz povoljan poreski tretman.
Obavljanje ovakvih poslova zasnovano je na
korišćenju finansijskih institucija, osnovanih
obično po jednostavnoj i kratkotrajnoj proceduri,
malim sredstvima, za različite transkacije, sa
ciljem da se izbegne kontrola poslovanja i plaćanje
poreza, a po potrebi i sakrije identitet pravih
vlasnika stranih kompanija. Budući da se radi o
specifičnim finansijskim institucijama, osnovanim
u zemljama koje imaju niske poreze u privlačenju
kapitala nerezidenata i koje se bave određenim
ograničenim spektrom bankarskog poslovanja,
dobrim delom u sferi međunarodnog prikupljanja i
plasmana sredstva, u tim i takvim uslovima, u
najvećoj meri te finansijske institucije su
oslobođene plaćanje poreza na kamatu i profit, a
kontrola njihovog poslovanja, uključujući i
klasičnu kontrolu domicilne centalne banke, ili ne
postoji ili je relativno skromna. Iz tih razloga
neophodno je usklađivanje iznosa poreske obaveze
sa Evropskim propisima u cilju efikasnije kontrole
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naplate i smanjenju izbegavanja plaćanja poreza i
nastanka poreske utaje ili prevare. Dobra vest je
da Srbija i Bosna i Hercegovina ne moraju da
počinju reformu od nule. Iskustva okolnih zemalja
u rešavanju sličnih problema mogu im pomoći da
brže omoguće svom poreskom sistemu uslove za
bolju poresku administraciju i praćenje koji će
doprineti harmonizaciji regulative sa Evropskom
unijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i
razvoj. Standardi OECD-a zahtevaju razmenu
informacija između poreskih vlasti zemalja i
načinjeni su da zaštite poverljivost tih informacija.
Dobar pristup informacijama, uključujući i
bankarske informacije, preduslov su za efikasanu i
fer primenu poreskih zakona u Srbiji i BiH. Do
sada se dešavalo da su upravo poreske implikacije
uz odsustvo poreske transparentnosti sprečavale
poreske organe da ispravmo primenjuju poreske
zakone u zemlji investitora, što je značajno uticalo
na odluke investitora da se koriste poreskim
rajevima.16 Međutim, samo izbegavanje poreza,
koje je staro koliko i samo oporezivanje nije
dovoljan uslov da bi se neka zemlja smatrala
poreskim rajem, već je potrebno imati i razvijenu
telekomunikacionu mrežu, mrežu bankarskih
sistema i mrežu profesionalnih usluga, štititi
identitet vlasnika kompanija, a aposlutno je
neophodno isuniti sledeća dva preduslova: 17


Političko ekonomska stabilnost potrebnu za
nesmetano obavljanje poslovne aktivnosti.
Zakonodavstva koja regulišu pravni status
finansijskih institucija dozvoljavaju, bez
većih formalnosti, transfer kompanija iz
država u kojoj bi mogle biti eventualno
ugrožene u države
koje pružaju veću
političku stabilnost.

Reč je o offshore centrima koji podrazumevaju područja na
kojim je kompanija ili neka finansijska institutcija
registrovana i plaća niske ili paušalne poreze ukoliko
posluje izvan njega (dok u isto vreme domaće kompanije,
čiji su vlasnici državljani te zemlje, plaćaju višestruko veći
porez). Reč offsore potiče iz engleskog jezika (British
English) i bukvalno znači van obale odnosno daleko od
obale i nastao je po istoj logici kao i reč oversee. Danas bi
u kolokvijalnom prevodu značila „tamo daleko“. To ima
smisla jer su mnogi offsore centri daleka ostrva na
egzotičnim destinacijama daleko od vodećih razvijenih
zemalja SAD i Evrope, mada je pod znakom pitanja da li
danas, kada je Kina postala druga po veličini GDP u svetu,
takav termin više ima smisla koristiti.
Kao do sada najslavnija i egzotična destinacija za izbegavanje
plaćanja poreza do skora su bila Kajmanska ostrva
(Cayman). Tri kajmanska ostrva, koja se nalaze svega na dva
i po sata leta od Majamija na Floridi, imaju 48. 000
stanovnika i na sedmom su mestu u svetu po obimu
bankarskih poslova. Ukupna suma kapitala se procenjuje na
oko 1.442 milijardi evra. Na njima postoji (radi) 600
banaka, a samo nemačka Dojčebank (Deutschebank) na
ovim ostrvima ima 151 filijalu
17
OECD (2009), OECD Annual Report 2009, Paris, p.67
16



Pravna sigurnost neophodna u pružanju
garancija državama
u okviru njihovog
pravnog sistema da će biti zaštićen status
nerezidenta u odnosu na poreske propise i
oslobođenje od devizne kontrole države u
kojoj je strana kompanija osnovana.
Najvažniji kriterijum u primeni ovog
preduslova je da zakoni moraju biti
savremeni, fleksibilni i po mogućnosti da
obezbede klijentima potpunu tajnost u vezi
njihove poslovne delatnosti.

Sve brojnije poreske olakšice koje uživaju banke
uz ovakve propise, ne poštujući međunarodnu
normu o razmeni podataka o poreskim obavezama
dovelo je do odlivanja ogromnih novčanih iznosa
na koje nisu plaćeni porezi upravo u zemlje
poreskih rajeva i dovođenje do sve veće utaje
poreza. U takvim uslovima poreska služba
Sjedinjenih Američkih Država, krajem 2010.
godine donela je Zakon o poreskoj usklađenosti
inostranih računa za potrebe uvođenja strožije
poreske discipline za državljanje SAD-a koji
borave u inostranstvu.18 Osnov za primenu takvog
zakona određen je kroz otvaranje računa
nerezidenta u banci na osnovu koga će američka
poreska uprava imati uvid u njegove podatke.
Prema američkoj poreskoj upravi, odnosno njenom
zakonu, ovom sve Evropske banke su u obavezi da
se usklade sa njim, u suprotnom mogu da zaborave
na dalje poslovanje u Sjedinjenim Američkim
Državama. Postupak primene ovog zakona na
Srbiju i Bosnu i Hercegovinu kao zemlje u
razvoju, postavljen je kroz međunarodnu saradnju i
zaključivanje međudržavnog sporazuma. Potrebno
je primeniti Zakona o usaglašenosti oporezivanja
inostranih računa na američke građane, koji imaju
račune kod banaka u ovim zemljama. Ovde se
misli na račune koje imaju fizička i pravna lica
koja su državljani SAD, lica koja imaju poslovne
interse u SAD, i lica koja drže sredstva na
računima kod finansijskih institucija sa sedištem u
tranzicionim zemljama. Ovakvu formu ugovora
SAD su potpisale sa više zemalja, a cilj je
sprečavanje izbegavanja plaćanja poreza u
Americi. Po tom ugovoru banke bi trebalo od
svih građana da traže da potpišu spornu
saglasnost19 kojom će omogućiti da podaci sa
18

Na taj način američke poreske vlasti pokušavaju da u zemlju
vrate oko 100 milijardi dolara godišnje, na koliko se
procenjuju utajena porezna davanja Amerikanaca u
inostranstvu. Amerikanaci se, naime, oporezuju ne samo kao
stanovnici, već i kao državljani SAD, bez obzira na to gde
žive. Više na: http://m.tportal.hr/vijesti/289105/Amerikancise-ubrzano-odricu-drzavljanstva.html (26.02.2015)

19

Izjavu, odnosno, saglasnost za obradu i prenos podataka koji
će biti dostavljeni američkoj poreskoj službi (IRS), klijent
potpisuje samo u slučajevima ukoliko je potpisao obrazac
W9 na, www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf, kojim potvrđuje

njihovih bankovnih računa budu prosleđenu
američkoj poreskoj upravi. U nastavku ukratko
elaboriramo osnovna obeležja regulative nazvana
FATCA kao jurisdikciju sa suštinskim dogovorom
kojom se dokazuje posvećenost SAD u borbi
protiv utaje poreza, s obzirom da se na taj način
obezbeđuje razvijenim zemljama poput SAD i
zemljama u ravoju, posebno Srbije i Bosne i
Hercegovine, vreme neophodno za izgradnju
održivog okvira za razmenu informacija u
poreskom sistemu. Potrebno je razumeti da svaka
izmena propisa donosi i nove rizike finansijskim
institucijama u procesu prilagođavanja i
predstavlja prepreku bržoj realizaciji ciljeva.
3. Pravni osnov za tumačenje
3.1. Šta je FATCA regulativa?
U odgovoru na postavljeno pitanje osmišljena je
FATCA regulativa kao zakon koji će primorati
strane banke da otkriju američkoj poreskoj upravi
sve neophodne informacije o američim vlasnicima
računa, te time obuzdati izbegavanje plaćanja
poreza. Kroz brojne diskusije i rasprave u teoriji i
praksi definisanje i primena ove američke
regulative je posebno aktuelna u poslednjih par
godina. Smatra se da je osnovni razlog za uvođenje
i primenu ovakve regulative utaja u plaćanju
javnih prihoda, odnosno izbegavanje ili kršenje
propisa koji regulišu privredne transakcije. Kada
ekonomisti koriste pojam regulativa najčešće vide
odluku, direktivu kao i ostale akte institucija
Evropske unije - konvencije i ugovore koji čine
pravnu tekovinu sposobnu da omogući sve oblike
poreske saradnje potrebne u borbi protiv poreske
evazije. Ova regulativa to upravo i čini. Foreign
Account Tax Compliance Act ili skraćeno FATCA
je set propisa Sjedinjenih Američkih Država, donet
u cilju borbe protiv utaje poreza, 18. marta 2010.
godine od strane Kongresa SAD-a. Ovim
propisima se predviđa da
strane finansijske
institucije i drugi finansijski posrednici učestvuju
putem izveštavanja u sprečavanju izbegavanja
plaćanja poreza od strane američkih državljana ili
rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u
neameričkim finansijskim institucijama i na
stranim računima. Njihova
namena
nije
prikupljanje dodatnih finansijskih sredstva nego
obezbeđivanje
neophodnih
informacija
o
američkim obveznicima koji investiraju svoja
slobodna finansijska sredstava kroz strane
finansijske institucije i inostrane subjekte.
Posledica ovakvog načina reformi jeste potpuno
nov poreski zakon koji se odnosi na:
status američkog poreskog obveznika. Potpisivanje
odgovarajućih obrazaca i saglasnost, banka traži samo od
klijenata za koje se u postupku uspostavljanja poslovne
saradnje utvrdi da su državljani SAD.
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1.

2.

3.

Strane finansijske institucije (FFI) koje
primaju depozite u redovnom poslovanju ili
drže finansijska sredstva za druge, ili je reč o
finansijskim institucijama koje se bave
poslovima ulaganja, ponovnog investiranja ili
trgovanja hartijama od vrednosti. U široj
definiciji FFI uključuju hedž fondove,
investicione fondove i ostale specijalizovane
finansijske institucije.
Proširene povezane grupacije (EAG) samo
ukoliko poseuju više od 50% vlasničkog
kapitala, u tom slučaju imaju obavezu
dostavljanja podataka svim članicama
grupacije kojima pripadaju FFI.
Druga strana pravna lica, odnosno pravna lica
koja nisu finansijske institucije (NFFEs), a
takođe se oporezuju sa 30% poreza po
odbitku za svaku transakciju po računu.

Osnovni zahtev prema stranim finansijskim
institutcijama (FFI) u koje spadaju i banke zemalja
u razvoju, jeste ustupanje podataka o klijentima
Poreskoj upravi Sjedinjenih Američkih Država
(IRS). Uloga izvještavanja IRS-a pokazala je u
dosadašnjim istragama da su inostrane banke
pomogle nerezidentima da sakriju milijarde dolara
u inostranstvu kako bi izbegle plaćanje poreza. Iz
tog razloga usledilo je donošenja regulative
FATCA kako bi se se njome oporezovali svi
američki državljani koji žive van granica te
države. Takve izmene propisa donele pozitivne
promene i to je korak u pravom smeru, a ujedno i
prvi korak u suzbijanju pranja novca
i
izbegavanju plaćanja poreza preko stranih
bankarskih računa. Iako je u početku delovalo
nemoguće ovaj zakon upravo to omogućuje. Za
uspeh i efikasno sprovođenje poreskih reformi
neophodno je i da poreski obveznici budu
blagovremeno uključeni u proces njihovog
donošenja.
Potencijalni
poreski
obveznik
identifikuje se na osnovu sledećih indikatora:







vlasnik računa je državljanin SAD ili lice sa
boravkom u SAD;
trajnog naloga za prenos sredstava ukoliko je
reč o redovno zaprimljenim nalozima sa SAD
adrese (npr. prijem penzije iz SAD);
mesto rođenja vlasnika računa je SAD;
adresa
prebivališta/boravišta
ili
korespodentska adresa je u SAD;
telefonski broj klijenta sa SAD prefiksom;
na osnovu datog punomoćja ili ovlaštenja za
potpisivanje licu sa adresom u SAD.

Da bi poreski obveznici mogli nesmetano da
obavljaju svoje poslovanje i da ubiru prihode koji
im po propisima pripadaju, kao i da izvršavaju
obaveze u zakonom propisanim rokovima
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neophodno je da prilagode svoje IT sisteme i
usklade poslovanje sa Zakonom.
Da bi se odredbe Zakona o poreskoj usklađenosti
mogle primeniti na ostale zemlje, uključujući
Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, potrebno je sklopiti
međudržavni sporazum između vlade SAD i
zainteresovane druge zemlje za saradnju, kroz dva
modela:


da se finansijske institucije samostalno
registruju i zaključe pojedinačne
sporazume sa IRS,



putem bilateralnih sporazuma.

U bankarskoj zajednici zemalja u razvoju vlada
uverenje da bi se putem potpisivanja bilateralnog
aranžmana najbolje zaštitilii interesi finansijskog
sektora tih zemalja. S tim u vezi, u organizaciji
Ministarstva finansija Srbije i SAD objavljeno je
da će Srbija, kao jurisdikcija sa suštinskim
dogovorom primenjiavti Zakon o usaglašenosti
oporezivanja inostranih računa zbog čega se
očekuje i skorije potpisivanje međudržavnog
sporazuma Srbije i SAD po kome finansijske
institucije u Srbiji ne podležu porezu po odbitku
po osnovu FATCA regulative, kao i da Vlada
Srbije nema nikakve obaveze niti mehanizme za
pružanje informacija vlastima SAD u vezi sa
računima američkih građana kod banaka u Srbiji.20
Izuzetak u primeni ovog zakona u Srbiji biće
banke koje se izjasne kao patricipirajuća strana
finansijska institucija bez SAD klijenata. U Srbiji
je trenutno to Erste Banka a.d. Sa druge strane,
blagovremena javna rasprava o nacrtu bilateralnog
aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, omogućila
je da deo ovih pitanja bude razrešen na radnokonsultativnom sastanku Ministarstva finansija i
trezora BiH, na kojem je dogovoreno da se
pripremi pregled akata koje je porebno izmeniti ili
dopuniti s ciljem pripreme za potpisivanje
bilateralnog aranžmana. Međutim, rokovi za
usaglašenost sa FATCA regulativom su istekli
(krajnji rok je bio 31.12.2014. godine), a u Bosni i
Hercegovini se na tom planu nije ništa uradilo, te
je bankama ostavljena jedina mogućnost a to je
pojedinačno registrovanje i saradnja sa američkim
poreskim vlastima.21 Odličan primer za to je
Raiffeisen Banka a.d. i NLB banka d.d. koje rade
na implementaciji FATCA propisa od 2011.
godine.

20

Saopštenje Ministarstva finansija Republike Srbije o
primeni FATCA regulative između Srbije i SAD. Dostupno
na : http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php
?&id=11025&change_lang=ls

Agencija za bankarstvo BiH: Izveštaj o radu, Dostupno na:
http://parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/bos/parlament/propisi/
El_materijali/Izvjestaj%20o%20radu%20agencije%20za%2
0bankarstvo%20za%202013.god.pdf
21

3.2. Obaveze banaka u primeni zakona
Najrazvijenije ekonomije u svetu, poput SAD i
Evrope, kroz poresku neusklađenos i zloupotrebu u
prijavljivanju poreza, godišnje izgube oko 100
milijardi dolara. Da bi se to sprečilo i dalje
predviđeno je uspostvljanje međudržavnog
sporazuma između zemalja koje primenjuju
propise FATCA ili mogućnost pojedinačnog
registrovanja finansijskih institucija, u slučaju da
država nema bilateralni sporazum, kod nadležnog
organa u SAD kako bi mogle međusobno
izveštavati. Zaključivanjem pojedinačnih ugovora
sa američkom poreskom službom, strane
finansijske institucije se, između ostalog
obavezuju da prikupljaju podatke o računima
američkih poreskih obveznika koji poseduju strane
račune i da vrše razmenu informacija između
država koje odluče primenjivati FATCA i SAD.
Ovde se pre svega misli na račune američkih
rezdenata, koji već postoje, i na račune koji će biti
otvoreni kod stranih banaka a odnose se na na
individualne račune fizičkih lica kao i na račune
pravnih lica čiji su krajnji vlasnici fizička lica, koja
prema odredbama regulative FATCA, imaju
krajnjeg vlasnika amerikanca u vlasničkoj
strukturi sa udelom većim od 10% vlasničkih,
odnosno upravljačkih prava.

Kanade, Australije, Austrije, Danske, Francuske,
Italije, Nemačke, Meksika i Velike Britanije već su
potpisale međudržavni sporazum sa SAD
povodom ovog zakona. Potpisivanjem sporazuma
stiče se pravo da i druge države traže da im SAD
dostave
podatke
o
njihovim
poreskim
obveznicima, što je svakako izazvalo kontraverze
u američkoj javnosti.22 Čak su se Rusija i Kina
pridružile ovoj akciji američke vlade koja ima za
cilj da uništi poreske rajeve. Prema odredbama
samog zakona, države su na neki način primorane
da potpišu međudržavni sporazum jer u suprotnom
rizikuju da im bude onemogućen pristup i dalje
poslovanje na američkom tržištu. Države poput
Srbije i Bosne i Hercegovine prihvatile su ovaj
zakon u načelu i to po Modelu 1 po kome će
partnerska država prijavljivati podatke vezane za
bankarske račune rezidenata SAD matičkoj
poreskoj upravi koja će, zatim, te podatke prijaviti
američkoj poreskoj upravi. Model 1 ima i
podverziju Model 1A koja će omogućiti državama
da od SAD zahteva podatke koji se odnose na
njihove državljane u SAD. Shodno tome vrednosti
stubova iz grupacije ključnih modela u
izveštavanju imaju proporcionalno najveći uticaj
na otkrivanje poreskih subjekata i finansijskih
institucija (slika 1).

Generalno posmatrano, obaveze stranih
finansijskih institucija koje potpišu sporazum sa
američkom poreskom službom o ustupanju
podataka jesu:


identifikacija američkog klijenta na osnovu
indicija o SAD statusu;



godišnje izveštavanje poreskih vlasti SAD-a
o identifikovanim SAD klijentima;



porez po odbitku u visini od 30% za klijente
stranih finansijski institucija koji odbiju
dostavljanje podataka američkoj poreskoj
službi, na sve prihode (kamate, dividende,
prihode od prodaje koje potiču iz SAD
investicija i dr.)

Izvršavanje poreskih obaveza jeste apsolutni
imperativ koji postavlja održavanje najviših
profesionalnih i etičkih standarda u poreskom
sistemu, iz toga razloga su i druge zemlje
zainteresovane za uvođenje visokih standarda u
oblasti poreskih propisa, koji ne bi bili stvar samo
etičkog poslovanja već i zakonske regulative.
Znatno bi se povećala poreska transparentnost
ekonomija kada bi se uvela jasna pravila
poslovanja i kontrola računa nerezidenata
otvorenih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Do sada
je preko sto zemalja evropskog ekonomskog
područja potpisalo sporazum sa Sjedinjenim
Američkim Državama ili je postiglo sporazum u
suštini. Najrazvijenije države u svetu poput

IRS

IGA
Model 1
Domaće
poreske
vlasti
FFIs

OTKRIVA
NJE
PORESKI
H
SUBJEKA
TA I
FINASIJS
KIH
INSTITUC
IJA

IGA
Model
2

FFIs

Slika 1. FATCA: izveštavanje i razmena
informacija.23.

22

Tome u prilog govore podaci Nacionalnog registra SAD po
kome se u drugom kvartalu 2013. godine čak 1 131 američki
građana odrekao američkog državljanstva. Čini se da je
jedan od glavnih uzroka porez. Naime, američki građani su
sve do uvođenja FATCA propisa bili u obavezi da prijavljuju
porez i sredstva na stranim računima putem tzv. obrasca
FBAR, ali u praksi mnogi to nisu činili. FATCA pak uvodi
strožije kazne, što je posebno uznemirujuće imajući u vidu
da američke vlasti danas mogu znati više nego što su mogle
u prošlosti. Dok jedni smatraju da ovim porezom IRS
nastoji samo da dobije ono na šta ima pravo drugi ističu da
u pokašuju razotkrivanja bogatih utajivača poreza stradaju
obični ljudi, uvučeni u skupu i vremenski zahtevnu
birokratsku noćnu moru.
23
Kinetic Partners: Global Regulatory, 2014.
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3.3. Vremenska linija implementacije FATCA
regulative
Za postizanje ovog cilja predviđena je bilateralna
saradnja sa američkom poreskom službom, po
kojoj se smanjuju poteškoće u praćenju američkih
obveznika koji žive izvan Sjedinjenih Američkih
Država. Po tome su finansijske institucije
odgovorne za skladnu primenu FATCA regulative
i saradnju sa IRS sa kojom su strane finansijske
institucije zaključile sporazum. Neusklađenost sa
FATCA regulativom nije opcija - strane finansijske
institucije moraju biti usklađene, uzimajući u obzir
činjenicu da bi pružanje zaštite američkim
utajivačima poreza ili pomaganje američkoj osobi
da izbegne svoje poreske obaveze dovelo do
američkog gonjenja sa katastrofalnim posledicama.
Neuspeh da se pravilno identifikuju i dokumentuju
američke osobe će voditi do toga da se smatraju
NFFEs, na osnovu čega će se njihovi računi gasiti
sa američkog tržišta. Kada govorimo o vremenskoj
implementaciji regulative, treba uvek imati u vidu
da su procene poreskih organa optimistične i
relevantne za implementaciju ovog modela
uvažavajući izveštavanje domaćih poreskih
organa, i to procene ostvarene na osnovu uvida u
predočenu
dokumentaciju
međudržavnog
sporazuma. Takve procene ne mogu biti smatrane
garancijom vrednosti, jer nivo razvijenosti našeg
tržišta jednostavno ograničava poreske vlasti da sa
sigurnošću utvde pravo stanje. Poreske vlasti dakle
daju modele zasnovane na informisanoj
pretpostavci, a da bi zaista bili korisni zahtevaju
dosta dobre volje i etičkog poslovanja kod svih
strana uključenih u proces (slika 2).

Predstavljanje
svih
elemenat
u
sistemu
implemetacije FATCA regulative bitno prevazilazi
okvire i ciljeve ovog rada, ali se može ukazati na
osnovno. Naime, prvi godišnji izveštaj u SAD o
stanju po računima američkih poreskih obveznika
bio je 31.marta 2015. godine (za 2014), dok će
tranziconi izveštaj po Modelu 1 čekati duži
vremenski period na izveštavanje zbog sporosti u
izveštavanju od lokalni poreskih vlasti usled
neusklađenosti politika i procedura sa zahtevima
IRS u pogledu identifikacije računa nerezidenata.
U praksi za naše banke to bi podrazumevalo
izmene internih akata i obrazaca zahteva klijenata,
procedure za otvaranje računa i politike upoznaj
svog klijenta, prilagođavanje template-a ugovora,
edukacija front office osoblja i dr. Da bi
ispoštovale ove zahteve i ubrzale proces
izveštavanja, lokalne banke će prilikom
uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentima
uvesti nove dokumentacijske standarde i od
klijenata tražiti da im dostave dodatnu
dokumentaciju koja nije predviđena lokalnom
regulativom. Uobičajna identifikacija svakog
nerezidenta, u praksi za nas, zahtevala bi
dokumetovanje računa visoke vrednosti, odnosno
skeniranje postojećih računa po SAD parametrima
na način kako je to predstavljeno slikom br. 2.
Približavanje punoj primeni, regulative nazvane
FATCA štedi se vreme neophodno za izgradnju
slobodne tržišne ekonomije i stim u vezi
neophodno je učiniti napore da takva zakonska
regulativa
ne
ograniči
slobodno tržište.
Pronalaženje pravog balansa između poštovanja
pravila slobodnog tržišta i zakonske regulative
neophodne da se ono zaštiti, biće pravi test umeća
zakonodavca koji će u mnogome diktirati dalje
ekonomski razvoj čitave zemlje.odgovor na
izazove sigurno ne bi trebalo da bude u rigoroznim
poreskim propisima, već u dozi opreza i
pragmatizma zakonodavca koji će na pravilan
način omogućiti bankarskom sektoru da nesmetano
finansira rast ekonomije. Ne treba ovde bezati ni
od etičkog elementa čitave priče i neophodnosti da
se u svakom trenutku primenjuju samo najviši
poreski zakoni kako bi se zaštitilo tržište.
Neophodno je i da svaka strana uključena u ovaj
proces razume sopstvenu odgovornost za stabilnost
ekonomije.
ZAKLJUČAK

Slika 2. FATCA model implementacije24

24

FATCA regulativa: forum o sprečavanju pranja novca,
dostupno na:
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Analiza ove regulative ne pretenduje da predstavlja
celovit prikaz problematike koja se vodi oko
implementacije navedenog propisa na bankarske
račune nerezidenata iz SAD zemalja, ali svakako
https://www.revicon.info/dokumenti/fOJNICA%2014/FATCA
%20REGULATIVA.pdf

ukazuje na njen značaj i ozbiljnost. Prevashodno
cilj je da se ukaže na jaku međuzavisnost i
ogromno poverenje bankarskog sektora i nadležnih
organa u razmeni informacija od značaja za
transfer sredstava obuhvaćen ovom regulativom.
Osnovni zaključak ove i niza drugih analiza u
primeni FATCA regulative je da se kroz
ostvarivanje njenog cilja u naplati poreza od
poreskih obveznika SAD-a koji raspolažu
sredstvima na računima otvorenim u stranim
bankama i drugim finansijskim inmstitucijama,
spreči dalja utaja poreza. FATCA regulativa je
važan segment za usklađivanje zakona i regulativa
sa evropskim zakonodavstvom. I pored toga, još
uvek se ovoj regulativi ne posvežuje dovoljno
pažnje - najčešće se posmatra kao zakon koji
„dolazi“, a ne kao osnov za izgradnju održivog
okvira za razmenu informacija u poreskom
sistemu. Nema jače ekonomije u savremenim
uslovima od one zasnovane na dobro postavljenim
temeljima Zakona o izvršenju poreskih obaveza na
računima u inostranstvu. Zato se opravdano može
tvrditi da je FATCA regulativa „produžna ruka“
banaka u otkrivanju identiteta krajnjeg obveznika.
Koncept FATCA kao regulative je relativno nov u
tranzicionim zemljama, ali je reč o pristupu koji
dobija na značaju i postaje preduslov u saradnji sa
razvijenim ekonomijama kao što je SAD. Za manje
razvijene zemlje to je šansa za usklađivanje
regulativa i dalji prosperitet. Može se reći da je
neregulisano zakonodavstvo u ovim zemljama
najveća prepreka da prevaziđu jaz u razvijenosti.
Nužna je, pre svega, potvrda
namere u
zaključivanju međudržavnih sporazuma povodom
primene ovog propisa, od prikupljana finansijskih
podataka do njihovog dostavljanja na način
regulisan zakonom. Danas postoje dve grupe
mišljenja
oko uloge ofšor bankarstva u
budućnosti, po kome će bankarske tajne pripadati
prošlosti i pritisak na zemlje koje predstavljaju
poreski raj biće sve veći. Poreske oaze neće
postojati u dosadašnjem obliku. Jačanje regulative
na domaćim tržištima usloviće dalja dešavanja
oko ofšor centara u budućnosti. Jedan od ključnih
faktora koji će uticati na opštanak postojećih i
razvoj novih poreskih centara je sporost i
nemogućnost u sprovođenju harmonizacije
poreskih politika. Čak i ako se sve postojeće
direktive u Evropskoj uniji sprovedu, regulativa
finansijskih tržišta neće biti harmonizovana u
celini. Ostaće značajne razlije u oblasti
oporezivanja, obaveznih rezervi banaka, osiguranja
depozita i dr. Sve to ukazuje na značaj i finansijsku
ulogu FATCE u procesima međunarodnog
poslovanja. I prema tome, sve dok budu postojali
razlozi zbog kojih će banke, kompanije i bogati
pojedinci morati da traže sigurnije i stabilnije

utočište za svoj novac, postojaće potreba za ovom
primenom ove regulative.
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Резиме: Процес иновативног креирања, развоја
и јачања конкурентности новог производа на
тржишту је врло сложен задатак. То посебно
важи за мала старт-уп предузећа која су
изложена оштрој конкурецији приликом
изласка на тржите у условима глобализације.
Неопходно је стално истраживати тржиште
и примјењивати иновативне инструменте и
методе
предузетничког
маркетинга
примјерене врсти производа и предузетничкој
(старт-aп) фази животног циклуса предузећа.
У раду ће бити истражени кључни фактори и
компоненте
у
примени
концепта
предузетничког маркетинга новог производа.
То су, прије свега: примјена маркетинг
концепта у дизајнирању и развоју производа,
креирање иновативних стратегија промоције и
финансирања новог производа односно новог
предузетничког
подухвата.
Концепт
предузетничког маркетинга подразумева не
само тржишну оријентцију предузећа већ и
креирање нових потреба потрошача. У складу
са тим, биће истражени нови приступи
препознавању потреба купаца, тржишни
трендови, употреба он-лине медија и мобилног
маркетинга као нови облици њиховог
финансирања.
Кључне ријечи: предузетнички маркетинг,
нови производ, конкурентска предност,
интернет продаја, предузетнички подухвати.
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Abstract: Process of innovative creation,
development and strengthening competitiveness of
new product in the market is very complex task.
This is particularly expressed in case of small
start-up enterprises which are exposed to severe
competition during the process of entering the
market in terms of globalization. Constant market
research and implementation of innovative
instruments and methods of entrepreneurial
marketing which are suitable for certain type of
product and entrepreneurial (start-up) phase of
enterprise life cycle.In this paper key factors and
components in implementation of entrepreneurial
marketing concept for development of new product
will be studied. Those are, above all:
implementation of marketing concept in product
design and development, creating innovative
strategies of promotion and financing new product
or
new
entrepreneurial
undertaking.
Entrepreneurial marketing concept includes, not
only market orientation of enterprise, but also
creation of new consumer needs. In accordance
with this, new approaches in recognizing
customers needs, market trends, usage of on-line
media and mobile marketing as new financing
forms will be studied.
Keywords: entrepreneurial marketing, new
product, competitive advantage, internet sales,
entrepreneurial undertakings.

УВОД
У периоду сваке економске кризе долази до
повећања интересовања за иновацијама,
предузетништвом
и
предузетничким
маркетингом у циљу успешног креирања нових
производа и јачања њихове конкурентске
способности на тржишту ради покретања бржег
привредног развоја.
У савременој литератури под појмом
предузетништва најчешће се подразумевају
активности
усмерене
на
покретање,
организовање
и
иновирање
пословања
предузећа и других организација са циљем
креирања тржишта на основу новог производа.
Продаја и остваривање користи за носиоца
предузетничке активности остварује се уз
помоћ маркетинга као „мисаоног дела продаје“.
Предузетништво се испољава као спремност на
предузимање
иницијативе,
активирање
друштвено-економских механизама и свесно
излагање ризику при трансферисању идеја у
нове пословне подухвате. Маркетинг, при том,
подразумева опажање пословних шанси и
помаже да производ /услуга буде продат.
Предузетнички маркетинг се може тумачити
као маркетинг са предузетничким приступом.
Комбинацијом
дефиниција
Америчке
маркетинг асоцијације (АМА) и дефиниција
управљања предузетништвом, може се доћи до
дефиниције предузетничког маркетинга као
организационе функције маркетинга која узима
у обзир иновативност, преузимање ризика,
проактивност и стално трагање за новим
шансама.
Пословање
у
маркетинг
оријентисаном
предузећу фокусирано је на
потребе
потрошача и њихово адекватно задовољавање.
Према усвојеном маркетиншком приступу са
оријентацијом на купце, односно потрошаче, са
пословима се почиње тамо где су купци.
Предмет истраживања у овом раду је везан за
утицај
имплементације
концепта
предузетничког маркетинга на стицање
конкурентске предности новог производа на
тржишту. Истраживање ће бити фокусирано на
тржиште безалкохолних пића у БиХ.
Хипотеза рада
темељи се на тврдњи да
примена концепта предузетничког маркетинга
има позитиван утицај на ефикасност кључних
пословних функција што доводи до повећања
финансијског резултата пословног субјекта.
Циљ рада је да се истраже теоријска и
практична решења у подстицању, развоју и
јачању конкурентске способности постојећих и
нових производа на регионалном и глобалном
тржишту.

1. ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МАРКЕТИНГ
Последње деценије развоја носе обележја
крупних промена које се дешавају у
економијама свуда
у свету. Носиоци
економског развоја су предузећа која свој
квалитет
и
успешност
манифестују
конкурентношћу и побољшањем тржишне
позиције.
Реч
предузетништво
(entrepreneurship) потиче од француске речи
„entreprendre", што значи предузети, урадити
нешто.
Предузетништво,
као
пракса,
подразумева стварање нових организација у
циљу искоришћавања идентифкованих шанси.
Предузетништво је друштвена функција
креирања и стварања нових вредности путем
креативног комбиновања пословних ресурса
(Hisrich, 2011). Предузетник је носилац
предузетничке активности, односно, покретач
новог (првенствено) пословног подухвата који
се остварује на потпуно нов, односно до тада
непознат начин (Вукмировић, 2012).
Предуезтник је појединац који преузима
пословни подухват да би обезбедио производе
или услуге за тржиште ради остваривања
профита. Предузетник „иновира, креира и
развија", препознаје и користи шансе,
конвертује их у оствариве идеје које су
тржишно изводиве, додаје вредност уз
посвећивање времена, напора, новца или
вештина.
Он
претпоставља
ризик
конкурентског тржишта да би успешно
реализовао ове идеје, а полази од очекиване
награде за свој напор (Hughes, 2008).
Предузетнички маркетинг је концепт који је
настао на прелазу између две науке маркетинга и предузетништва, пре око 30
година.
Постоји
много
дефиниција
предузетничког маркетинга али се већина
аутора слаже да „предузетнички маркетинг
подразумева проактивну идентификацију и
експлоатацију прилика
за
стицање
и
задржавање профитабилних купаца кроз
иновативне приступе
покретању ризичних
подухвата коришћења ресурса стварања и
потврђивања нове вредности на тржишту"
(Галагожа, Вукмировић, 1999). Ова дефиниција
обухвата
и
елементе
предузетништва
(проактивност, шансе, преузимање ризика и
иноватиност), као и елементе маркетинга
(фокус на купце, управљање ресурсима и
стварање вредности).
Неки аутори сматрају да предузетник не само
на иновативан начин користи ресурсе
(финансијске, технолошке, тржишне, хумане),
већ их креира. (Гилдер, 2001)
Предузетнички маркетинг има посебно важну
улогу у start-up организацијама. To су мале
компаније, партнерство или привремена мала
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организација која је у фази оснивања и
почетног развоја фокусираног на иновативност.
Start-up организацијa постала је врло актуелна
због погодности информатичке технологије,
односно интернета за пословање у малом
обиму.
2. СТРАТЕШКЕ АКТИВНОСТИ ЗА
СТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ
ПРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА
Конкурентска предност је скуп јединствених
карактеристика компаније и њених производа
које циљно тржиште перципира као значајне и
супериорне у односу на конкуренцију. Фактори
који утичу на купце да купују производе или
услуге предузећа, а не његових конкурената.
(Porter, 2007) Конкурентска предност новог
производа на тржишту заснива се првенствено
на две групе стратешких активности. Оне се
могу поделити на активности маркетинг микса
и иновационог микса. Задатак им је да одговоре
на питање: „Како ћемо стићи тамо где желимо
бити“? (Hisrich, 2011)

микса обухвата физичку дистрибуцију, послове
везане за складиштење, транспорт и друге
пратеће активности.
Промоција обухвата: оглашавање, односе са
јавношћу, унапређење продаје и личну продају.
Улога промоције у маркетинг миксу јесте да се
подстакну обострано корисне размене са
циљним тржиштима тако што се купци
информишу, едукују, убеђују и подсећају на
користи које нуди организација или производ.
Цена, као компонента маркетинг микса, је
најфлексибилнија у односу на остале три
компоненте. Продавци могу да подижу или
спуштају цене чешће и лакше него што могу да
мењају друге варијабле маркетинг микса. Цена
је важан конкурентски инструмент који
посебно долази до изражаја у време кризе.
Маркетинг менаџер може да контролише сваку
компоненту маркетинг микса, али стратегије за
све четири компоненте морају да се комбинују
како би се остварили оптимални резултати.
Сваки маркетинг микс је добар само онолико
колико и његова најслабија компонента.
(Lamb, 2013)
2.2. Активности иновационог микса

2.1. Активности маркетинг микса
На значај маркетинга за конкурентску предност
производа у процесу продаје најбоље указује
Котлерова дефиниција маркетинга: „Маркетинг
је мисаони део продаје“. (Kotler, 2011)
Активности маркетинг микса односе се на
јединствену комбинацију стратегија: производ
(product), дистрибуцијa (местo) – (place),
промоцијa (promotion) и цена (price), што се
означава са 4П маркетинга.
За производ под којим се подразумева
конкретно уобличена новостворена вредност од
посебне важности је његов: дизајн, квалитет,
сервис и постпродајне активности. У све већој
конкуренцији посебан значај добија дизајн
производа и амбалаже. Тај значај се
манифестује кроз перцепцију потрошача и
битно утиче на висину цене коју је потрошач
спреман да плати. У неким случајевима због
дизајна производа и амбалаже купци су
спремни платити и десет пута вишу цену посебно кад је реч о извозу. (Вукмировић и
други, 2014)
Дистрибуција (или место) омогућује да
производи буду доступни када и где их купци
желе.
При
објашњавању
важности
дистрибуције, односно места продаје у
литератури се често користи следеће питање:
“Да ли бисте радије купили киви у оближњој
продавници која ради нон-стоп или бисте
летели авионом у Аустралију да сами уберете
воће?“ (Lamb, 2013) Део компоненте маркетинг
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Иновације су, према већини аутора, генератор
развоја производа и његове конкурентске
способности. Према Дракеру, иновације су
специфични елемент предузетништва. Оне
представљају активности које „Обрађују
ресурсе новим капацитетима за стварање
богатства. Иновација, у ствари креира ресурс.“
(Drucker, 1997)
Слично маркетинг миксу (4П маркетинга), у
савременој литератури из области маркетинга,
све више је уобичајена примена иновационог
микса који се такође скраћено приказује као 4П
иновација (Fisk, 2006). То су: производ
(product), процес (process), позиција (position) и
парадигма (paradigm).
Када је у питању производ као елемент
иновационог микса, реч је о производњи новог
производа са новим: састојцима, облицима,
дизајном и слично. Такође, може бити реч о
унапређењу паковања, методе испоруке,
побољшаног квалитета, повећање употребне
вредности производа и томе слично.
Поимање
процеса
није
строго
издиференцирано, односно многи аспекти
иновација производа који су предходно
наведени представљају процесе. То значи да су
иновације у области процеса све оно што се
може учинити да унапреди процесе у предузећу
тако да буду бржи, ефикаснији или јефтинији.
То су све оне нове идеје које су примењене на
унапређење постојећих процеса који резултују
повећањем профитабилнсти. Исто тако, то
значи и креирање потпуно нових процеса који

треба да замене постојеће процесе и допринесу
изузетном смањењу трошкова.
Позиција је првенствено везана за личну
перцепцију људи што је чини психолошком
категоријом. Многи фактори утичу на
перцепцију које људи могу имати о новом
производу или услузи на тржишту. Данас, на
глобалном тржишту, позиција често има
изузетан значај. Другим речима, предузеће не
чини профитабилним то што су његови
производи или услуге добри већ какву
перцепцију о њима имају купци.
Парадигма је доста специфична иновациона
категорија. Тиче се промена (углавном
радикалних) у начину функционисања неког
предузећа или друге организације. То се може
односити на начин продаје производа, нпр.
прелазак са продаје у радњи на продају на
интернету. Наравно, да би таква промена
постала иновација, нова идеја мора бити
профитабилна.
При свему наведеном треба имати у виду да
иновациони микс не представљају уске и
независне категорије. Границе између њих су у
правилу испреплетене и нерационално их је
оштро раздвајати. Компанија или било која
организација може користити неке, али и све
четири категорије заједно.
2.3. Интеракција креирања и тржишног
позиционирања новог производа
Креирање и развој новог производа захтева
познавање природе тржишта, разумевање жеља
и потреба потрошача и окружења, затим јасан
концепт производа, и дизајнирање производа.
Процес развоја новог производа има различите
фазе почев од идеје, преко дизајна и израде, до
пласирања производа на тржиште. Развој новог
производа може да се подели у три главне
фазе:
1. Start-up
- фаза између процеса
осмишљавања производа и прве
продаје производа;
2. Стабилизација - фаза која почиње када
први купац добије производ, и траје до
тренутка када производ постане
довољно стабилан да га траже и други
купци;
3. Раст – фаза која почиње од тренутка
стабилизације производа, и завршава
се када обим тржишта, удео и стопа
раста бивају успостављени. (Hughes,
2008)
У све три фазе развоја највећи проблем може
бити у недостатку конкретно одређених циљева
у развоју производа. Решење оваквог проблема
лежи у јасном стратешком плану компаније са

јасним циљевима за краћи и средњорочни
период.
Од великог је значаја да се план развоја новог
производа поклапа са стратешким планом као
и финансијким циљевима и квлитетним
изворима финансијских средстава. Потребни су
иновативни облици финансирања који су се
показали као посебно подесни за предузетниче
подухвате улагања у нове производе за којe се
мора креирати и ново тржиште. To су, пре
свега: seed capital, crowdfanding, venture capital,
пословни анђели, држани фонд за подстицање
извоза и други. (Вукмировић, 2012)
2.4. Потребе примене предузетничког
маркетинг концепта у БиХ - пример
безалкохолних пића
Тржиште БиХ је мало и неразвијено што је у
корелацији са бројем становника, њиховом
куповном моћи те бројем и величином
привредних субјеката. То је у великој мери
објективно стање на које се не може битније
утицати у краћем року. Оно што је
неприхватљиво
је
доминација
увозних
производа, у већини привредних области а
посебно у сектору безалкохолних пића, иако
земља
располаже
изузетним
ресурсима
потребним за њихову производњу.
Развој предузетништва у БиХ које би се
требало заснивати
на иновацијама и
иновативним маркетиншким активностима
стагнира, или чак назадује. Заостајање БиХ за
просеком развијености предузетништва у
земљама ЕУ најбоље показује податак да у БиХ
на 1000 становника долази седам пута мање
малих и средњих предузећа у односу на просек
земаља ЕУ (Вукмировић, 2012).
На врло низак степен примене концепта
предузетничког
маркетинга
(посебно
иновационог микса) у БиХ указује и већ
споменути трговински дефицит у сектору
безалкохолних пића. Покривеност извоза
увозом безалкохолних пића у БиХ у периоду
2010-2014. године, кретала се од 21% до 24%.
(http://komorabih.ba) Такво стање директна је
последица ниске конкурентности домаћих
производа у односу на увозне производе из
развијених земаља.
Потребе за увођењем активне политике
подстицања
примене
предузетничког
маркетинг концепта, за јачања конкурентске
предности нових производа на тржишту БиХ,
указује и стање приказано у поглављу 3. које се
односи
на
анализу
конкурентности
безалкохолних пића на тржишту БиХ.
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3. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ
БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА НА
ТРЖИШТУ БиХ
У анализи конкурентности безалкохолних пића
на тржишту БиХ даје ce реални приказ ефеката
примене стратешких активности иновационог и
маркетинг микса у јачању конкурентности
безалкохолних пића у периоду 2012-13. У
прегледу су обухваћени брендови са подручја
Републике Хрватске, Србије и БиХ. Брендови
који су уводили технолошке и маркетиншке
иновације, повећали су своју конкурентност и
сопствено учешће на тржишту БиХ. Реч је о
иновираним производима који на потрошача
остављају утисак идентичан новом производу.
Међутим, на тржишту се није појавио, односно
укључио у тржишну утакмицу, ниједан нови
производ. То је последица првенствено
недостатка погодних финансијских средстава
за истраживање и развој нових производа, јер
се у периоду кризе најпре смањују та средства.
Према датом прегледу (Табела 1), Пролом вода
је повећала тржишни удео, Вивиа је свој
задржала, док су Целвик, Јана и Олимпија
изгубили део удела. Занимљивост категорије
крије се у чињеници да лидер категорије
задржава чак 38% вредности удела, а топ 5
брендова 85% тржишта. Пролом вода као
лидер категорије уједно је и бренд са највећим
растом у посматраном периоду. Успех, пре
свега, дугује томе што је осмишљеном
промоцијом успела уверити у квалитет и
посебна својства са позитивним утицајем на

здравље, те тиме задржати и повећати број
купаца. Категорија газираних вода бележи
стагнацију у односу на предходну годину (-2%
вредности, +0% количински), задржала је исти
број купаца, али се купује нешто ређе у односу
на предходно раздобље. Сарајевски кисељак
као лидер категорије држи 39% вредносног
удела, а топ 5 брендова 82% тржишта. Иако је
Сарајевски кисељак лидер категорије, бренд са
највећим растом у посматраном периоду је
Тешањски кисељак. Његова вредност је расла
привлачењем нових купаца и повећаним
интензитетом куповине чему је допринело
унапређење дистрибуције у малопродаји.
Улазак трговинских марки у категорију
газираних вода тек се очекује, али судећи по
њиховој изведби на тржиштима у ближем
окружењу, не прогнозира се значајнији успех.
Категорија воћних сокова (негазирани сокови:
обухвата ђусеве и нектаре) бележи пад у
односу на предходну годину (-5% вредносно, 7% количински), а он није последица губитка
купаца (број купаца је стабилан), него смањења
учесталости куповине и мањих количина по
куповини. Међу водећим брендовима Фруктал
и Juicy повећали су тржишне уделе. Воћне капи
су задржале свој удео, а Ла Вита и Нектар
изгубили су позицију у уделу. Лидер категорије
држи 14% вредносног удела, а топ 5 брендова
56% тржишта. Бренд са највећим растом је
Фруктал чији је удео растао у складу са растом
његове позиције код купаца

Табела 1. ПРЕГЛЕД КАТЕГОРИЈА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
Промена волумена
Промена вредности
Тржишни удео лидера
Најбрже растући бренд
Удео топ 5 брендова
Удео топ 5 брендова
(абецедним редом)

Газиране воде
0%
-2%
39%
Тешањски кисељак

Негазиране воде
-10%
-7%
38%
Пролом

Воћни сокови
-7%
-5%
14%
Fructal

82%
Књаз Милош

85%
Целвик

56%
Fructal

Princess
Сарајевски кисељак
Тешањски кисељак
Витинка

Јана
Олимпија
Пролом
Вивиа

Juicy
Ла Вита
Нектар
Воћне капи

Извор: www.gfk.com
Поред података из секундарних извора (датих у
претходној табели) на основу којих је израђена
анализа конкурентности производа из три
категорије безалкохолних пића, прикупљени су
за овај рад и додатни подаци из примарних
извора. Подаци и информације су добијени из
два извора:
1) Од потрошача анкетираних у једном
великом продајном центру у Бањој Луци
(„Конзум“) и
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2) Интервјуисањем извршног директора
маркетинга Центра.
Питања постављена извршном директору
маркетинга у продајном центру „Конзум“
Бањалука, односила су се на проблеме на
тржишту безалкохолних пића: 1) Зашто су на
тржишту БиХ доминантни увозни производи?;
2) Које би активности допринеле повећању
конкурентске
способности
домаћих
производа?; 3) Зашто се у протеклом

трогодишњем периоду (2012-2014) ниједан
домаћи производ није позиционирао на
тржишту БиХ?; 4) Да ли држава предузима
подстицајне мере за повећање конкурентске
предности домаћих производа?
Анализом одговора дошло се до закључка да је
доминација увозних производа последица
првенствено ниске конкурентске способности
домаћих производа и дампинг цена увозних
производа, те иновације у технологији
производње страних производа (иновације у
погледу амбалаже, процеса дистрибуције и
унапређења квалитативних својстава пића). У
циљу повећања конкурентске способности
домаћих
производа,
неопходно
је
да
произвођачи унапреде примену маркетинг и
иновационог микса, а посебно промотивне
активности маркетинг микса и активности
процеса и парадигме из иновационог микса. У
протеклом трогодишњем периоду дошло је до
значајног пада предузетничких активности у
свим производним областима па тако и у
производњи
безалкохолних
пића.
Парадоксално је да се пад производних
активности догађа и у овој области, с обзиром
на богате природне ресурсе за производњу
ових прозвода, међутим, појављује се тешко
премостива препрека у виду недостатка
адекватних финансијских средстава. Према
мишљењу испитаника, држава није створила
повољан предузетнички елемент који би
омогућио оснивање нових start-up предузећа и
креирање нових у сектору безалкохолних пића.
У продајном центру „Конзум“ у Бањој Луци
анкетирано је 85 потрошача. Од 85
анкетираних потрошача: 73 је дало потпуне
одговоре, 9 делимичне а 3 занемариво мали
број одговора. Постављено је 20 питања
везаних за опште податке о анкетираним
потрошачима,
купљеним
артиклима
и
мотивима за куповину. На основу обрађених
одговора потрошачи су подељени према
старосној структури и куповној моћи.

Слика 1. Преференције
млађе популације

Познат бренд

Оригиналан дизајн амбалаже

Извор: Аутори

Утврђено је да две трећине младих (64%) даје
предност познатом бренду а преко једне
трећине (36%) огиналном дизајну амбалаже
(слика 1). Старији купци са ниском куповном
моћи предност дају домаћим брендовима (48%)
и постојећим производима са нижом ценом
(45%) те осталом (7%).

Слика 2. Преференције
старијих купаца са
вишом куповном моћи

Квалитет
Познат бренд
Лековита својства пића

Остало

Извор: Аутори
Старија популација са већом куповном моћи
има другачију перцепцију - подједнак значај
дају: квлитету (39%), познатом бренду (27%),
лековитим својстима пића (25%) те осталом
(9%) (слика 2).
Испитани руководиоц оцењује да домаћи
произвођачи недовљно истражују тржиште са
аспекта промена демографске структуре и
предузимања стратешких иновационо
маркетиншких активности које би позитивно
утицале на конкурентну способност њихових
производа.
ЗАКЉУЧАК
У савременим тржишним условима, које
карактерише
интензивно
присуство
конкуренције, пракса је показала да су разлози
неуспеха нових производа најчешће лоше
одабрана идеја и недостатак знања да се развије
и комерцијализује производ. Процес развоја
производа, односно припрема, конкретизација
и лансирање новог производа на тржиште је
веома комплексан и сложен задатак, те
истовремено, једнократан и јединствен.
Комплексност овог задатка се, пре свега,
огледа у томе што се у току процеса развоја
производа, активирају све функције у
предузећу при чему се реализује велики број
пројектних задатака, различитих по садржају,
обиму и ризику који носе са собом. Развој и
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конкретизација идеје представљају веома
компликован и озбиљан подухват, чак и у
великим компанијама, које већ продају широк
асортиман производа на домаћим и иностраним
тржиштима. За мале предузетничке подухвате,
изазов је још и већи, из простог разлога што се
на самом почетку пословања мале фирме
суочавају са недостатком финансијских
средстава, како за развој идеја, тако и за
конкретизацију
производа
те
његову
промоцију, тј. комуникацију са потрошачима.
Неопходно је припремити тржиште за појаву и
пласман новог производа како би се избегло да
производ само егзистира на њему, те
потенцијалне
потрошаче
благовремено
упознати са његовим карактеристикама и
предностима које доноси у односу на
конкурентске производе. Наиме, потребно је
одредити циљно тржиште, те на најбољи
могући
начин
представити
производ
потенцијалним купцима, кроз интегралну
примену
инструмената
маркетинг
и
иновационог микса. Поред тога, квалитетно и
успешно пословање на тржишту, поготово у
случају start-up подухвата, захтева финансијску
подршку која се остварује кроз активности
бизнис анђела, “venture” капиталиста, бизнис
акцелератора и crowdfunding-a.
У складу са ограниченим финансијским
средствима која прате почетне фазе у развоју
бизниса,
start-up
подухвати
бирају
неконвенционалне методе промоције својих
идеја и производа које им омогућавају да на
далеко економичнији начин допру до великог
броја потенцијалних потрошача. Са појавом и
великим растом употребе Интернета, данас
компаније имају прилику да прошире
доступност својих производа или услуга уз
мале финансијске издатке. Ове могућности су
препознате у развијеним землљама али у БиХ је
то још увек у занемариво малом опсегу.
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Abstrakt: Američki filozof Kuhn napisao je
„Naredni prelazak iz jedne paradigme na drugu
preko revolucije je obično razvojni model zrele
nauke“. Ključno pitanje je da li su ekonomija i
informacione nauke dovoljno „sazrele“ da bi
došlo do promjene paradigme? Primjena
informacionih i komunikacionih tehnologija
postaju pokretači nove ekonomije zasnovane na
znanju. U takvom poslovnom okruženju znanje više
nego ikada ranije, postaje sve važnije, do mjere da
je danas znanje postalo najvažniji resurs
poslovanja. Potencijalne “paralize migracije
paradigme” posljedica su nesposobnosti
ili
odbijanja da se vidi dalje, odnosno da se razmišlja
drugačije. Živimo u informatičkom društvu kojega
karakteriše snažan rast naučnog i nenaučnog
znanja, tehnika zasnovanih na znanju, različite
vrste
mehanizovanog
znanja
te
širenje
informacionog sektora i povećanje investicija u
tehnički razvoj. Znanje postaje ključni ekonomski
resurs bez koga nema ekonomskog rasta i razvoja.
Tradicionalni resursi sve više ustupaju mjesta
novim ekonomskim resursima poput znanja,
visokih
tehnologija
te
informacijama
i
inovacijama. Rezultati brojnih istraživanja
nedvosmisleno pokazuju da bi čak i umjereno
povećanje kvantuma znanja moglo značajno
povećati bruto domaći prozvod, što je i bio povod
da je Evropska unija kao centralni ekonomski
pravac izabrala stvaranje “društva znanja”.
Nadalje, u radu se govori i o značaju obrazovanja,
uticaju globalizacije, mogućim zloupotrebama
znanja, tehnologiji primjene znanja kao i
primjerima iz prakse.

proizvodnja, distribucija i upotreba znanja čine
glavni pokretački motor procesa održivog rasta,
stvaranja bogatstva i mogućnosti zapošljavanja u
svim oblastima. Kroz primjenu nauke i tehnologije
u svim oblastima privrede, ekonomija znanja može
da dovede do povećanja zapošljavanja, što je u
današnjim uslovima globalne neizvjesnosti cilj
ekonomije svih zemalja u razvoju. Iako se
spontana migracija na paradigmu zasnovanu na
znanju realno dešava u svijetu, kod nas se
zanemarljivo malo o tome raspravlja.
U priči o ekonomiji znanja neizostavljivo se mora
raspravljati o “pravilnom”, odnosno funkcionalnom
obrazovanju,
koje
pospješuje
produktivnost u svim segmentima i generiše
mnoge društvene aspekte. Da bi se to ostvarilo,
potrebno je posmatrati obrazovanje kao nacionalni
intelektualni kapital, a učenje kao stil života koji
podrazumijeva kontinuirano razvijanje pojedinca i
društa, na način da granice njihove sposobnosti
blijede i da ih ka razvoju podstiču sopstvene vizije
i ideje. Poseban akcenat se stavlja na nove ideje,
jer u sadašnjici preopterećenoj informacijama,
ideje čine ključnu razliku i osiguravaju mogućnost
prodaje i razvoja tržišta.
Konkurentnost određenih organizacija i privreda
zemalja i do sada je ležala u sposobnosti
upravljanja raspoloživim ekonomskim resursima, a
ova vještina još više dobija na značaju u segmentu
neophodnosti upravljanja resursom znanja, koji je
vrlo složen.

UVOD

1. FUNKCIJA ZNANJA U DOPRINOSU
EKONOMSKOM RASTU

Najznačajnija karakteristika ekonomije zasnovane
na znanju jeste princip obilja, koji proizilazi iz
činjenice da znanje ne može da bude potrošeno. Na
mjestu glavnog izvora ekonomskog rasta znanje je
zamijenilo kapital. U
takvim uslovima,

Nesposobnost ili odbijanje da se vidi dalje od
postojećih modela razmišljanja predstavlja paralizu
paradigme. Pred menadžmentom poslovnih
organizacija, odnosno stručnom javnošću u cjelini,
nalaze se dvije alternative. Odabir prve znači
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spremnost da prihvate činjenicu da je ekonomija
zasnovana na znanju postala stvarnost i da su
potrebne fundamentalne promjene u pristupu ili
pretpostavkama da bi se održala konkurentna
prednost na sve zahtjevnijem svjetskom tržištu.
Druga alternativa je pak podlijeganje prisustvu
paralize nove paradigme, odbijajući stvarnost i
neprihvatajući neminovnu stihijsku migraciju na
novi nivo. Šanse za one koji mogućnosti uoče
ranije su uglavnom uvijek veće. Promjenu nije
dovoljno samo čekati i slijediti, potrebno je biti
njen inicijator i kreator, a za takav poduhvat
neophodno je razmišljati bez tereta postojeće
ekonomske paradigme. Sadašnje društvo nameće
potrebu kontinuiranog istraživanja i postavljanja
pitanja zašto dolazi do grešaka i neuspjeha, a
upravo promjena paradigme ima tendenciju da se
pojavi kao odgovor na ova pitanja.
Ljudski resursi su determinisani kvalitetom i
kvantitetom znanja i obrazovanja, na kojima je i
zasnovan ključni koncept ekonomije znanja.
Temelji, dakle, ovog koncepta, mogu da se
tretiraju na kao poslovni proizvod, odnosno kao
proizvodi i usluge koje karakteriše inovativnost i
korišćenje intelektualnih sposobnosti za njihov
razvoj. Ovi proizvodi i usluge se mogu izvoziti uz
povratak visoke vrijednosti. Drugi način za
posmatranje znanja i obrazovanja jeste kao
produktivno sredstvo.

1.1. OBRAZOVANJE U USLOVIMA
GLOBALIZACIJE
Ukoliko današnje društvo želi da se predstavi kao
prestižno i moćno, apostrofiranje uloge i razvoja
nauke je pravi recept. Naravno, gorivo za
nesmetano funkcionisanje motora ekonomskog
rasta je bezrezervno – znanje. Međutim, nijedno
društvo, niti poslovna organizacija se neće
transformisati u organizaciju/društvo znanja bez
obrazovanja, nego je potrebna nedvosmislena
riješenost da se ulaganja u obrazovanje ne
posmatraju isključivo kao trošak, nego kao
neophodna investicija.
Uz ovakav pogled kadrovi bi mogli da se uz
različite motivacione faktore i često novo
kombinovanje i korišćenje znanja i vještina,
razvijaju do svojih punih potencijala, te na taj
način obezbijede maksimalnu korist organizaciji i
društvu kojima pripadaju. Vrijednost zaposlenih
kadrova na tržištu kroz cijenu njihovog rada
određuje količina znanja koju posjeduju. U ovom
smislu, obrazovanje dakle ispunjava svoju funkciju
samo ako omogućava ljudima da steknu korisna i
isplativa znanja, koja će im omogućiti da budu
konkurentni na tržištu. Nova saznanja, stručne
vještine i profesionalne obučenosti moraju biti
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takve da odgovore na izazove ekonomije
zasnovane na znanju. Obrazovanje u cijelom
svijetu je pod pritiskom da odgovori zahtjevima
novog, iskoristivog znanja i informacijski
intenzivne globalne ekonomije. Funkcionalnoupotrebno znanje treba da bude prioritet obrazovne
politike svake zemlje, pogotovo manje razvijenih
zemalja, koje u funkciji povećanja bruto
društvenog proizvoda treba da postave reforme
obrazovanja kao prioritet. Nakon takve reforme,
privrede bi mogle da budu konkurentne u izvozu
roba i usluga u kojima je sadržano znanje, ali i
kroz direktan izvoz znanja i obrazovanja. Na
Forbes-ovoj listi 10 najperspektivnijih poslova za
2016. godinu nalazi se deset zanimanja25 koja
uopšte nisu postojala prije deset godina 26. Iz ovoga
proizilazi da se danas školuju osobe koje će vrlo
moguće u budućnosti obavljati zanimanja koja
trenutno ne postoje, pa se postavlja pitanje: da li će
im čisto reproduktivno znanje biti od koristi?
Globalizacija smanjuje prostor i vrijeme, i pored
razmjene novca, investicija, roba, dovodi do
razmjene znanja, uglavnom preko svojih ključnih
igrača – multinacionalnih kompanija. Protok
tehnologije, ekonomije, znanja, ljudi, vrijednosti i
ideja je izuzetno olakšan, i to je dovelo da jakog
uticaja globalizacije na obrazovne sisteme svih
zemalja. Prije nekoliko decenija uspješnost
obavljanja posla je mogla da zavisi od teorijskog
znanja stečenog tokom obrazovanja, međutim u
vrijeme kada su informacije na dohvat ruke svima,
presudan uticaj ima znanje da se priđe
informacijama i njima upravlja, zatim razvijanje
sposobnosti
povezivanja,
zaključivanja,
razumijevanja suštinskih problema, prilagođavanja
tehničko-tehnološkom napretku, kao i primjeni
cjeloživotnog učenja. Sposobnost zemalja da
odgovore ovom izazovu se vidi u brzini da, prije
svega, prepoznaju obrazovanje za globalno tržište
kao izazov, a zatim da na njega i odgovore,
stvarajući preduslove za svoje stanovnike i
poslovne organizacije da uzmu aktivno učešće u
globalnoj radnoj snazi. Učešće je dvosmjeran
proces, koji uključuje i primanje i doprinos.
Radnici koji posjeduju adekvatna znanja iz oblasti
informaciono-komunikacionih
tehnologija
i
mobilnih tehnologija su dio globalne radne snage.
Neki od primjera zajedničke globalizacije u
obrazovanju su rast otvorenog sistema i sistema
učenja na daljinu, online kursevi, virtuelni ili
1. Naučnik za proučavanje podataka; 2. Menadžer za poreze;
3. Arhitekta za rješavanje problema; 4. Menadžer za
angažovanje; 5. Kreator mobilnih telefona i aplikacija; 6.
Menadžer ljudskih resursa; 7. Asistent fizičar; 8. Menadžer
proizvoda; 9. Softverski inženjer; 10. Menadžer za reviziju.
26
Analiza je napravljena na osnovu podataka sa sajta
Glassdoor, uzimaju u obzir tri kategorije: zarada, prilika za
karijeru i broj otvorenih radnih mjesta za određenu poziciju,
u period 8. januar 2015 – 7. januar 2016.
25

online univerziteti, mobilno učenje, međunarodna
razmjena programa, međunarodna partnerstva u
nastavi i učenja u grupi, klasi ili individualnom
nivou. Nažalost, primjeri ovakvih praksi u našem
poslovnom okruženju se javljaju samo sporadično,
jer u svijesti ljudi još uvijek znanje i edukacija nisu
prihvaćeni kao nužni obavezujući način života. U
takvom ambijentu
se
neminovno
javlja
nepovezanost tržišta rada i obrazovnog sistema, pa
je tako jedan broj zanimanja itekako suficitaran,
dok su drugi deficitarni. A, i za jedne i za druge
problem predstavlja kvalitet, kao i činjenica da i
mali broj kadrova koji u takvom okruženju
dostignu potrebnu stručnost, često kao izvozni
artikal doprinose razvoju drugih zemalja u svijetu,
ne upuštajući se u „borbu sa vjetrenjačama“ koja bi
im predstojala u pokušaju da izaberu da budu
inicijalna kapisla razvoja našeg poslovnog
okruženja.
Utisak je da ne postoji zrelost, spremnost i
izvjesnost kvaliteta za na primjer potez sličan
onome koji je povukla jedna od najrazvijenih
zemalja svijeta po pitanju informacionih
tehnologija – Južna Koreja.
U ovoj zemlji su informacione tehnologije uvedene
u silabuse na svim nivoima obrazovanja, sa
akcentom na open source tehnologiju i Linux
operativne sisteme.

1.1.1. PROBLEMI ZLOUPOTREBE ZNANJA
Znanje je resurs koji podliježe zloupotrebi. U
vrijeme ekspanzije informacione tehnologije
korisnici računara imaju sve veću kontrolu nad
svojim računarskim resursima, ali su zato i
mogućnosti zloupotrebe sve veće. Hakerski
napadi, cyber kriminal, zloupotrebe platnih kartica,
krađa identiteta su samo neki od primjera
zloupotrebe znanja.
Ono što je karakteristično u borbi protiv
zloupotrebe znanja, jeste činjenica da je za vještinu
izvršavanja zloupotrebe posredstvom informacione
tehnologije ponovo neophodno znanje. Dakle, dok
su jedni fokusirani na korišćenje znanja u svrhu
društvenog napretka, drugi koriste svoja ili tuđa
znanja kako bi ostvarili privatnu korist, najčešće
nelegalnim putem. Zbog toga upravljanje znanjem
predstavlja ključni segment, kako se ne bi stvorila
atmosfera nesigurnosti u pogledu korišćenja
inovativnih rješenja.
Potrebno je što više raditi na razvoju i primjeni
preventivnih mjera, čija aplikacija definitivno
iziskuje manje vremena i troškova u poređenju sa
saniranjem situacije kada do zloupotrebe već dođe.
Preporuke su svakako precizno definisane politike
bezbjednosti informacija, interna IT revizija,

kriptografska zaštita informacija, koji uz pravilnu
primjenu dovode do zaštite poslovnih interesa.
2. TEHNOLOGIJA PRIMJENE ZNANJA
Ekspanzija
informacione
tehnologije
i
automatizacija poslovnih aktivnosti i procesa
predstavljaju istinski fenomen današnjice –
fenomen koji polako, ali sigurno, kreira novo
informaciono društvo – društvo ekstremno zavisno
od znanja. Mnoga savremena softverska rešenja su
dostupna, ali svoju punu efikasnost mogu da
ostvare samo ukoliko se primjenjuju na pravi
značin, za šta je ponovo neophodno znanje. Neki
od tih softverskih rješenja su: ERP (Enterprise
Resource Planning) - sistem za planiranje resursa
preduzeća, i noviji EIM (Enterprise Information
Management)
–
sistem
za
upravljanje
informacijama preduzeća. ERP sistem je
računovodstveno orijentisan informaconi sistem za
identifikovanje i planiranje širokih resursa
preduzeća koji su potrebni za nabavku,
proizvodnju, distribuciju, računovostvo i procesa
naručivanja od strane potrošača, dok je EIM sistem
skup poslovnih procesa, disciplina i prakse koje se
koriste za upravljanje informacijama kreiranih od
podataka poslovne organizacije.
Korišćenjem EIM sistema, poslovne organizacije
mogu da unaprijede svoje poslovanje u smislu
umanjenje različitih rizika i neefikasnosti, koji
nastaju kao posljedica lošeg upravljanja poslovnim
informacijama (propust u usklađivanju sa
zakonskim
i
regulatornim
odredbama,
nezadovoljstvo kupaca, niža produktivnost
rada…). U nastavku, fokus će biti na EIM
tehnologiji, predstavljenoj kroz konkretan model
za maksimalno korišćenje prednosti ove
tehnologije, koji je kreirala poslovna organizacija
Gartner.

2.1. POSLOVNA ORGANIZACIJA
GARTNER I NJEN MODEL ZA
DOSTIZANJE ZRELOSTI EIM
TEHNOLOGIJE
Gartner je američka firma, osnovana 1979. godine,
koja je vodeća u svijetu po pitanju istraživanja i
savjetovanja iz oblasti informacionih tehnologija, a
njeni klijenti su najveće korporacije, vladine
agencije i tehnološke kompanije iz 90 zemalja.
Jedan od korisnih i praktičnih modela koji je ova
firma razvija je i model za dostizanje zrelosti EIM
tehnologije. Ova kompanija svojim klijentima
pruža neophodan uvid u situaciju u vezi sa
tehnologijom, koja im je neophodna da bi donosili
ispravne odluke svakodnevno, kao i da procjenjuju
status svojih programa upravljanja informacijama.
Za razliku od postojeće ustaljene prakse
upravljanja informacijama (koje imaju tendenciju
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da se fokusiraju samo na određena odjeljenja ili na
određene aplikacije), EIM predstavlja integrisani
pristup dosljednog upravljanju informacijama
(strukturiranim i nestrukturiranim sadržajem) u
cijeloj poslovnoj organizaciji. Za to je potrebno
adekvatno znanje, ali i velika posvećenost,
sponzorstva menadžmenta, podrške od strane
službi informacionih tehnologija i svih lidera
poslovnih jedinica. Za pomoć u obavljanju ovih
aktivnosti kompanija Garnter je kreirala proces
dostizanja modela zrelosti EIM u šest faza.
Opisi šest faza modela zrelosti će omogućiti
liderima zaduženi za informacione tehnologije da
identifikuju u kojem nivou modela zrelosti se
trenutno nalaze njihove poslovne organizacije, kao
i to koje radnje bi u svakoj fazi zrelosti modela
jedna poslovna organizacija trebalo da preduzme
da bi prešla na sljedeći nivo modela zrelosti. Faze
se ne mogu preskakati, jer bi to za rezultat imalo

slabost i nedostatak u EIM programu, kao i
neuspjeh u kasnijoj primjeni nove tehnologije rada.
Osnovni preduslov za ovo je znanje. Koraci prije
početka EIM programa su sljedeći:
1.

2.

3.

ilustracija mogućih rizika za poslovne
organizacije koje nemaju EIM, sa primjerima
organizacija koje su zbog toga propale,
procjena mogućnosti i spremnosti određene
poslovne organizacije da prevaziđe trenutne
prakse za upravljanje informacijama,
precizno kreiranje scenarija za poslovne
organizacije, koji ilustruju prednosti koje bi
trebalo ostvariti na svakom nivou modela
zrelosti.

U tabeli 1. se nalazi prikaz šest nivoa zrelosti
modela EIM koje firme treba da prođu, kao i
osnovne karakteristike poslovnih organiizacija na
svakom nivou.

Tabela1. Šest nivoa zrelosti i njihova obilježja
NIVO
0 - Nesvjesni
Akcija:
1 - Svjesni
Akcija:
2 - Reaktivni

Akcija:
3 - Proaktivni
Akcija:
4Upravljanje

Akcija:
5 - Efikasnost

Akcija:

OBILJEŽJA
Neotpornost na neuspjehe, loše usluge i niska produktivnost rada
Adekvatna obuka za planere, arhitekte i poslovne lidere
Definisane neformalne smjernice za upravljanje informacijama koje se koriste u izolovanim
slučajevima – kada je neizbježno
Formalno usvajanje strategije EIM, koja pokazuje kako se EIM usaglašava sa drugim
strateškim inicijativama
Ne vidi se potreba za koordinacijom širokog upravljanja informacijama, vrši se formalizacija
ciljeva za razmjenu informacija za postizanje operativne efikasnosti. Poslovna organizacija se
bavi kvalitetom informacija samo kad problem postanu očigledni. IT organizacija postaje
svjesna značaja metapodataka, ali ne upravljaju time na strateški način. Ne postoji strategija
upravljanja sadržajem poslovne organizacije.
Menadžment afirmiše potrebu za EIM kroz rješavanje ukrštene – funkcionalnosti problema i
usklađivanja. Planeri i arhitekte pripremaju scenarij i poslovne slučajeve EIM.
Informacije se prihvataju kao neophodan uslov za bolje poslovanje, i sa nivoa projekta
upravljanja informacijama se prelazi na EIM. Informacije podržavaju procese optimizacije.
Postavljaju se posebni standardi za tehnologiju upravljanja informacijama.
Formalno predložiti poslovni slučaj za EIM i koristiti sve mogućnosti rada poslovnih jedinica
za identifikaciju upravljanja informacijama poslovne organizacije.
Viši menadžment prepoznaje informacije kao strateško poslovno sredstvo i spremno finansira
program EIM. Definišu se politika i standardi za postizanje konzistentnosti. Posebna grupa
koordinira sve aktivnosti EIM. Politike i ovlašćenja su dokumentovane. Sprovode se
monitoring sistemi i automatizovano profilisanje podataka za kvalitet podataka. EIM postaje
sastavni dio procesa za planiranje, projektovanje i razvoj aplikacija.
Inventarisati odjeljenske aktivnosti upravljanja informacijama i resursima, da bi ih povezali sa
ukupnom strategijom EIM-a. Reklamirati EIM kao cjelovit program, umjesto niza
pojedinačnih projekata. Kreirati uravnotežen izvještaj rezultata za upravljanje informacijama.
Informacije se eksploatišu u čitavom lancu snabdjevanja informacijama, posredstvom
sporazuma o nivou usluga, za stvaranje dodatne vrijednosti i povećanje efikasnosti poslovne
organizacije. Primjena i monitoring upravljanja informacijama su automatizovani u cijeloj
poslovnoj organizaciji. Ostvareni su osnovi ciljevi EIM-a:
1. Integrisani domeni osnovnih podataka,
2. Neprimjetni tokovi informacija,
3. Upravljanje metapodacima i semantička usklađivanja,
4. Integracija podataka preko IT portfelja i
5. Jedinstven sadržaj.
Sprovesti sve tehničke kontrole i procedure za zaštitu od samozadovoljstva.
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Ovaj model će umnogome olakšati rad liderima
informacionih tehnologija koji se u svojim
poslovnim organizacijama zalažu za nove
strategije, budući da se većina poslovnih
organizacija nalazi u ranim fazama zrelosti EIM-a.

Tabela 2. Skala Sigma vrijednosti
Sigma

2.2. METODOLOGIJA ŠEST SIGMA
Šest Sigma je najefikasnija metodologija
rješavanja problema za poboljšanje poslovnih i
organizacionih performansi poslovne organizacije,
odnosno metodologija za minimiziranje grešaka i
maksimiziranje vrijednosti koja je postala nužna
potreba u ekonomiji zasnovanoj na znanju.
Ova metodologija pomaže organizacijama svih
veličina da ostvare dramatično poboljšanje
vrijednosti i za svoje klijente, i za kompaniju. Neki
od primjera zapanjujućeg poslovnog uspjeha, do
koga je došlo uz korišćenje metodologije Šest
Sigma, ostvarile su firme General Electric, koji je
u periodu od 5 godina profitirao od 7 do 10
milijardi dolara; zatim Banka Amerika, koja je u
roku od 3 godine uštedjela stotine miliona dolara,
smanjujući vremenski ciklus više od polovine i
smanjujući broj grešaka obrade za cijeli red
veličine; kao i kompanija koja je začela primjenu
Šest Sigma – Motorola, koja je uštedjela 2,2
milijarde dolara za četiri godine.
Polazeći od činjenice da svaka greška organizacije
ili osobe imaju svoju cijenu, Šest Sigma je proces
koji proizvodi manje od 3,4 greške na milion
mogućnosti za pojavu greške. Ova metodologija
pomaže menadžmentu da ocjeni primjenjivost bilo
koje specifikacije koristeći takozvano „džogiranje
mozga“, odnosno akronim RUMBA27 (Realno,
Razumljivo, Mjerljivo, Uvjerljivo i Dostižno), koji
daje odgovore na pet ključnih pitanja: Da li je
specifikacija zasnovana na realnoj proceni stvarnih
potreba naručioca? Da li je specifikacija jasno
formulisana i definisana tako da niko ne može da
je pogrešno tumači? Da li karakteristike
performanse prema specifikaciji mogu da se
izmjere? Da li zaposleni organizacije nastoje da
zadovolje specifikaciju? Može li nivo i opseg
specifikaciji da bude postignut?
Koliko dobro se određena karakteristika izvršava u
odnosu na svoje zahtjeve se mjeri pomoću Sigma
skale. Na primjer, ako je kritična karakteristika
neispravna 31% slučajeva, može se reći da ta
karakteristika radi na Dva Sigma. Ali ako radi na
93,3% usaglašenosti, kaže se da ona radi na Tri
Sigma. Tabela 1 pokazuje skalu Sigma vrijednosti.

27

Realistic, Understandable, Measurable, Believable and
Attainable

Procenat neispravnih

Kvarovi na
milion

1

69

691,462

2

31

308,538

3

6.7

66,807

4

0.62

6.210

5

0.023

233

6

0.00034

3,4

7

0.0000019

0.019

Ako karakteristika radi na Tri Sigma, to znači da
varijacija u njenom radu prelazi prihvatljivi nivo
od 6,7% slučajeva, odnosno da je karakteristikae
defektna u 6,7% slučajeva, ili 66,700 puta od
milion. Ovaj primjer neispravnosti ili kvara može
da bude jedan proces fakturisanja koji prelazi duže
od dozvoljenog roka kompanije, ili kovani zavrtanj
koji je duži od zahtjeva kupaca i tako dalje. Ono
što su otkrili autori metodologije Šest Sigma je da
kada se svaka kritična karakteristika u sistemu proizvoda, usluga, transakcija - izvršava na nivou
Šest Sigma, rizik da individualne karakteristike
budu netačne je dovoljno mali (0.00034% ili 3,4
defekta na milion mogućnosti) da se cjelokupan
sistem i dalje obavlja na zavidnom nivou kada su
svi dijelovi sastavljeni zajedno. Pa čak i kada su
dugoročni efekti neminovno ušli u svaku
karakteristiku, ukupna performansa sistema je
ostala visoka. Ovakva metodologija pruža
poslovnim organizacijama potpuno nov metod za
“takmičenje” na globalnom tržištu.
Međutim, mnogi menadžeri, bez obzira na
proučavanje ove metodologije i njenih alata, nisu
uspjeli da postignu dobre rezultate. Jedan od
razloga koji se krije iza tih neuspjeha jeste slabo
upravljanje podacima i informacijama, o čijem
značaju se govorilo u dijelu posvećenom
upravljanju informacijama poslovne organizacije –
EIM. Takođe, metodologija Šest Sigma mora biti
zasnovana na znanju, a njen suštinski element je
kvalitetna tehnologija podataka – DT28.
Tehnologija podataka je naučna metodologija koja
se bavi:
 Tehnikama
mjerenja,
prikupljanja,
skladištenja i preuzimanja podataka,
 Statističkom analizom podataka,
 Kreiranjem informacija iz podataka,
28

Data Technology
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Modeliranjem statističkih proračuna iz
podataka,
Stvaranjem neophodnih znanja iz
informacija i podataka,
Dijagnozama i kontrolama nad aktuelnim
događajima iz statističkih modela,
Predviđanjem budućnosti (simulacije) iz
statističkih modela.

ZAKLJUČAK
Ukoliko se želi govoriti o razvoju ekonomije u
sadašnjici, treba se, prije svega, prepoznati da
osnovni resursi danas nisu ni materijalni ni
finansijski. Znanje je osnovni resurs danas i kao
takvo mora zauzimati centralno mjesto u
ekonomskoj nauci. Da bi se to desilo potrebno je
da dođe do promjene svijesti i razmišljanja,
potrebno je izaći iz dobro poznatih okvira i prigrliti
promjene koje su neporecivo nastale.
Konzervativna razmišljanja suštinski koče
napredak i razvoj. To, nažalost, većinsko mišljenje,
mora biti nadjačano da bi se u potpunosti
prihvatila promjena paradigme na ekonomiju
zasnovanu na znanju. Ovaj novi izraz zaživjeo je i
u zvaničnim dokumentima, kao i u stručnim
akademskim raspravama. Tačne i blagovremene
informacije ključne su za ekonomski razvoj i kao
takve zauzimaju istaknutu poziciju u globalnoj
ekonomiji. Fokus je pomjeren sa prirodnih resursa
na znanje i informacije. Cilj i glavno obilježnje
nove ekonomije je praktična primjena teorijskog
znanja.
Ekonomski rast i razvoj postao je nemoguć bez
znanja kao ekonomskog resursa. Znanje se
posmatra i kao strateški resurs jer se upotrebom ne
troši, nego samo dobija na vrijednosti. Primjena
znanja u kreiranju budućnosti je imperativ i put
razvoja. Evropska unija je pri izboru stvaranja
društva znanja, kao najznačajnijeg razvojnog
ekonomskog pravca, bila svjesna činjenice da čak i
umjereno uvećanje kvantuma znanja u društvu
može znatno povećati ostvareni bruto društveni
proizvod. Preporuka za organizacije koje žele da
postanu ili ostanu uspješne u susretu sa
najavljenim izazovima bi glasila da treba na
vrijeme da koriste inovativne alate koji su im na
raspolaganju i koji su pokazali uspjeh u drugim
organizacija, kao planske pretpostavke na osnovu
kojih bi definisali svoje strateške planove.
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Резиме: Глобална економска криза која је
задесила светску привреду 2008. године
оставила је значајне негативне ефекте по
функционисање исте, који и данас стварају
бројне препреке предузећима, како у реалном,
тако и у јавном сектору. Да би предузећа
могла адекватно одговорити изазовима које
намеће светско тржиште, посебно у условима
када је и само девастирано после глобалне
економске кризе, неопходно је да предузећа
правовремено препознају ризике и критичне
факторе успеха, како би обезбедили сопствени
опстанак. Један од адекватних одговора на
кризу јесте и мерење перформанси које
омогућавају уочавање слабости у пословању и
њихово превазилажење, као и адекварно
управљање ризицима које са собом носи
савремени тржишни амбијент. У раду ће бити
представљени основни концепти мерења
перформанси јавног сектора, анализирани
индикатори за мерење перформанси у јавном
сектору, као и значај мерења перформанси у
правцу превазилажења ризика
Кључне ријечи: јавни сектор, мерење
перформанси,
индикатори
перформасни,
управљање ризицима.

Abstract: The global economic crisis that struck
the worldwide economy in 2008 left significant
negative effects on its functioning – effects that
continue to create numerous obstacles to
corporate entities, both in industry and in the
public sector, to this day. In order to be able to
respond appropriately to the challenges imposed
by the global market, especially when it is
devastated after the global economic crisis,
corporate entities must recognise the risks and
critical factors of success on time, so as to provide
for their own survival. One of the appropriate
responses to the crises is performance
measurement, which enables identifying weakness
in operation and overcoming them, and
appropriate management of risk entailed by the
contemporary market setting. This paper will
present the basic concepts of public sector
performance measurement, analyse indicators for
performance measurement in the public sector,
and the significance of performance measurement
towards overcoming risks.
Keywords:
public
sector,
performance
measurement, performance indicators, risk
management
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УВОД
Јавни сектор представља један од темељних
ослонаца сваке државе понаособ у остваривању
њених функција и задатака. Он представља
подршку државном апарату у спровођењу
основних функција државе с једне стране, а са
друге стране у многим државама он је један од
најзначајнијих
послодаваца
будући
да
запошљава значајан део радне снаге. Иако је
јавни сектор под значајном контролом
политике посебно у земљама у развоју, све
више се увиђа потреба управљања јавним
сектором на здравим основама и бенефитом
који се остварује по укупан економски развој
једне државе. Значај јавног сектора се још више
увиђа када се има у виду чињеница, да су
предмет његовог интереса оне гране и области
у којима не постоји интерес приватног сектора.
Такође, у домену деловања јавног сектора су и
бројни монополи које држава жели строго да
држи под својом контролом због високих стопа
профита које по основу њих остварује, као и
контроле над одређеним стратешки значајним
ресурсима од важности за њен раст и развој.
Мерење перформанси у оквиру јавног сектора
поседује одређене специфичности које се
огледају пре свега у чињеници да се кроз овај
процес настоји сагледати колико су добро или
лоше субјекти јавног сектора спроводили
владине програме. То се посебно огледа у
чињеници што ови индикатори могу помоћи
државном апарату, а пре свега влади у
дефинисању продуктивне политике која треба
да омогући доношење одлука које ће водити ка
побољшању ефикасности, ефективности и
укупне јавне одговорности у дефинисању
државне политике. Ово посебно долази до
изражаја када су у питању јавна предузећа као
субјект јавног сектора, јер њих посебно у
транзиционим земљама одликује низак степен
ефикасности и ефективности, будући да ова
предузећа не послују на тржишној основи, јер
често држава покрива њихове губитке желећи
да очува социјални мир и кадрове који су
запослени у овим предузећима водећи рачуна о
ухлебљењу својих „заслужних“ кадрова.
1. ОСНОВНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ И
СУШТИНА ЈАВНОГ СЕКТОРА
Када говоримо о јавном сектору углавном се за
њега везује држава, као његов главни спонзор и
титулар. Ова чињеница да држава представља
основног титулара јавног сектора производи и
његово везивање за неефикасност и низак
степен укупне ефикасности и ефективности.
Овакво гледиште је у значајној мери
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прихватљиво ако се узме у обзир чињеница да
држава има благонаклон однос према овом
сектору, врло често покривајући његове
губитке и толеришући његову неефикасно
деловање, што пак представља значајан терет
за буџет државе, јер он представља извориште
у већини случајева за покриће губитака у
јавном сектору.
Уколико бисмо желели
сагледати циљеве које јавни сектор има у свом
функционисању могли бисмо констатовати да
су они разноврсни. Они се пре свега односе на:
максимирање обима пружених услуга у оквиру
расположивих ресурса, тежња ка задовољавању
јавних потреба кроз циљно, односно наменско
коришћење ресурса, те потпуно покриће
трошкова и максимизирање субвенција. Овде
свакако не треба занемарити чињеницу да је
смисао
целокупног
јавног
сектора
задовољавање потреба његовог главног
корисника,
а
то
су
грађани.
Само
удовољавањем њихових потреба остварује се
основни смисао функционисања јавног сектора.
Подручје деловања јавног сектора произилази
из делатности које спадају у подручје деловања
државе, а то су (Штиглиц, 2008): производња
добара
и
услуга,
регулисање
и
субвенционисање
приватне
производње,
набавка добара и услуга, као и прерасподела
нациналног дохотка, чији је типичан пример
накнада за време незапослености коју држава
исплаћује незапосленим лицима. Овде свакакао
треба поменути и једно од првих гледишта
улоге државе које је навео стручњак за јавне
финансије Ричард Мазгрејв који је улогу
државе описао кроз три основне функције, а
које се огледају у стабилизацији укупне
привреде која треба да води ка пуној
запослености кроз обезбеђење стабилних цена.
Функција државе се огледа у алокацији ресурса
утичући на алокацију укупних ресурса у једној
држави. Трећа, али не мање значајна функција
се огледа у расподели која сагледава на који
начин ће добра произведена у држави бити
расподељена његовим члановима. Данас
преовладава мишљење бројних економиста да
су последње две функције кључне када је у
питању јавни сектор, али никако не треба
занемарити улогу државе у оквиру прве
функције која је нарочито значајна у
економијама у којима држава има већи уплив.
У сваком случају улога јавног сектора се огледа
у производњи добара најширем кругу
корисника, а то су сви физички и правни
субјекти једне земље. „Будући да јавни сектор
пружа, односно производи добра и услуге које
су намењене широком кругу корисника у
његовом функционисању појављује се проблем
тзв. „бесплатног јахања“, односно покушаја
појединаца да по основу коришћења јавних

добара остваре значајније користи од трошкова
њиховог доприноса производњи таквих
добара.“ (Дмитровић, Граворац, Милутиновић,
2014). Додатан проблем у функционисању
јавног сектора представља чињеница да је
готово немогуће утврдити оптималан ниво
трошења, односно улагања, јер су субјекти
јавног сектора углавном оријентисани да
потроше онолико средстава колико им је
одобрено буџетом, из чега произилази
чињеница да многи субјекти јавног сектора
имају одобрена средства која су већа од
потребних, па се слободно може рећи да ове
субјекте карактерише неефикасност, јер све
њихове „проблеме“ углавном решава држава.
Овакво гледиште је све више под знаком
питања, посебно када се узме чињеница да су
државе све више усмерене ка принципу
„затезању каиша“ из чега произилази и потреба
за редукцијом финансирања субјеката јавног
сектора.
Због тога би у наредном периоду требало
размишљати
о
подизању
фискалне
транспарентности, као једне од значајних
категорија подизања квалитета управљања у
јавном сектору. У циљу подизања квалитета
јавног сектора требало би размишљати у
правцу преоријентације са линијског буџета на
програмски буџет или буџет заснован на
реализацији. Иако је линијски буџет лакши за
разумевање широј јавности, он се све више
напушта и све је израженије опредељење за
програмски или буџет заснован на реализацији.
Суштина програмског буџета се огледа у
исказивању укупних трошкова који се везују за
одређене програме или активности, као и
адекватном алокацијом средстава између
одређених програма или активности. Он се
заснива
на
одређеним
програмима
и
активностима који се могу идентификовати и
затим алокацији средстава на њих, водећи
рачуна да та алокација буде заступљена на
здравим основама уважавајући конкурентност
појединих програма. Са друге стране буџет
заснован на реализацији се базира на
активностима владе, уместо фокуса на
трошкове који настају по основу тих
активности. Из тога произилази да је фокус пре
свега на средствима која су у функцији
остварења активности, односно одређених
циљева који по њима настају.
Ради бољег разумевања јавног сектора
неопходно је сагледати који су то послови који
се јављају у домену јавног сектора, а на шта
нам указује следећа слика (Малинић, 2013):

Слика 1. Структура јавног сектора

Анализирајући дату слику 1 уочавамо да је
структура јавног сектора сачињена из два
сегмента, а то су општи државни сектор и јавна
предузећа. У оквиру општег државног сектора
идентификујемо
државне
јединице
на
националном, покрајинском и локалном нивоу
који пружају опште услуге на овим нивоима,
затим воде рачуна о јавној безбедности, јавном
реду, образовању, одрани земље, здравству,
заштити животне средине, култури и сл. Затим
у оквиру овог сектора уочавамо и непрофитне
организације под контролом државе које
углавном
пружају
услуге
непрофитног
карактера. У домену јавних предузећа
разликујемо јавне финансијске институције
попут развојних банака, фондова и сл. и јавна
предузећа која егзистирају у јавном сектору
попут железнице, авио предузећа, поште,
транспорт гаса и комуналних услуга.
Све претходно указује на изузетан значај јавног
сектора за сваку државу понаособ и потребу
његове егзистенције на здравим основама у
правцу подизања ефикасности и ефективности
његовог деловања. Управо из тих разлога, а као
последица све веће економске кризе, државе у
последње време значајну пажњу посвећују
унапређењу ефикасности деловања јавног
сектора. Један од механизама којим се то
постиже јесте и успостављање адекватног
система мерења перформанси.
2. СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
СУБЈЕКТЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Мерење перформанси представља сложен
процес чијем се успостављању у предузећима
мора посветити значајна пажња. Оне заправо
прате предузеће у погледу остваривања
његовог циља, па се слободно може
констатовати да уколико су циљеви предузећа
неадекватно дефинисани, мерила перформанси
независно од тога колико су добро постављена
неће дати очекиване ефекте, нити могу бити
адекватан индикатор у праћењу ефикасности
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предузећа, као ни у оцени менаџмента. Заправо,
мерила перформанси нису ништа друго до сет
различитих показатеља који менаџменту даје
могућност да се ухвати у коштац са великим
бројем пословних активности, те њиховом
комплексношћу, те омогућује адекватно
дефинисање и оријентацију ка критичним
факторима успеха.
Успостављање адекватног система мерења
перформанси
подразумева
уважавање
информационих захтева које одабрани сет
мерила перформанси треба да задовољи, те
адекватно указивање на ефикасност употребе
свих расположивих ресурса предузећа, како
материјалне, тако и нематеријалне природе, да
омогући сагледавање укупних доприноса
запослених, менаџера и делова предузећа
укупном циљу предузећа. Уколико је систем
мерења перформанси добро дефинисан он
омогућава усклађеност са једне стране мера
перформанси, а са друге стране циљева и
дефинисане стратегије предузећа. Оно што се
уочава када се говори о мерењу перформанси
јесте да при њиховом коришћењу и разради
треба тежити да се они користе стратегијски, а
не тактички и да се у њиховој имплементацији
знатно више пажње посвети извештавању
екстерне природе, као и анализи постављене
стратегије и њеном редефинисању у складу са
новонасталим
околностима,
посебно
у
савременим пословним условима које све више
карактерише
изразита
турбулентност
и
промењивост. Такође, при дефинисању система
мерења перформанси треба имати у виду и
организациону културу предузећа, интересе
свих стејкхолдера у предузећу, као и
неопходност
усклађивања
мерила
перформанси, како вертикално, тако и
хоризонтално.
Када се приступи дефинисању система мерила
перформанси морају се уважити све релевантне
чињенице које се огледају кроз следеће захтеве
(Станчић, Чупић, Станчић, 2012): истовремена
реализација дугорочних и краткорочних
циљева која се репрезентује кроз чињеницу да
је планирање било каквог дугорочног опстанка
предузећа незамисливо без обезбеђења његовог
опстанка краткорочно посматрано, из чега
произилази да мерење перформанси треба
засновати на сагледавању и праћењу ефеката
како одлука стратешке природе, тако и одлука
краткорочног
карактера
које
одликује
операционализација у кратком временском
периоду; затим је неопходно обезбедити
усклађивање интереса акционара и менаџера
јер је то важна претпоставка адекватно
постављеног система мерења перформанси, а
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овај захтев се репрезентује кроз настојање
власника предузећа да усмеравају менаџмент у
правцу доношења и спровођења само оних
одлука које максимизирају вредност створену
за акционаре, што се рефлектује кроз високе
менаџерске накнаде, које би требало кроз
постављање адекватног система мерења
перформанси
прилагодити
могућностима
предузећа и покушај усклађивања активности
на различитим нивоима у предузећу што је
захтав који би посебно требало уважити када је
у питању постављање перформанси нарочито
ако се има у виду потреба унутар
организацијске усклађености циљева, што
значи да менаџери на нижим нивоима у
одређеним ситуацијама доносе одлуке које
нису у складу са дефинисаним циљевима
организационог врха, а што доводи до
сукобљавања интереса што би добро постављен
систем мерења перформанси требало да
превазиђе обезбеђујући синхронизацију и на
адекватним
основама
постављену
координацију активности.
Када се говори о мерењу перформанси
неопходно је указати на сврху која се мерењем
перформанси жели постићи. Углавном се
сматра да постоји седам ефеката који се
постижу адекватно постављеним системом
мерења перформанси, а те сврхе показује
следећа слика (Станчић и сар., 2012):
Слика 2. Седам сврха мерила перформанси

Анализирајући слику број 2 уочавамо да добро
постављен и осмишљен систем мерења
перформанси треба да задовољи седам
основних циљева, односно његов значај се
рефлектује кроз сврху коју он остварује, а то је
сагледавање ефеката прошлих остварења,
идентификовање мерењем дугорочног здравља
предузећа,
постављање
адекватног
мотивационог система ка циљевима пословног
субјекта усмереног и сл.
Да би се одабрао адекватан систем мерења
перформанси
неопходно
је дефинисати
критеријуме на основу којих ће се различита
мерила
перформанси
компарирати.
Опредељујући се за критеријуме вредновања
мерила перформанси, можемо навести да се
може идентификовати шест критеријума на
основу којих ће се вршити мерење
перформанси, односно њихово упоређивање.
Ти критеријуми су (Станчић и сар., 2012):
прецизност мерења која се огледа у
сагледавању и оцени износа, динамике и
ризика који са собом носе очекивани новчани
токови, затим на њихову комплементарност са
стратегијским одлучивањем која треба да
сагледа
исплативост
прихваћених
и
дефинисаних стратегија, као и да буде добар
фундамент за стратегијско одлучивање, потом
је неопходно сагледати однос одабраних
мерила перформанси и система компензација, а
која
подразумева
да
систем
мерења
перформанси треба да омогући прецизно
мерење учинка запослених, да створи основу за
реалан и потребама запослених прилагођен
систем мерења перформанси, као и да се
употребљавају само оне перформансе које
омогућују максимизирање вредности, док је
сложеност
мерила
перформанси
такође
значајан сегмент праћења система мерења
перформанси који подразумева колико је
сложен систем обрачуна и како се помоћу датог
система мерења перформанси комуницира са
екстерним
корисницима,
оперативним
менаџерима и запосленима, затим је неопходно
уочити прилагодљивост система мерења
перформанси разлличитим организационим
нивоима предузећа у смислу њихове
прилагодљивости вишим и нижим нивоима у
предузећу и на крају важан критеријум при
дефинисању система мерења перформанси
јесте и стабилност мерења која се огледа у
чињеници да се примена датог система мерења
перформанси омогућује у различитим фазама у
којима
се
предузеће
налази,
њихова
примењљивост
у
различитим
фазама
привредног циклуса и на крају њихова
прилагодљивост различитим условима на
финансијском тржишту, тако да апстрахујући

ове чињенице омогући адекватно мерење и
оцену система перформанси предузећа.
Иако
постоје
различити
критеријуми
класификације мерила перформанси предузећа
у овом раду смо се определии за два
критеријума
класификације
мерила
перформанси предузећа. Сваки критеријум
мерења перформанси предузећа се заснива на
одређеном гледишту на мерила перформанси,
тако да заправо они мерила перформанси
сагледавају из различитих углова. Једно
гледиште мерила перформанси подразумева
поделу свих мерила перформанси на
традиционална мерила перформанси која се
првенствено односе на рачуноводствени
добитак и мерила која у обзир узимају принос
попут EPS, ROE, ROA и сл., док се савремени
систем мерења перформанси оријентише
првенствено на новчане токове и вредности
(MVA, EVA, рацио цене и добитка P/E, као и
укупан принос за акционаре – TSR).
Мерила перформанси која најсвеобухватније
приказују класификацију мерила перформанси
су (Тодоровић, 2010):
1. Тржишна мерила перформанси – ове
перформансе се првенствео заснивају на
тржишној цени акција и обухватају додату
тржишну вредност {МVА = тржишна вредност
капитала (акција и дугова) – инвестирани
капитал и укупан принос за акционаре (TSR =
(износ примљене дивиденде у посматраном
периоду + (цена акција на крају периода – цена
акција на почетку периода))/цена акција на
почетку периода)};
2. Рачуноводствена мерила перформанси - која
се могу класификовати на апсолутна и
релативна мерила. У оквиру апсолутних мерила
перформанси можемо идентификовати следећа:
нето добитак, нето добитак по акцији, добитак
пре камата и пореза – пословни добитак,
добитак пре камата, пореза и амортизације и
пословни профит након пореза, док се у оквиру
релативних мерила перформанси уочавају:
стопа приноса на укупна средства, стопа
приноса на инвестирани капитал и стопа
приноса на сопствени капитал;
3. Хибридна мерила перформанси – у оквиру
којих разликујемо рацио цене и добитка, M/B
рацио који посматра релативан однос текуће
тржишне капитализације и инвестираног
сопственог капитала и Тобинов q рацио који
заправо представља однос укупне тржишне
вредности предузећа и трошкова (вредности)
замене његових физичких средстава и
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4. Вредносна (економска) мерила – у оквиру
које уочавамо додату вредност за акционаре и
додату економску вредност.
Уважавајући претходно наведене критеријуме
за компарацију и одабир адекватних мерила
перформанси, у следећој табели је приказана
упоредна
нализа
одабраних
мерила
перформанси на основу датих критеријума
(Станчић и сар., 2012):
Табела
1.
перформанси

Упоредна

анализа

мерила

Мерила
перформанси
Стопа
приноса на
укупна
средства

1

2

3

4

5

6

-

-

-

+

+

+

Нето
садашња
вредност

+

+

-

-

+

+

Додата
економска
вредност

-

-

-

?

+

?

Укупан
принос за
акционаре

+

+

?

+

-

-

Легенда:
1 – Прецизност мерења
2 – Подобност за стратегијско одлучивање
3 – Мерење перформанси и компензације
4 – Степен сложености
5 – Примењивост на различитим
организационим нивоима
6 – Стабилност мерења
Приступајући анализи дате табеле број 1
уочићемо да стопа приноса на укупна средства
испуњава последња три критеријума за
упоређење мерила перформанси (сложеност,
примењљивост и стабилност), да нето садашња
вредност испуњава први, други, пети и шести
критеријум, потом да додата економска
вредност испуњава само пети критеријум, док
укупан принос за акционаре испуњава први,
други и четврти критеријум упоређења мерила
перформанси. Претходно речено, углавном је
оријентисано на предузећа у приватном
власништу, односно тржишне субјекте у
рукама приватних власника. Неопходно је
истаћи да се систем мерења перформанси када
су у питању субјекти јавног сектора не
разликује у значајној мери од мерења

50 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

перформанси у приватном сектору, али се
одликује одређеним специфичностима и
карактеристикама на које ће бити указано у
наставку.
Када се говори о мерењу перформанси у овиру
јавног сектора неопходно је пре свега указати
на разлоге због којих се приступа мерењу
перформанси. Први разлог се односи на
побољшање управљања у субјектима који
делују у оквиру јавног сектора, као и креирању
базе за дефинисање одговорности. Будући да
јавни сектор и његово функционисање
представља посебан интерес државе, веома је
важно унапређење и подизање квалитета
његовог функционисања, а то се може постићи
кроз адекватно постављен систем мерења
перформанси. Ефикасно постављен систем
мерења перформанси омогућује дефинисање
одговорности за не спровођење одређених
задатака, преузимање корективних акција и
стварање основе за ефикасно и ефективно
остваривање одређених задатака. Мерење
перформанси у оквиру јавног сектора има
сличности са мерењем перформанси у оквиру
приватног сектора, али има и одређене
специфичности које произилазе из самих
карактеристика јавног сектора. Мерење
перформанси јавног сектора јесте знатно
сложеније и компликованије у односу на исти
посао у оквиру приватног сектора. Принцип
профита, односно добитка није могуће у
потпуности имплементирати у јавни сектор. У
јавном сектору сигурно не могу се користити
мерила
перформанси
попут
стопе
рентабилности или нето добити по акцији.
Сложеност система мерења перформанси у
јавном сектору компликује чињеница да
квантитативна мерила нису у поптуности
примењљива, јер постоје бројни процеси који
се
не
могу
мерити
квантитативним
показатељима. Ако посматрамо субјекте јавног
сектора,
њихов
примарни
циљ
није
остваривање виског профита, јер би то могао
бити индикатор држави, као његовом главном
финансијеру да неки од поверених задатака
јавном сектору нису извршени, или пак, са
друге стране није оправдано да јавни сектор
остварује губитак, јер би то могао бити
показатељ да средства нису адекватно
утрошена, што би могло водити рестрикцији
поверених задатка јавном сектору, што указује
да исти треба тежити остваривању профита,
односно добитка бар мало изнад нуле. Мерење
перформанси у приватном сектору заснива се
на разлици између инпута и аутпута, односно
посматрању њиховог односа. То је веома тешко
пресликати на организације јавног сектора, јер
су њихови аутпути често врло тешко мерљиви,

док је поједине трошкове у домену јавног
сектора изузетно тешко обрачунати. За разлику
од субјеката у приватном сектору, код
субјеката јавног сектора није могуће у
потпуности пратити њихову ефикаснот на бази
оставреног позитивног финансијског разултата
по основу већих прихода у односу на расходе.
Ако посматрамо један дом здравља можемо
констатовати
да
остварен
позитиван
финансијски резултат не значи нужно да је
остварена
ефикасност
пословања,
већ
првенствено
указује
на
већи
степен
економичности, у смислу повећања разлике
између прихода и расхода у корист прихода, а
са друге стране ефикасност пословања чак
може бити погоршана у смислу да се повећава
листа чекања на одређене специјалистичке
прегледе и сл. Из свега овога можемо
закључити да је мерење перформанси у домену
јавног сектора знатно сложеније у односу на
приватни сектор и да оно захтева комбиновање
како перформанси финансијске природе, тако и
нефинансијске природе за које се слободно
може констатовати да имају значајну улогу у
процесу мерења перформанси јавног сектора.
Када посматрамо перформансе јавног сектора и
њихову сличност са мерењем перформанси
приватног сектора можемо указати да је
њихова сличност идентификована у домену
управљања перформансама. Процес управљања
перформансама у јавном сектору се не
разликује
значајно
од
управљања
перформансама у приватном секотору и може
се представити следећом сликом:
Слика 3 Управљање перформансама у јавном
сектору

Анализирајући дату слику број 3 уочавамо да
први
сегмент
процеса
управљања
перформансама субјеката јавног сектора
претпоставља
процес
планирања
који
подразумева дефинисање шта се жели постићи
перформансама, затим се приступа мерењу

остварених перформанси које се односе како на
поједине субјекте јавног сектора, тако и
праћење резултата извршилаца. Потом се
приступа анализи перформанси које треба да
укажу
на
евентуална
одступања
од
постављених циљева, извештавање о њима и
предузимање корака за њихово континуирано
побољшање.
Да
би
систем
мерења
перформанси био адекватно постављен у
домену јавног сектора неопходно је испунити
одређене унапред дефинсане критеријуме који
се огледају у (Миновски, 2013): дефинисани
сет мерила перформанси треба бити усклађен и
повезан са стратегијом субјеката јавног
сектора, систем мерења перформанси мора
бити савремен, треба да се заснивају на
реалним и остварљивим мерама, мора бити
једноставан и разумљив, а у себи треба да
садрже повратне везе и могућности за ревизију.
Само системи мерила перформанси који
задовољавају дате критеријуме могу се
сматрати ефикасно постављеним и утемељеним
на здравим основама. Да би систем мера
перформанси био постављен на здравим
основама, он нужно мора да испуни следећа
три услова, односно да се заснива на следећа
три
принципа
(ACCA
приручник
–
Финансијски менаџмент и контрола, 2007):
правовременост
–
сваки
извештај
о
перформансама мора бити правовремено
припремљен, односно у најкраћем могућем
року водећи
рачуна
о
успостављању
рационалних
односа
између
брзине
информација,
тачности
информација
и
трошкова њиховог добијања. Ово је нужно пре
свега јер само правовремено припремљени
извештаји о перформансама могу остварити
пуни
ефекат
у
смислу
предузимања
корективних акција и побољшања критеријума
који
се
мере
датом
перформансом;
хармонизација циљева – треба водити рачуна
да процес остваривања циљева субјекта јавног
сектора буде хармонизован у смислу да је
систем мерења перформанси тако постављен да
омогућава доношење одлука на сваком нивоу
организације тако да се њиме остварују укупни
циљеви субјекта јавног сектора и могућност
контроле – при контроли перформанси треба
водити рачуна да се сваком нивоу додели онај
степен одговорности за остварене резултате
имајући у виду само оне факторе над којим тај
ниво има конторлу, тј. не могу се одређене
перформансе везати за оне нивое који не
поседују контролу фактора који доминанто
опредељују активност која се успостављеним
системом мерења перформанси прати. „Када
говоримо о мерењу перформанси јавног
сектора морамо указати да се најзначајнији
фактори мерења перформанси у јавном сектору
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односе
на
продуктивност/резултат
из
обезбеђене
услуге,
трошак/ефикасност,
квалитет, као и задовољство потрошача
помножено са вредностима перформанси. У
склопу мерења перформанси јавног сектора
требало би указати да постоје разне врсте
индикатора за мерење перформанси јавног
сектора који се могу различито груписати у
зависности
од
одабраног
критеријума
груписања. Неки од индикатора који се користе
при мерењу перформанси јавног сектора
односе се на:
Табела 2 Врсте индикатора за мерење
перформанси у јавном сектору
ОБЛАСТ
Економија и
опорезивање

Запосленост

Здравство

Образовање

ИНДИКАТОРИ
 % раста БДП – а,
 % годишњег повећања
номиналних зарада,
 % повећања реалних плата,
 % годишње промене
продуктивности рада,
 % повећања номиналних трошкова
рада по јединици,
 % нето обавеза Владе итд.
 број запослених (%),
 број запослених по годинама (%),
 број заспослених по полу (%),
 засполени са скраћеним радним
временом итд.
 потрошња у јавном здравству као
проценат из БДП – а,
 потрошња за јавно здравство по
становнику,
 доктори на 1.000 становника,
 смртни случајеви на 1.000
становника,
 лежајеви за интензивну негу на
1.000 становника,
 очекивани животни век до 65
година итд.
 јавна потрошња за образовање као
проценат из БДП – а,
 број наставних часова за једну
академску годину,
 проценат регистрованих студената
по нивоима,
 персонални компјутери по
студенту,
 проценат школа са приступом
интернету итд.

Ово је само један модел мерења перформанси
предузећа јавног сектора. У сваком случају
мерењу перформанси предузећа јавног сектора
треба прићи студиозно и поставити добру
основу за његово функционисање, јер он може
да укаже на основне позитивне и негативне
тенденције које се уочавају у оквиру овог
сектора, да створи могућности за правовремено
предузимање корективних акција и повећање
укупне продуктивности предузећа јавног
сектора, а тиме и привреде у целини.“
(Дмитровић и сар, 2014).
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3. СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ И
ЕКОНОМСКА КРИЗА
Мерење перформанси као што је из претходног
излагања
видљиво
представља
важну
информациону основу праћења пословања
јавног сектора Републике Србије. Ту се пре
свега мисли на праћење и адекватну оцену
ликвидности,
финансијске
стабилности,
профитабилности и процена могућности
одрживог и на здравим основама утемељеног
раста субјеката јавног сектора. Економска
криза која је задесила светску привреду и пре
свега се појавила у банкарском сектору
оставила је значајне последице како по реалан
сектор, такође и по јавни сектор. Не треба
занемарити чињеницу да је јавни сектор и
поред
своје
нефлексибилности
и
нееластичности, ипак део целокупне привреде
и да у одређеној модификованој мери трпи
последице
економске
кризе
у
свом
функционисању. Економском кризом су на
површину само испливали традиционални
проблеми у функционисању јавног сектора.
Неликвидност, која је једна од доминантних
карактеристика
тржишта
у
региону
Југоисточне Европе, није изузета ни када је у
питању јавни сектор. Изузетно висок ниво
финансијског ризика краткорочно посматрано
је са интензивирањем глобалне економске
кризе постао још интензивнији. Да би се
очувала функционалност јавног сектора врши
се пролонгирање плаћања обавеза, пребацујући
ризике функционисања на терет добављача. То
нам само потврђује давно изнету чињеницу да
је јавни сектор један од генератора
неликвидности.
Дугорочни финансијски
ризици су такође иманентни јавном сектору.
Будући да јавни сектор одликује висока
капитална
интензивност
за
њихово
функционисање су потребни више него
квалитетни извори финансирања којих на
подручју Југоисточне Европе готово да и нема.
Ови ризици се испољавају кроз видљиво
финансирање сталне имовине из краткорочних
извора, конктинуирано комулирање губитака
што се рефлектује кроз смањење основног
капитала, неефикасност употребе имовине и сл.
Профитабилност, као још једна у низу мера за
праћење функционисања јавног сектора је на
изразито ниском нивоу, чак би се могло рећи на
драстично горој позцији у односу на приватни
сектор. Ови проблеми нису генерисани само
као последица деловања јавног сектора, већ су
и екстерне природе као последица неадекватно
постављеног система цена, изразито ниског
степена активности и неадекватног управљања
трошковима. Ниске перформансе јавног
сектора настају и као последица чињенице да

дражва путем овог сектора спроводи своју
социјалну политику што додатно отежава и
онако тешко стање у функционисању јавног
сектора.
Иако
је
могућност
мерења
перформанси како смо већ раније истакли
знатно отежана и сложенија када су у питању
субјекти јавног сектора, ипак се кроз адекватно
постављен систем мерења перформанси
обезбеђују први сигнали кризе који би могли
идентификовати будућу кризу и тиме
обезбедити предузимање превентивних мера за
деломично ублажавање кризе, посебно када се
има у виду чињеница да се проблеми у
функционисању јавног сектора
директно
рефлектују на буџет, односно како се то често
каже „џепове пореских обвезника“. Адекватно
постављен систем мерења перформанси у
јавном сектору, посебно у кризним условима
требао би бити усмерен ка анализи
краткорочних финансијских ризика, анализи
дугорочних финансијских ризика и анализи
профитабилности, а што је већ раније
истакнуто. У глобалу мерила перформанси која
би се требала имплементирати у јавни сектор и
која би требала бити први индикатори кризе
могу се сврстати у четири групе и то
(http://bojankrstic.net/wp-content/uploads
/2013/clanci/84/Palic%202009.pdf,
датум
приступа:
11.
април
2015):
мерила
ефикасности, мерила ефективности, мерила
резултата и квалитета услуга и мерила улагања.
Идентификацијом
овог
сета
мерила
перформанси
у пословање јавног сектора
омогућиће се сагледавање негативних ефеката
кризе и њихово отклањање у мери у којој је то
могуће и у мери за коју постоји политичка
воља, а што управо показује и саму
специфичност јавног сектора чије пословање
није темељено искључиво на ефективности и
ефикасности пословања.

грађана. Иако је често јавни сектор извор
нестабилности и кризе, а што се додатно
мултипликовало кроз економску кризу, мерење
перформанси у правцу унапређења његове
ефикасности и ефективности још више долази
до изражаја. Због тога ће мерила перформанси
у наредном периоду још више доћи до
изражаја, јер се пре свега и од субјеката јавног
сектора захтева повећање ефикасности и
ефективности функционисања. Управо из тих
разлога адекватно постављен систем мерења
перформанси треба да омогући ефикасније
функционисање јавног сектора, а тиме и
успешније спровођење укупних владиних
политика, чиме се омогућује директно и раст
степена поверења у државу, што је нарочито
значајно када су у питању транзиционе земље
где јавни сектор прати изразито негативна
репутација.
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ЗАКЉУЧАК
Уважавајући чињеницу да је деловање јавног
сектора првенствено усмерено ка грађанима,
неопходно је да систем мерења перформанси
буде презентован управо јавности, јер је то
једна од претпоставки повећања поверења у
јавни сектор, а што значајно утиче на његово
функционисање у правцу подизања квалитета
његовог
деловања.
Систем
мерила
перформанси, и поред свих тешкоћа на које се
наилази у његовом постављању, треба
конструисати тако да омогући праћење
резултата деловања јавног сектора, створи
претпоставке
за
унапређење
његове
ефикасности и омогући квалитетније пружање
услуга грађанима, а што ће се рефлектовати
кроз повећање степена поверења и задовољства
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Резиме: Основна карактеристика unit-linked
животног
осигурања
огледа
се
у
специфичности улагања средстава, које је
директно везано за вредност инвестиционе
јединице одређеног инвестиционог фонда.
Предност unit-linked осигурања, са аспекта
осигуравача, састоји се у преношењу ризика
инвестирања на осигураника. Са аспекта
осигураника, ово осигурање омогућује, са једне
стране, слободу избора нивоа заштите, а са
друге стране, слободу улагања средстава
резерве, односно избор инвестиционог фонда у
који ће та средства бити инвестирана, у
складу са степеном аверзије према ризику.
Иако unit-linked осигурање може донети веће
приносе у односу на традиционалне производе
животног
осигурања,
при
неповољној
инвестиционој клими могу бити остварени
значајни губици. Из наведених разлога, веома је
важно сагледати предности и недостатке
овог вида осигурања, са аспекта политике
инвестирања, посебно у условима глобалне
финансијске
кризе.
Тема
добија
на
актуелности изменом Закона о осигурању,
којом се омогућује увођење наведеног новог
производа животног осигурања у Србији.
Стога је веома значајно благовремено
идентификовати ризике који су повезани са
овим видом осигурања, како би биле
дефинисане адекватне методе управљања тим
ризицима.

Abstract: The main characteristic of unit-linked
life insurance is reflected in the specifics of
investing of resources, which is directly related to
the value of the investment units of a particular
investment fund. The advantage of unit-linked
insurance from insurer’s aspect consists in
transferring investment risks to the insured. From
the aspect of policyholder, this insurance allows
the freedom to choose the level of protection, on
the one hand, and the freedom to invest reserve
funds, ie to select the investment fund in which
these funds will be invested in accordance with
risk aversion level, on the other hand. Although
unit-linked insurance can bring higher yields
compared to traditional life insurance products,
significant losses could be generated in the
unfavorable investment climate. For these reasons,
it is very important to consider the advantages and
disadvantages of this type of insurance, in terms of
investment policy, especially in the conditions of
the global financial crisis. The theme becomes
topical due to changes to the Insurance Act, that
enable the introduction of this new life insurance
product in Serbia. Therefore, it is very important
to timely identify the risks that are associated with
this form of insurance in order to define
appropriate methods of managing these risks.

Кључне
ријечи:
unit-linked
животно
осигурање, инвестициони ризик, глобална
финансијска криза, управљање ризиком

Термином unit-linked означавају се животна
осигурања код којих осигураник преузима на
себе ризик инвестирања. Део уплаћене премије
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I. УВОД

осигурања се алоцира у инвестиционе фондове,
у складу са ризичним преференцијама
осигураника. Висина исплате из осигурања по
реализацији осигураног случаја директно
зависи од вредности инвестиционих јединица у
одговарајућем фонду. Unit-linked осигурање
може бити уговорено као осигурање за случај
смрти, осигурање за случај доживљења,
мешовито осигурање или осигурање са
гарантованим повратом премије. У случају
смрти, кориснику осигурања се исплаћује већи
од износа минималне осигуране суме за случај
смрти или вредности удела у инвестиционом
фонду, док се у случају доживљења исплаћује
вредност удела у инвестиционом фонду.
Уопштено, имовина фонда може бити
сачињена од акција, хартија од вредности са
фиксним приносом, инструмената тржишта
новца, некретнина, али и финансијских
деривата.
Циљ рада је да укаже на кључне ризике који су
повезани са unit-linked животним осигурањем,
како са аспекта осигураника, тако и са аспекта
осигуравача, као и на могуће начине
управљања тим ризицима. У раду ће, најпре,
бити приказан развој unit-linked животног
осигурања, са посебним акцентом на битно
различите обрасце и динамику развоја овог
сегмента тржишта осигурања у економски
развијеним земљама ЕУ, са једне, и бившим
транзиционим земљама Централне и Источне
Европе, са друге стране. У наставку ће бити
идентификовани кључни ризици unit-linked
осигурања и предложени одговарајући методи
управљања њима. Имајући у виду најновије
измене регулаторног оквира, којима се
омогућује увођење производа unit-linked
осигурања у Србији, нарочита пажња ће бити
посвећена перспективи њиховог развоја на
домаћем тржишту осигурања.

Наиме, у периоду 1996-2000. године, реална
годишња стопа раста премије unit-linked
осигурања износила је чак 24%, док је премија
осталих животних осигурања расла за свега 5%
годишње (Swiss Re, 2003, 11). Последично,
учешће unit-linked производа у укупној премији
животних осигурања у земљама чланицама ЕУ15, заједно са Швајцарском и Норвешком, је
повећано са 16% у 1995. години, на преко 45%
у 2000. години (видети слику 1). Интензиван
развој unit-linked осигурања у датом периоду
може бити објашњен либерализацијом и
хармонизацијом
тржишта
осигурања
(захваљујући усвајању треће ЕУ директиве за
животна осигурања (EEC, 1992)), увођењем
евра као јединствене валуте 1999. године,
падом каматних стопа и гарантованих приноса
по
основу
конвенционалних
животних
осигурања, јачањем европских тржишта акција
и повећањем њихове доступности широком
спектру инвеститора, као и променама у
структури канала дистрибуције животних
осигурања.

II. РАЗВОЈ UNIT-LINKED ЖИВОТНОГ
ОСИГУРАЊА
Unit-linked животно осигурање је настало
средином `50-тих година XX века у Холандији.
У Сједињеним Америчким Државама су први
уговори у овој врсти осигурања закључени
1954. године, док се у Великој Британији они
појављују од 1957. године (Møller, Steffensen,
2007, 149). Током `70-тих година започет је
развој unit-linked сегмента тржишта животних
осигурања у Немачкој, Француској и Канади, а
затим, од `80-тих година, и у другим европским
земљама, попут Италије, Шпаније, Белгије и
Португалије (Munich Re, 2000, 8-9).
У другој половини `90-тих година, забележен је
изузетан апсолутни и релативни пораст unitlinked осигурања у земљама Западне Европе.

Слика 1. Збирно учешће unit-linked
осигурања у укупној премији животних
осигурања у земљама ЕУ-15, Швајцарској и
Норвешкој (1995-2012)29
Поред наведеног, у потрази за што већим
приносима, инвеститори су перципирали unitlinked производе пре као инвестициону
алтернативу, него као инструменте обезбеђења
29

Припремљено према: Swiss Re. (2003). Unit-linked life
insurance in western Europe: regaining momentum? Sigma,
No. 3/2003, Zurich: Swiss Re, стр. 12.; Comité Européen
des Assurances. (2012). The European Life Insurance
Market: Data 2001-2010. CEA Statistics, No. 45, Brussels:
CEA; Insurance Europe. (2014). The European Life
Insurance Market in 2012. Statistics, No. 49, Brussels:
Insurance
Europe;
http://www.aca.lu;
http://www.insuranceireland.eu; http://www.vvo.at.

НОВИ ЕКОНОМИСТ | 55

материјалне сигурности. Стога је већина unitlinked уговора у датом периоду била закључена
са једнократном премијом, што је такође
допринело исказаном порасту њиховог учешћа
у укупним премијама животних осигурања.
Међутим, управо из истог разлога је пад овог
учешћа након 2000. године, када је дошло до
суноврата
цена
акција
на
глобалном
финансијском тржишту, и масовног заокрета
осигураника ка традиционалним производима
животних
осигурања
са
гарантованим
приносима,
био
утолико
драстичнији.
Успорени опоравак unit-linked сегмента
тржишта животних осигурања у наставку
периода је прекинут наступањем глобалне
финансијске и економске кризе 2007/08 године.
Почев од 2009. године, просечно учешће unitlinked производа у премији животних
осигурања у посматраним европским земљама
стагнира на нивоу од око 20%.

Слика 2. Учешће unit-linked осигурања у
укупној премији животних осигурања у
изабраним земљама ЕУ-15 (1997-2012)30
Посматрано
по
појединим
земљама,
заступљеност unit-linked производа у портфељу
животних
осигуравача
је
опредељена
различитим
факторима.
Емпиријска
истраживања указују на високу позитивну
корелацију
између
учешћа
банкарског
осигурања у дистрибутивним каналима у
осигурању и учешћа unit-linked производа у
премијама животних осигурања (Swiss Re,
30

Припремљено према: Munich Re. (2000). Unit-linked
insurance: A general report. München: Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft, стр. 8-9.; Comité Européen
des Assurances. (2012). The European Life Insurance
Market: Data 2001-2010. CEA Statistics, No. 45, Brussels:
CEA; Insurance Europe. (2014). The European Life
Insurance Market in 2012. Statistics, No. 49, Brussels:
Insurance Europe.
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2003, 16). Тиме може бити објашњен убрзани
раст премија unit-linked осигурања у земљама
које су крајем XX века предњачиле у погледу
развијености bancassurance, попут Италије,
Француске, Шпаније и Португалије (Кочовић et
al. 2010, 456-458). Такође, доминантно учешће
unit-linked уговора са једнократним премијама
у Француској (96%), Италији (96%), Шпанији
(90%) и Великој Британији (80%) у 2001.
години (Swiss Re, 2003, 14) је директно
допринело значајном порасту, али и значајном
паду њихове заступљености са погоршањем
кретања на тржишту капитала. У земљама са
традиционално
преовлађујућим
конзервативним инвеститорима, попут Немачке, развој
unit-linked производа био је релативно спорији,
али и стабилнији током времена (видети слику
2).

Слика 3. Учешће unit-linked осигурања у
укупној премији животних осигурања у
изабраним земљама Централне и Источне
Европе (2000-2012)31
У бившим транзиционим земљама Централне и
Источне Европе, са друге стране, испољен је
другачији образац развоја unit-linked производа.
На почетку претходне декаде, сегмент unitlinked производа је био неразвијен у већини
земаља. Међутим, од 2004. године, раст
премије unit-linked осигурања у некима од њих
је вишеструко превазилазио раст премије у
осталим животним осигурањима, чак и након
наступања глобалне економске кризе 2008.
године (видети слику 3). На пример, просечна
годишња стопа раста премије unit-linked
осигурања током периода 2004-2012. године
31

Припремљено према: Comité Européen des Assurances.
(2012). The European Life Insurance Market: Data 20012010. CEA Statistics, No. 45, Brussels: CEA; Insurance
Europe. (2014). The European Life Insurance Market in
2012. Statistics, No. 49, Brussels: Insurance Europe.

износила је 31% у Чешкој, односно 18% у
Мађарској, док је премија у осталим видовима
животних осигурања стагнирала у истом
периоду (при просечним годишњим стопама
раста од 3% и -4%, респективно). У 2012.
години, учешће unit-linked осигурања у укупној
премији
животних
осигурања
постаје
доминантно у земљама попут Мађарске (66%),
Словеније (57%) и Чешке (53%) (Insurance
Europe, 2014, I.1.4.1). Отуда је управо сегмент
unit-linked осигурања био кључни носилац
развоја тржишта животних осигурања датих
земаља
током
посматраног
временског
периода.
III. РИЗИЦИ ПОВЕЗАНИ СА UNITLINKED ЖИВОТНИМ ОСИГУРАЊЕМ
У поређењу са традиционалним животним
осигурањем, са једне, и улагањем у
инвестиционе фондове, са друге стране, unitlinked производи се одликују вишеструким
предностима, али и ризицима за осигуранике.
Њихова
флексибилност
произилази
из
могућности избора инвестиционе политике од
стране осигураника (у складу са сопственом
толеранцијом ризика), реалокације улагања
између различитих облика активе (сходно
актуелним тржишним околностима), као и
преноса акумулираних средстава између
различитих инвестиционих фондова. Такође су
могуће додатне уплате (енгл. top-ups), односно
делимична повлачења средстава у току трајања
уговора о осигурању (Mishra, 2010, 32). Unitlinked производи су транспарентни, будући да
осигураници имају увид у структуру премије
осигурања, чије су компоненте које служе за
покриће осигураног ризика смрти и/или
доживљења, оперативних трошкова и за
остварење инвестиционих приноса засебно
исказане. Тиме је омогућено и праћење
перформанси
полисе,
периодичним
извештавањем осигураника о вредности
инвестиционе јединице и износима накнада
које оптерећују његов индивидуални рачун.
Контролом
инвестиција
и
вредности
акумулираних средстава
промовишу се
власнички интереси осигураника, што може
имати значајне психолошке ефекте за
појединца.
Улагање у unit-linked животно осигурање може
бити значајан извор инвестиционих приноса
када је финансијско тржиште у успону. За
разлику од удела у инвестиционим фондовима,
unit-linked
полисе
осигурања,
под
одговарајућим
условима,
уживају
привилеговани порески третман у многим
земљама, што утиче на њихову релативну
атрактивност. Међутим, иако unit-linked

осигурање може донети веће приносе у односу
на
традиционалне
производе
животног
осигурања, при неповољној инвестиционој
клими могу бити остварени значајни губици.
Контрола инвестиционог ризика може бити
остварена усмеравањем премијских уплата у
фондове очувања вредности имовине и
фондове прихода (који улажу у краткорочне
финансијске инструменте и обвезнице), као и
балансиране фондове, који обезбеђују ефекте
диверзификације ризика. Тиме се ограничава
принос, али и степен изложености ризику у
односу на улагање у фондове раста вредности
имовине, у чијем инвестиционом портфељу
преовлађују акције. За инвеститоре са већим
нивоом толеранције ризика, препоручљива је
стратегија дугорочног улагања у акције, уз
реинвестирање дивиденди, у циљу остварења
супериорних инвестиционих приноса, и
истовремене заштите од инфлације. Иако је
волатилност цена акција у краћим периодима
висока, историјски подаци показују да су
реални приноси на акције у дугом року
стабилнији у поређењу са реалним приносима
на обвезнице (Munich Re, 2000, 15). Полисама
са вишекратним уплатама премије је својствен
тзв. ефекат упросечавања трошкова (енгл. cost
average effect), будући да се инвестирање врши
на регуларној основи, уместо одједном.
Уколико се премијa плаћа, на пример, месечно,
фиксни новчани износ ће бити уложен за
куповину већег броја инвестиционих јединица
у месецима у којима је њихова цена ниска,
односно мањег броја јединица у месецима у
којима је њихова цена висока. Тиме се
нивелишу губици по основу скупе куповине и
јефтине продаје јединица и постиже нижи
просечан трошак инвестирања по јединици у
току времена. Такође, осигураници се могу
заштити од ерозије капитала закључивањем
unit-linked уговора о осигурању са гаранцијама.
На пример, сума уплаћених премија,
капиталисана одређеном стопом приноса, може
бити гарантована по истеку уговора.
Са аспекта осигуравача, кључна предност unitlinked осигурања се огледа у трансферу ризика
инвестирања на осигуранике, што је посебно
важно у условима пада каматних стопа, у
којима је тешко обезбедити гарантоване
приносе. Отуда је нижи захтевани износ
резерви за испуњење преузетих обавеза и
захтевани износ капитала за обезбеђење
солвентности осигуравача, у поређењу са
осталим сегментима његовог портфеља. 32 Стога
32

Према актуелном моделу фиксног коефицијента,
захтевана маргина солвентности за животна осигурања
се израчунава применом индекса од 4% на износ
математичке резерве и 0,3% на капитал под ризиком
(као разлику осигуране суме и математичке резерве).
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су unit-linked производи нарочито погодни за
младе
осигуравајуће
компаније,
ниског
техничког и финансијског капацитета, које
покушавају да заузму своју позицију на
тржишту осигурања. Захваљујући ефикасној
употреби расположивих средстава, осигуравачи
који пружају unit-linked осигурање имају
могућност остварења релативно већих приноса
на
капитал.
Стагнација
продаје
традиционалних животних осигурања и пораст
улагања у инвестиционе фондове се сматрају
релативно
поузданим
индикаторима
потенцијалног успеха unit-linked производа на
одређеном тржишту (Munich Re, 2000, 13).
Њиховим укључивањем у сопствену понуду у
таквим условима, осигуравачи привлаче нове
осигуранике, који би вишкове средстава иначе
пласирали у друге инвестиционе алтернативе.
Упркос наведеним користима, unit-linked
производи
имплицирају и одговарајуће
финансијске, оперативне и регулаторне ризике
за осигураваче. Очекивања инвеститора у
савременим условима наглашене финансијске
нестабилности
и
растућа
тржишна
конкуренција су принудили осигураваче да
инкорпорирају различите видове гаранција и
опција у unit-linked производе (Ciumas et al.
2012, 443). По основу таквих, хибридних
производа
животних
осигурања,
ризик
инвестирања
само
делимично
бива
транферисан на осигураника. Финансијски
ризик за осигураваче произилази из отежаног
вредновања гаранција и опција, имајући у виду
дужину временског хоризонта на који се оне
односе, као и непредвидивост понашања
осигураника. Полазне претпоставке у погледу
извршења опција се могу испоставити
погрешним, или неважећим у измењеним
околностима, услед чега ће и издвојени износ
техничких резерви бити неадекватан, а
финансијски положај осигуравача угрожен.
Потенцијални губици за осигуравача по основу
unit-linked производа са гаранцијама могу бити
неутралисани стратегијом хеџинга, кроз
употребу финансијских деривата.
Профитабилност у пословима unit-linked
осигурања је високо осетљива на кретања на
финансијском тржишту, и самим тим,
променљива у току времена. Берзански крах
доводи до пада премијских прихода (који ће
бити утолико израженији што је веће учешће
полиса са једнократном премијом осигурања)
по основу мањег интересовања за unit-linked
производе, али и учесталог коришћења опције
откупа постојећих полиса. Осим тога,
Међутим, у случају unit-linked осигурања, математичка
резерва се пондерише индексом од свега 1% (EC, 2002,
чл. 19).
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осигуравач се суочава са оперативним ризиком
услед чињенице да је главни извор профита по
основу unit-linked осигурања накнада за
управљање, која се исказује процентуално у
односу на вредност имовине фонда на
годишњем нивоу. Стога, свака флуктуација
вредности инвестиционе јединице доприноси
волатилности укупних прихода, и самим тим,
резултата пословања животних осигуравача,
који не могу утицати на обим и структуру
својих расхода у кратком року. Степен
изложености оперативном ризику може бити
умањен кроз диверзификацију пословања
између различитих врста животних, али и
неживотних осигурања.
Регулаторни амбијент може бити подстицајни,
али и ограничавајући фактор за успешну
реализацију unit-linked производа. Променама
пореског третмана, лимитирањем висине
накнада и увођењем обавезних гаранција се
додатно нарушава стабилност резултата
пословања осигуравача.
На пример, драстичан пад укупних премија
unit-linked осигурања у Шпанији у 2001. години
се управо доводи у везу са укидањем
претходних пореских ослобођења приноса по
основу ових производа (Swiss Re, 2003, 27).
Регулаторни ризик је утолико израженији у
земљама
са
реформисаним
системом
пензијског осигурања, будући да индивидуални
пензијски планови, који могу функционисати
као unit-linked осигурања, подлежу стриктним
законским прописима, у циљу заштите
интереса осигураника.
IV. МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА UNITLINKED ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У
СРБИЈИ
У општем случају, атрактивност unit-linked
животних
осигурања
је
опредељена
регулаторним амбијентом, кретањима на
финансијском тржишту и могућностима
улагања у друге облике штедње. Нови Закон о
осигурању (који је усвојен у децембру 2014.
године, са почетком примене након истека
шест месеци од дана ступања на снагу)
омогућује увођење животних осигурања која су
везана за јединице инвестиционих фондова у
Србији (Закон о осигурању, 2014, чл. 8). Тиме
је успостављен регулаторни основ за даљи
развој домаћег тржишта животних осигурања
који би био фундиран растом премијских
прихода по основу unit-linked производа,
аналогно бившим транзиционим земљама
Централне и Источне Европе.
Полазиште разматрања реалних могућности
развоја unit-linked осигурања у Србији су

степен развијености финансијског тржишта и
сектора животних осигурања, као критичних
фактора успеха овог тржишног сегмента.
Финансијско тржиште у Србији одликује се
сиромашном
понудом
финансијских
инструмената и ниским нивоом инвестиционе
активности, услед недовољности слободних
новчаних средстава.
С обзиром на релативну оскудицу дугорочних
државних обвезница и обвезница органа
локалне управе и практично непостојање
корпоративних обвезница, инвеститори се
сусрећу
са
прилично
ограниченим
могућностима
у
погледу
оплодње
расположивих средстава и диверзификације
преузетих ризика (Kocovic et al. 2011, 153).

(Прокопијевић, 2006, 6). Пад промета и
стагнација вредности берзанских индекса од
2008. године (видети слику 4) могу бити
објашњени нестабилним макроекономским
амбијентом
након
наступања
глобалне
финансијске кризе, при чему су домети развоја
овог тржишта ограничени и изабраним
моделом
приватизације
и
временском
динамиком њеног спровођења.

Истовремено је број акција којима се дневно
тргује мали, ликвидност редовног промета
ниска, а волатилност цена и трошкови трговине
високи.
TABELA I. ПРОМЕТ И ТРЖИШНА
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА БЕРЗАМА ИЗАБРАНИХ
33
ЗЕМАЉА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Држ.

Мађарска

Промет у
2014.
години
(мил EUR)

Трж.капита.
31.12.2014.
(млрд EUR)

Трж.
капитали
. /БДП

6.193

62,4

64,9 %

55.845

137,3

34,7 %

Словенија

686

23,7

64,4 %

Србија

173

6,6

21,6 %

Хрватска

508

26,4

62,6 %

5.830

37,5

25,9 %

Пољска

Чешка

Обим промета који је остварен на Београдској
берзи у 2014. години (од 173,5 мил EUR) је
значајно мањи у поређењу са прометом на
Загребачкој (508,8 мил EUR) и Љубљанској
(686,3 мил EUR) берзи, и симболичан у
поређењу са берзама других посматраних
земаља (видети табелу I).
Одступања су утолико израженија када се
посматра тржишна капитализација, која је
крајем 2014. године достизала свега 6,6 млрд
EUR на српском тржишту капитала.
Ниско учешће капитализације у БДП (нарочито
у поређењу са другим земљама) сведочи о
периферној улози берзе у домаћој економији
33

Припремљено на основу података са: http://bse.hu;
http://gpw.pl/root_en;
http://www.ljse.si;
http://www.belex.rs;
http://zse.hr;
https://www.pse.cz;
http://www.imf.org.

Слика 4. Преглед кретања промета и индекса
на Београдској берзи (2004-2014)34
Висина премије животних осигурања по
становнику (од 15,7 EUR) и учешћа премије
животних осигурања у домаћем бруто
производу (од 0,4%) у 2013. години упућују на
низак степен развијености сектора животних
осигурања у Србији. Током претходне декаде
остварен је значајан напредак у погледу
вредности датих показатеља развијености
(будући да је у 2004. години премија животних
осигурања per capita износила мање од 3 EUR,
а њено учешће у БДП-у било 0,1%).
Такође је забележен пораст учешћа животних
осигурања
у
укупном
осигуравајућем
портфељу са 6,7% на 22,0% у истом периоду
(http://www.nbs.rs). Ипак, према оствареним
резултатима, сектор животних осигурања у
Србији значајно заостаје за секторима других
посматраних земаља Централне и Источне
Европе.
Посебно забрињава чињеница да Србија, у
погледу развијености животних осигурања, још
увек није достигла ни онај ниво на коме су се
ове земље налазиле 2004. године, од када
започиње
интензиван
развој
unit-linked
осигурања у њима (видети табелу II).

34

Припремљено према подацима са: http://www.belex.rs.
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TABELA II. ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВИЈЕНОСТИ
СЕКТОРА ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У
ИЗАБРАНИМ ЗЕМЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И
ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ35
Премија
животних
осигурања
per capita
(EUR)

Премија
животних
осигурања
/ БДП

2004

2013

2004

Мађарска

95,7

142,1

Пољска

72,9

Држава

Словенија
Србија
Хрватска
Чешка

2013

Учешће
животних
осигурања у
укупној премији
осигурања

2004

2013

1,2% 1,4%

40,6 %

53,4 %

157,0

1,4% 1,6%

45,6 %

54,6 %

214,9

258,9

1,6% 1,5%

29,4 %

27,6 %

2,8

15,7

0,1% 0,4%

6,7 %

22,0 %

48,5

75,5

0,6% 0,8%

23,7 %

27,9 %

119,6

252,4

1,3% 1,7%

36,6%

45,6 %

Развојни домети сектора животних осигурања
опредељени су деловањем
економских,
социјалних и регулаторних фактора. Низак
степен развијености овог сектора у Србији
може бити објашњен ниским животним
стандардом
потенцијалних
осигураника,
њиховом
необавештеношћу
о
значају
осигурања
живота,
преовлађујућим
културолошким миљеом, али и неповерењем у
целокупан финансијски сектор, по основу
монетарне нестабилности у прошлом периоду
(Кочовић, Шулејић, и Ракоњац-Антић, 2010,
282). У условима неразвијеног тржишта
капитала, лимитиране су могућности пласмана
дугорочних средстава осигурања и остварења
задовољавајућих приноса за осигуранике.
Додатни ограничавајући фактор за развој
сектора произилази из непостојања повољног
пореског третмана премија по полисама
животног осигурања.
На крају 2014. године, сектор животних
осигурања у Србији је обухватао 1,05 милиона
осигураника (http://www.nbs.rs). Имајући у виду
популацију од преко 7 милиона, свакако да
постоји потенцијал за његов даљи развој у
будућности. У којој ће мери он бити заиста
искоришћен, зависи првенствено од кретања
релевантних макроекономских индикатора
(укључујући ниво БДП по становнику, стопу
инфлације, стопу незапослености и просечан
ниво зарада). Одобравање пореских олакшица
и промоција животног осигурања, као вида
штедње, могу додатно стимулисати тражњу за
овом врстом осигурања. Међутим, није реално
очекивати да увођење unit-linked производа
послужи као значајан замајац развоја овог
сектора, имајући у виду битно различиту
35

Припремљено према: http://www.nbs.rs, Insurance Europe.
(2015). European Insurance in Figures dataset. Statistics,
No. 50, Brussels: Insurance Europe.
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констелацију околности у којима се они
појављују у Србији у односу на земље
Централне и Источне Европе. Наиме, развој
производа unit-linked животних у земљама које
предњаче у погледу њихове заступљености је
започет у време узлазних кретања на
тржиштима капитала, пре наступања глобалне
економске
кризе,
и
при
повољнијим
вредностима показатеља развијености сектора
осигурања живота него што су они у Србији
данас. Будући да домаће тржиште животних
осигурања није засићено, већ бележи постепени
раст, unit-linked производи могу на њему бити
комплементарни конвенционалним животним
осигурањима, али свакако не могу бити њихови
супститути.
V. ЗАКЉУЧАК
Спроведена анализа показује да је током
претходне декаде дошло до значајне промене
улога међу европским земљама у погледу
развијености unit-linked животних осигурања.
Земље са развијеним тржиштем осигурања,
које су дале кључни допринос настанку и
јачању датог тржишног сегмента на почетку
посматраног
периода,
данас
су
маргинализоване у поређењу са земљама чија
су тржишта осигурања у развоју. У бившим
транзиционим земљама Централне и Источне
Европе су управо unit-linked производи били
главни генератор раста сектора животних
осигурања у истом периоду, будући да су
њихове премије расле вишеструко брже од
премија класичних животних осигурања.
Као својеврсна комбинација осигурања живота
и штедње у инвестиционим фондовима, unitlinked
производи
представљају
извор
погодности, али и ризика за осигуранике.
Атрактивност unit-linked осигурања произилази
из њихове флексибилности, транспарентности,
могућности
остварења
значајних
инвестиционих приноса, као и пореских
олакшица у многим земљама. Истовремено,
осигураници се излажу инвестиционом ризику,
који постаје утолико израженији у условима
осцилаторних
кретања
на
савременом
финансијском
тржишту.
Контрола
инвестиционог ризика може бити остварена
усвајањем
дугорочног
инвестиционог
хоризонта, диверзификацијом улагања и
закључивањем уговора са вишекратним, уместо
једнократне
уплате
премије осигурања.
Осигуравачи су такође изложени ризицима по
основу unit-linked животних осигурања, који
могу бити финансијске, оперативне и
регулаторне природе. Као
одговарајуће
стратегије управљања тим ризицима предлажу
се хеџинг кроз употребу финансијских

деривата и диверзификација пословања између
различитих врста осигурања.
Имајући
у
виду
достигнути
степен
развијености финансијског тржишта и сектора
животних осигурања, није реално очекивати да
unit-linked производи преузму улогу покретача
даљег развоја животних осигурања у Србији. У
поређењу са земљама Централне и Источне
Европе, ови производи се на домаће тржиште
осигурања уводе знатно касније, и у другачијем
макроекономском амбијенту. Стога, они могу
бити посматрани као могући допунски облик
штедње, али не као замена за конвенционалне
производе животних осигурања.
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Rezime: Starenje stanovništva je globalni fenomen
u istoriji čovječanstva sa implikacijama u svim
sferama života. Sa ekonomskog aspekta, starenje
stanovništva se nameće i kao jedan od najvećih
izazova modernog vremena, jer se kao posljedica
takvih globalnih demografskih tendencija javlja
dugoročno uvećanje broja penzionera, što
negativno utiče na održivost javnih penzijskih
sistema finansiranih po principu međugeneracijske
solidarnosti, koji predstavljaju stub penzijskih
sistema evropskih država. U ovom radu,
analizirana je problematika demografskih
promjena, posebno starenja i penzionog sistema u
kontekstu održivosti javnih finansija u Republici
Srpskoj. Osnovni cilj analize predstavlja
dugoročno projektovanje penzijskih izdataka kao
udjela u bruto domaćem proizvodu (BDP), što je
indirektno
postignuto
preko
modeliranja
prosječnih penzijskih izdataka, jer ova varijabla u
sebi inkorporira i rast mase penzijskih izdataka i
rast broja penzionera kao posljedice demografskih
trendova i bolje reflektuje stvarni rast rashoda za
penzije. Odnos prosječne penzije i prosječne plate
je jedan od opštih pokazatelja održavanja prihoda
u budućnosti, a na osnovu raznih parametara u
modelu (projekcije radno neaktivne populacije
starosti 65 i više godina
Abstract: Population aging is a global
phenomenon in the history of mankind, with
implications in all spheres of life. From an
economic point of view, population aging is
imposed as one of the greatest challenges of
modern times, because as a result of such global
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demographic tendency long-term increase in the
number of pensioners occurs, which negatively
affects the sustainability of public pension systems
funded by the principle of intergenerational
solidarity , which represent a pillar of the pension
system European countries. In this paper, the issue
of demographic change, especially aging and
pension systems in the context of sustainability of
public finances in the Republic of Srpska id
analysed. The main objective of the analysis is a
long-term design of pension expenditure as a share
of gross domestic product (GDP), which is
indirectly achieved through modeling of average
pension expenditure, as this variable incorporates
the growth of the pension expenditures and growth
in the number of pensioners as a result of
demographic trends and better reflects real growth
of expenditures for pensions. The ratio between the
average pension and average wage is one of the
general indicators of income maintenance in the
future, on the basis of various parameters in the
model (projections of the inactive population aged
65 and over.
UVOD
Trend produženja očekivanog trajanja života i
snižavanje stope fertiliteta u razvijenim zemljama
tokom proteklih decenija značajno su promijenili
demografsku strukturu stanovništva i povećali
učešce lica starosti 65 i više godina u odnosu na
ranije periode. Slične tendencije demografskih
promjena mogu se uočiti u Srpskoj, kao i
zemljama u okruženju. Očekivane tendencije

demografskih promena u kombinaciji sa
signifikantnim pogoršanjem budžetskih deficita i
porasta javnog duga u prethodnih nekoliko godina
u većini evropskih zemalja, otvorile su pitanje
održivosti javnih penzijskih sistema, finansiranih
po principu međugeneracijske solidarnosti, koji
predstavljaju stub penzijskih sistema evropskih
država, uključujući i našu zemlju.
U ovom radu analizirana je data problematika u
kontekstu održivosti javnih finansija u Srpskoj.
Osnovni cilj analize predstavlja dugoročno
projektovanje penzijskih izdataka kao udjela u
bruto domaćem proizvodu (BDP). Projekcije
učešca penzijskih izdataka u BDP-u su formirane
indirektno preko modeliranja prosječnih penzijskih
izdataka, jer ova varijabla u sebi inkorporira i rast
mase penzijskih izdataka i rast broja penzionera
kao posljedice demografskih trendova i bolje
reflektuje stvarni rast rashoda za penzije.
Za potrebe analize, pored projekcije realnog rasta
BDP-a, projektovana je veličina radno neaktivne
populacije starosti 65 i više godina, kao osnovnog
kontingenta osiguranika javnog penzijskog sistema
i ukupnog broja penzionera. Na osnovu ovih
projekcija i pretpostavki o stopi rasta prosječnog
penzijskog izdatka, formirane su projekcije
penzijskih izdataka (kao procjena BDP-a) za
period 2010-2050. U prvom dijelu rada prikazane
su aktuelne demografske tendencije u Evropi i
Srpskoj.
U drugom dijelu, analiziran je uticaj demografskih
promjena na visinu penzijskih rashoda, dok je u
trećem dat osvrt na osnovne karakteristike javnog
penzijskog sistema Srpske, sa akcentom na
njegovu održivost i planirane kratkoročne reforme.
U četvrtom dijelu, prikazana je metodologija za
procjenu budućih penzijskih izdataka, a u petom,
rezultati kvantitativne analize.
OČEKIVANE DEMOGRAFSKE PROMJENE
U EVROPI
Produženje očekivanog trajanja života i snižavanje
stope fertiliteta u razvijenim zemljama u
posljednjih nekoliko decenija značajno je
promijenilo demografsku strukturu i povećalo
učešće starih lica (stari 65 i više godina) u ukupnoj
populaciji. U svom posljednjem Izveštaju o
starenju stanovništva, Evropska komisija (2011:
20) je, na bazi projekcija demografskih promjena u
periodu 2010-2060, predočila očekivano značajno
smanjenje populacije starosti od 15-64 godine u
Evropskoj
Uniji,
praćeno
gotovo
udvostručavanjem starog stanovništva, od 87
miliona (2010) na 150 miliona (2050) odnosno
152,7 miliona (2060).
Kao efekat ovakvih demografskih tendencija,
koeficijent
demografske
zavisnosti
starog
stanovništva (broj starih 65 i više godina na 100
stanovnika starih 15-64 godine) će se za pola

vijeka najverovatnije udvostručiti, sa 26 (2010) na
52,5 (2060). Slične tendencije demografskih
promena mogu se uočiti u Srpskoj, kao i u
zemljama u njenom okruženju.
Projekcije Svjetske banke (SB), iako bazirane na
veoma optimističnim pretpostavkama, ukazuju da
ce udio starog stanovništva u narednim decenijama
neprekidno i značajno rasti u svim zemljama ovog
regiona (zapadni Balkan), a naročito u onim sa
relativno mladom populacijom, što ce sniziti
međusobne aktuelne razlike, tako da osim Crne
Gore neće biti države u kojoj bar svaki četvrti
stanovnik nije stariji od 65 godina.
GRAFIKON 1. PROJEKTOVANE PROMJENE
UDJELA STAROG STANOVNIŠTVA
2010/2050. U BALKNASKIM ZEMLJAMA

Izvor: Svjetska banka 2007.
Iako zemlje zapadnog Balkana prema većini
ekonomskih parametara zaostaju za zemljama
Evropske Unije, po pitanju demografskih
tendencija za očekivati je da region u potpunosti
prati evropske trendove i u narednih četrdesetak
godina (projekcija Eurostata) predviđa da ce udio
starih u EU-28 porasti sa 17,4% na 28,6% u
periodu (2010-2050). Demografske projekcije
Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske
za period 2005-2050, u varijanti srednjeg
fertiliteta, procjenjuju da ce se učešće starog
stanovništva povećati sa 16,8% u 2005. na 27,3%
u 2050.
Uvećanje kontingenta starog stanovništva još je
izraženije u Bosni i Hercegovini; prema podacima
Vlade Republike Srpske (2010), prognozirano je
da ce se učešće ove populacije u ukupnoj
udvostručiti u periodu 2006-2056. (kao i prema
projekciji SB), dok će se učešće kontingenta u dobi
18-64 godine u istom periodu prepoloviti.
Slična je situacija i sa Federacijom Bosne i
Hercegovine, gdje projekcije ukazuju da ce se broj
penzionera uvećati za 57% u svega 20 godina za
projekcioni period 2008-2028. (Vlada Federacije
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BiH, 2008). Projekcije za Republiku Makedoniju
ukazuju da ce sredinom 21. veka učešće
stanovništva od 60 i više godina preći 30%
(Miladinov, 2010). I projekcije za Crnu Goru
ukazuju na značajan porast starog stanovništva (65
i više godina), sa 12,5% u 2005. na 21,2% u 2050.
godini u varijanti srednjeg fertiliteta (Zavod za
statistiku Crne Gore, 2008: 145-46).
Prema posljednjoj reviziji projekcija Republickog
zavoda za statistiku Srbije (RZS, 2011), u Srbiji ce
udio starog stanovništva u ukupnom porasti u svim
varijantama (razlikuju se samo u hipotezi o
fertilitetu), sa 16,9% u 2010. godini na preko 20%
u 2050.
Ipak, zvanične projekcije su se u posljednjih pola
vijeka pokazale kao izuzetno optimistične, a kod
aktuelne je čak i varijanta niskog fertiliteta
precijenila ostvarenu vrijednost već u prvim
godinama projekcije (Nikitović, 2012). U tom
smislu, a imajući u vidu i prognoze za države sa
sličnim demografskim tendencijama u regionu,
poput Hrvatske ili Bugarske, čini se da je
najrealnija budućnost prema zvaničnoj projekciji
ona koju predviđa varijanta niskog fertiliteta, a to
je udio starih od 26,7% u 2050.
PROJEKTOVANI POKAZATELJI
DEMOGRAFSKOG STARENJA SRPSKE,
2010-2050.
Kada su u pitanju tendencije specifičnih stopa
aktivnosti,9 projekcije RZS-a za period 20102050, naravno ne uzimajući u obzir čisto analitički
scenario konstantnih stopa, mogu se slobodno
ocijeniti kao previše optimistične (osnovni
scenario rastućih aktivnosti), što i ne čudi budući
da su zasnovane na več zastarjelim projekcijama
stopa aktivnosti Evropske komisije iz 2005, tj.
prije pojave globalne ekonomske krize.
Štaviše, već niske stope u Srpskoj su dodatno
opale nedavno, pa većina ekonomista ne očekuje
njihov značajniji oporavak u ovoj deceniji
(Šukovic, 2009) s obzirom na sporu tranziciju
ekonomije i posljedice globalne ekonomske krize,
koje su oštrije u Srpskoj nego u razvijenim
državama. Stoga su u ovom radu korišćene
prognoze stopa iz pomenute studije MOM-a, koje
podrazumijevaju umjereni oporavak stopa
aktivnosti tek nakon 2021, tj. potencijalnog
uključenja u EU, a jači tek nakon 2026.Ipak, ne
očekuje se dramatičan porast stope aktivnosti
starog stanovništva u odnosu na aktuelnih 6%
(2010) s obzirom da do 2041. nije predviđeno
probijanje starosne granice od 65 godina za
odlazak u penziju za ukupnu populaciju. Takva
opcija nije isključena.
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GRAFIKON 2. PROJEKCIJE PENZIJSKIH
IZDATAKA KAO PROCENATA BDP-A.BALKANSKE ZEMLJE 2000-2025

Izvor: Svjetska banka 2007.str.158.
Uticaj globalne krize uključen je u posljednju
reviziju projekcija radne snage u EU-27 (2011), jer
je predviđen daleko sporiji rast opšte stope
aktivnosti nego u prethodnim izvještajima za sve
zemlje bez obzira na trenutak priključenja EU, dok
je za neke, poput Rumunije, Slovačke i Irske,
predviđen čak i pad stope (European Comission,
2011).
Pretpostavljeno je da starosna granica od 65
godina za odlazak žena u penziju ne može biti
dostignuta pre perioda 2026-2031, budući da takve
promjene nije realno očekivati u ovoj u posljednjoj
deceniji projekcije, kada može doći i do nešto šireg
prihvatanja koncepta aktivnog starenja što bi
sveukupno dalo određene rezultate (10,6%
aktivnih), premda za najveći broj starih u Srpskoj
to i dalje ne bi bila izvjesna budućnost.
Uticaj demografskih promjena na penzijske
izdatke, očekivane tendencije demografskih
promjena u kombinaciji sa signifikantnim
pogoršanjem budžetskih deficita i porasta javnog
duga u prethodnih nekoliko godina u većini
evropskih zemalja, uključujući i Srpsku, otvorile
su pitanje održivosti postojećih sistema
finansiranja penzija, kao i generalno dugoročne
održivosti javnih finansija. Većina penzijskih
sistema u EU-28 grupi zemalja su javnog
karaktera, zasnovanih na tzv. šemama starosnih
penzija vezanih za zarade (earnings related old-age
pension
schemes) i finansiranih po sistemu tekućeg
finansiranja ili međugeneracijske solidarnosti (payas-you-go – PAYG), gdje se doprinosi na zarade
koriste za isplatu tekućih penzija. Javni penzijski
sistemi su u najvećem broju slučajeva
subvencionisani sredstvima iz državnog budžeta, u
određenom procentu koji varira među zemljama
(Evropska komisija, 2010).

UTICAJ DEMOGRAFSKIH PROMJENA NA
PENZIJSKE IZDATKE
Očekivane tendencije demografskih promena u
kombinaciji sa signifikantnim pogoršanjem
budžetskih deficita i porasta javnog duga u
prethodnih nekoliko godina u većini evropskih
zemalja, uključujući i BiH (Republiku Srpsku),
otvorile su pitanje održivosti postojećih sistema
finansiranja penzija, kao i generalno dugoročne
održivosti javnih finansija. Većina penzijskih
sistema u EU-28 grupi zemalja su javnog
karaktera, zasnovanih na tzv. šemama starosnih
penzija vezanih za zarade (earnings related old-age
pension schemes) i finansiranih po sistemu
tekućeg
finansiranja
ili
medugeneracijske
solidarnosti (pay-as-you-go – PAYG), gde se
doprinosi na zarade koriste za isplatu tekućih
penzija. Javni penzijski sistemi su u najvećem
broju slučajeva subvencionisani sredstvima iz
državnog budžeta, u određenom procentu koji
varira medu zemljama (Evropska komisija, 2010b:
3).
GRAFIKON 3. IZDACI ZA PENZIJE KAO
PROCENAT BDP-A. ZEMLJE EVROPSKE
UNIJE 2009.GODINE

Izvor: Eurostat Database
Ne uzimajući u obzir druge uzroke fiskalne prirode
koji ugrožavaju finansijsku stabilnost Evropske
Unije, demografske tendencije same po sebi
predstavljaju veliki izazov za dugoročnu održivost
javnih finansija, imajući u vidu osjetljivost
održivosti PAYG mehanizma finansiranja javnih
penzijskih sistema na tendencije smanjenja radno
sposobnog stanovništva i uvećanje kontingenta
starog stanovništva u sklopu generalno negativnih
demografskih tendencija. I pored svojih slabosti,
PAYG sistemi ce uz odrđene modifikacije
najverovatnije i nadalje preovladavati u
finansiranju javnih penzijskih sistema; u nekim EU

zemljama on je već reformisan i nadograđen, dok
se druge tek suočavaju sa izazovima penzijskih
reformi. U cilju analiticke podrške za unaprđenje
planiranja penzijskih reformi, Evropska komisija je
razvila metodologiju za projekcije troškova
povezanih sa starenjem stanovništva. Na grafikonu
3 prikazane su projekcije učešća penzijskih
izdataka u BDP-u za zemlje EU u 2060. godini.
U regionu Zapadnog Balkana, pojedine zemlje su
za potrebe ekonomske politike i reforme penzijskih
sistema uradile svoje projekcije penzijskih
izdataka. Projekcije Ekonomskog instituta u
Zagrebu (2006) ukazuju na smanjenje izdataka za
penzije sa 11,9% na 6,3% BDP-a u periodu 20102050, kao posljedicu očekivanog smanjenja
relativne visine penzija. Smanjenje udjela
penzijskih izdataka sa 9,7% u 2004. na 6% u 2050.
godini, kao posljedica tekućih penzijskih reformi,
projektovano je i u Makedoniji (Miladinov, 2010).
S druge strane, projekcije za Bosnu i Hercegovinu
ukazuju na uvećanje udjela penzijskih izdataka: sa
8,23% (2007) na 15,14% (2080) u Republici
Srpskoj (Vlada Republike Srpske, 2010), odnosno
sa 9,5% (2008) na impozantnih 29,5% (2028) za
svega dvije decenije u Federaciji BiH, pod
pretpostavkom odsustva penzijskih reformi (Vlada
Federacije BiH, 2008).
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
PENZIJSKOG SISTEMA U REPUBLICI
SRPSKOJ
Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u
Republici Srpskoj ustrojen je u skladu sa načelom
međugeneracijske solidarnosti i pripada sistemima
koji se uobičajeno označavaju kao PAYG (PAY
AS YOU GO) sistemi. U tom kontekstu, sistem
penzijskog i invalidskog osiguranja se susreće sa
svim problemima koji su i inače karakteristični za
ovaj model, a od kojih je svakako najznačaniji sve
nepovoljniji odnos broja osiguranika i broja
korisnika prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja. Poremećaj ključnog indikatora sistema
penzijskog osiguranja (broj zaposlenih prema
broju penzionera), uzrok je nastalih teškoća i stalne
neravnoteže u pogledu naplaćenih izvornih prihoda
po osnovu doprinosa i potreba za funkcionisanje
penzijskog sistema. To je problem koji pogađa
najveći broj evropskih država i njegovo rješavanje
svakako će predstavljati jedan od najvećih izazova
svim modernim društvima u narednim decenijama.
Suštinski, njegovi uzroci nalaze se u sve manjoj
stopi fertiliteta evropskih nacija s jedne strane, i
sve dužem prosječnom životnom vijeku, s druge
strane. Penzijski sistem
međugeneracijske
solidarnosti ukazuje na visoku socijalnu svijest
društva, ali je za buduće generacije penzionera
nedovoljan, jer se njime osigurava samo osnovni
nivo socijalne sigurnosti.
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Da bi penzijski sistem funkcionisao na optimalan
način, potrebno je da na jednog penzionera dolazi
najmanje 3 osiguranika. Pitanje odnosa između
broja zaposlenih i broja penzionera je pitanje
raspoloživih sredstava za finansiranje prava iz
ovog osiguranja. Model međugeneracijske
solidarnosti, definiše stečeno pravo kao određeno
potraživanje prema budućim generacijama, pri
čemu se ono postavlja odvojeno od kapaciteta
plaćanja budućih generacija. Sve je veći raskorak
između prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja i realnih izvora iz kojih se ona
finansiraju, tako da država preuzima brigu o
materijalnoj i socijalnoj sigurnosti osiguranika od
penzionisanja do kraja života.
Ovakvo stanje u posljednjih dvadesetak godina,
primoralo je veliki broj država da pristupe
reformisanju tradicionalnih sistema penzijskog i
invalidskog osiguranja, kako bi se prilagodili
novim demografskim okolnostima i izbjegli
eventualne krupnije poremećaje sistema u
budućnosti. Uobičajeno, prve promjene se tiču
pooštravanja uslova za sticanje prava iz penzijskog
i invalidskog osiguranja (najčešće se povećava
starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu
penziju, uvode restriktivniji uslovi za ostvarivanje
prava na invalidsku penziju i slično).
Takav pristup reforme sistema penzijskog i
invalidskog osiguranja, prihvaćen je i u Republici
Srpskoj. Stupanjem na snagu Zakona o penzijskom
i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik

Republike Srpske", broj 32/00) 2000. godine,
učinjene su prve ozbiljne reforme sistema, koje su
se, prije svega, ogledale u povećanju godina života
za ostvarivanje prava na starosnu penziju (sa 60 na
65 godina), kao i u smanjenju maksimalnog
procenta koji se primjenjuje na penzijski osnov,
tako da je iznosio maksimalno 75% (ranije 85%).
Nadalje, ukinute su posebne kategorije osiguranika
(osiguranici pod povoljnijim uslovima i posebnim
propisima) i izjednačene sa ostalim osiguranicima
u sistemu. Izvršena je izmjena u računanju staža
navršenog u republikama bivše SFRJ, tako da se
taj staž računa samo za ispunjenje uslova, a visina
penzije se određuje za staž na teret Republike
Srpske.
Takođe, ovim zakonom predviđeno je da visina
penzijskog osnova zavisi isključivo od neto plata,
odnosno drugih osnova osiguranja na koje je
obračunat i uplaćen doprinos, počev od 1970.
godine (zbog velike inflacije plate ostvarene 1992.
i 1993. godine ne uzimaju se u obračun penzijskog
osnova), s određenim izuzecima kada su u pitanju
garantovani penzijski osnovi za pripadnike
oružanih snaga Republike i učesnike NOR-a i za
vrlo rijetke slučajeve kada osiguranik nije ostvario
plate poslije 01. januara 1970. godine. Jako bitno
je i to, da su iz sistema penzijskog i invalidskog
osiguranja, isključena takozvana prava socijalne
prirode kao što su pravo na novčanu naknadu za
tjelesno oštećenje i pravo na novčanu naknadu za
pomoć i njegu.

TABELA 1. BROJ OSIGURANIKA I KORISNIKA PRAVA OD 2005. DO 2012. GODINE KAO I
NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Osiguranici

285.640

278.298

301.584

283.280

283.280

293.058

275.316

276.195

Korisnici

191.807

197.595

202.564

209.321

219.276

226.285

232.756

238.201

1:1,48

1:1,40

1:1,48

1:1,35

1:1,29

1:1,29

1:1,18

1:1,15

Odnos
korisnika i
osiguranika

Izvor: Fond PIO RS, 2014.
S obzirom da problemi u funkcionisanju sistema
penzijskog i invalidskog osiguranja nisu riješeni
navedenim promjenama, Vlada Republike Srpske
je u februaru 2007. godine formirala Radnu grupu
za izradu Strategije reforme sistema penzijskog i
invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj.

plata, stopu inflacije, parametarske promjene koje
se očekuju itd. Takođe, analizirane su pretpostavke
i mogućnosti za uvođenje dodatnog osiguranja,
kako obaveznog tako i dobrovoljnog. Strategija je
usvojena od strane Narodne skupštine Republike
Srpske održanoj 2010. godine.

Radna grupa je sveobuhvatno analizirala parametre
postojećeg sistema, utvrdila kratkoročne i
dugoročne aktivnosti na stabilizaciji sistema i
sačinila veliki broj projekcija uzimajući u obzir
demografske analize, odnos broja osiguranika i
penzionera, prosječnu platu i prosječnu penziju,
prihode po osnovu doprinosa odnosno iz budžeta,
kretanje društvenog bruto proizvoda, kretanje

Analizom podataka od 2005. godine do 2012.
godine, broj starosnih penzija povećan za 34.442
ili 39,99 %, broj invalidskih za 6.633 ili 19,05 % i
broj porodičnih za 5.319 ili 7,50 %. Izrazito veliko
povećanje broja korisnika je kod starosnih penzija
za žene i ono od 2005. do 2012. godine iznosi više
75 %.
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TABELA 2. STRUKTURA KORISNIKA PRAVA OD 2005. DO 2012. GODINE I KRETANJE
UKUPNOG BROJA KORISNIKA PO VRSTAMA PRAVA
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011.

2012.

M

61.648

63.408

64.624

67.083

70.426

73.152

75.618

77.685

Ž

24.477

26.065

27.695

30.139

33.295

36.342

39.364

42.882

Porodične

M Ž

70.875

72.253

73.389

73.567

75.076

75.844

76.367

76.194

Invalidske

M

24.302

25.103

25.799

26.587

29.098

29.547

29.944

30.032

Ž

10.505

10.766

11.057

11.945

11.381

11.400

11.463

11.408

191.807

197.595

202.564

209.321

219.276

226.285

232.756

238.201

Starosne

Ukupno

Izvor:Fond PIO RS, 2014.
Na osnovu podataka iz tabelarnog prikaza, mogu
se uočiti pozitivni trendovi u strukturi penzija. Od
2005. do 2012. godine, procenat starosnih penzija
u ukupnom broju penzija povećan je sa 44,9 % na
50,61 %, dok je procenat porodičnih smanjen za
skoro 5 % u ukupnom broju penzija. Procenat
invalidskih penzija u posljednje tri godine
pokazuje trend smanjivanja i manji je oko 1 % od
ukupnog broja penzija u odnosu na 2009. godinu.
Realno je za očekivati da se procenat invalidskih
penzija u ukupnom broju penzija u narednim
godinama smanjuje, imajući u vidu da bi Uredba o
medicinskom vještačenju u penzijskom i
invalidskom osiguranju, koja je stupila na snagu u

januaru 2013. godine, trebala imati pozitivne
efekte i spriječiti zloupotrebe u postupku
ostvarivanja prava. Tabela koja slijedi, pokazuje
broj novih penzija po vrstama prava. Evidentno je
da je ukupan broj prava na penziju ostvarenih u
posljednje tri godine nešto niži od 2008. i 2009.
godine. Uočljivo je da je broj invalidskih penzija u
posljednje tri godine značajno manji u odnosu na
raniji period. Treba napomenuti, da će broj penzija
u 2012. godini biti nešto veći od navedenog
podatka, s obzirom da nisu okončani svi postupci
koji će rezultirati priznavanjem prava na penziju u
toj godini.

TABELA 3. –BROJ NOVIH PENZIJA PO VRSTAMA PRAVA
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011.

2012.

Starosne

6.917

4.525

7.723

8.933

9.422

8.655

9.364

8.348

Invalidske

2.618

3.243

3.464

3.969

3.563

2.040

2.047

1.332

Porodične
Ukupno

4.509

4.501

4.460

4.546

4.282

4.127

3.876

3.325

14.044

12.269

15.647

17.448

17.267

14.822

15.287

13.005

Izvor: Fond PIO RS, 2014.
Evidentno je da se starost korisnika na dan
ostvarivanja prava (efektivna starost) postepeno
povećava i to predstavlja pozitivan trend. Naglo
povećanje efektivne starosti u 2012. godini je
rezultat činjenice da je Zakonom o penzijskom i
invalidskom osiguranju („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj 134/11), koji je stupio na
snagu 01. januara 2012. godine, omogućeno
ostvarivanje
prava
na
starosnu
penziju
osiguranicima sa 65 godina života i 15 godina
staža osiguranja (po ranijem zakonu 65 godina
života i 20 godina staža osiguranja). Po ovom
osnovu, pravo na penziju u 2012. godini je
ostvarilo 1.459 osiguranika, od čega 471 muškarac
sa prosjekom od 67,86 godina života i 988 žena sa
prosjekom od 63 godine života. Bez uračunavanja
navedenih korisnika, prosječna starost na dan
ostvarivanja prava na starosnu penziju za muškarce
iznosi 62,41, a za žene 60,33 godine života.
Imajući u vidu odredbu člana 42. stav 1. Zakona,
kojom je propisano da pravo na starosnu penziju
ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 40

godina penzijskog staža kao i član 178. stav 1.
Zakona koji propisuje prelazni period za primjenu
navedene odredbe, za očekivati je da se efektivna
starost svake godine postepeno povećava. S
obzirom na preporuke Strategije kao i kretanja u
penzijskim
sistemima
međugeneracijske
solidarnosti, treba razmišljati da se po isteku
prelaznog perioda iz člana 178. stav 1. Zakona
(2025. godina), za ostvarivanje prava na starosnu
penziju sa 40 godina penzijskog staža, nastavi
postepeno povećanje starosne granice do 62 ili 63
godine života.
PROJEKCIJE PENZIJSKIH IZDATAKA U
SRPSKOJ METODOLOGIJA, PODACI I
OGRANICENJA
Metodologija projektovanja penzijskih izdataka
bazirana
je
djelimično
na
metodologiji
Ekonomskog Instituta u Zagrebu (2006), uz
određena pojednostavljena i modifikacije. Iako bi
se ova pojednostavljenja mogla negativno odraziti
na tačnost predvđanja penzijskih izdataka, treba
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imati na umu da primarni cilj analize prikazane u
ovom radu nije predviđanje penzijskih izdataka
već
njihove
projekcije
pod
različitim
pretpostavkama rasta penzija u periodu 2010-2050.
godine. Dugoročne mjere tekuće reforme
penzijskog sistema se primarno odnose na
pooštravanje uslova za odlazak u starosnu penziju,
kao i na odobravanje beneficiranog radnog staža.
Kada je riječ o starosnoj penziji prema godinama
života, muškarci na nju stiču pravo sa navršenih 65
godina i najmanje 15 godina staža, a žene sa 60
godina starosti i najmanje 15 godina staža. Prema
izmenjenom i dopunjenom Zakonu o penzijskom i
invalidskom osiguranju, uslovi za odlazak u
starosnu penziju će se pooštravati sukcesivno iz
godine u godinu do 2023, kada će starosna granica
za one koje imaju pun radni staž (40 godina za
muškarce i 38 za žene umjesto aktuelnih 35) biti
58 godina, čime će Srbija nastaviti da se približava
zemljama EU. Dinamika pooštravanja uslova za
odlazak u starosnu penziju prikazana je u tabeli 4.
Očekivane promjene u starosnoj strukturi
stanovništva, koje će u narednim godinama uvećati
broj penzionera i izdatke za penzije, u kombinaciji
sa visokom stopom nezaposlenosti, koja
predstavlja hroničan ekonomski problem u Srbiji,
će se bez sumnje, ceteris paribus, odraziti
negativno na održivost penzijskog sistema i
generalno budžetskog deficita, čak i u srednjem
roku. S obzirom na relativno niske očekivane
vrijednosti rasta BDP-a u narednim godinama i
limitirane mogućnosti zaduživanja države, fiskalni
prostor za dodatno povećanje izdataka za penziju u
BDP-u i rast transfera sredstava iz budžeta PIO
fondu ne predstavlja dugoročnu opciju za
finansiranje rastućeg broja penzionera u narednim
decenijama. I pored toga što osnovni parametri
penzijskog sistema i prateća kvalitativna analiza,
kao i analize MMF-a, ukazuju na neodrživost
penzijskog sistema, prateći demografsko starenje i
održivost javnih finansija u Srbiji 31 kvantitativna
analiza održivosti sa projekcijama bila je rijetko
predmet studija u posljednjih nekoliko godina. U
zajedničkoj studiji Ekonomskog Instituta i Fonda
za razvoj ekonomske nauke, date su projekcije
izdataka za penziju, pod pretpostavkom da će
poreske stope ostati nepromijenjene ili da će se
sprovesti prihodno neutralna reforma (USAID,
2010: 25-26).
U studiji su dalje navedene
adekvatna indeksacija penzija, izjednačavanje
starosne granice za muškarce i žene i stepen
preraspodjele penzija od bogatijih ka siromašnijim
penzionerima kao ključne reformatorske mjere u
dugom roku. 32 Stanovništvo 1/2012 Zaman i
Markovic (2011) su analizirali održivost odnosa
broja zaposlenih po jednom penzioneru,
inkorporirajući projektovane promjene u strukturi
stanovništva Srbije i projekcije broja penzionera i
zaposlenih. Uz pretpostavku o nepromijenjenoj
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stopi doprinosa od 22% i udjelu prosječne penzije
u bruto zaradi od 35%, izračunati optimalan odnos
broja zaposlenih po jednom penzioneru u 2050.
godini iznosi 1,59 što je znatno više od aktuelnih
1,06.21.
Metodologija obuhvata dva analitička koraka:
- simulaciju projekcija penzijskih rashoda i
njihovog udela u BDP-u na bazi predloženog
modela i inicijalnih pretpostavki;
- komparaciju dobijenih projekcija u cilju analize
dinamike udjela penzijskih rashoda u BDP-u, i
analizu osetljivosti učešća penzijskih rashoda u
BDP-u na stopu rasta penzija.
Predloženim modelom se modelira dinamika
izdataka za penziju u odnosu na BDP – pod
različitim pretpostavkama o stopi rasta penzija.
Osnovne varijable u modelu su (supskripti
predstavljaju vremenski indeks na godišnjem
nivou):
65t N - projekcija neaktivnog stanovništva starog
65 i više godina;
t BP - projekcija broja penzionera;
t g - stopa realnog rasta prosječne vrijednosti
penzijskih izdataka;
t Y - projekcija realnog bruto domaćeg proizvoda;
t r - pretpostavljena stopa realnog rasta BDP-a;
t PP - prosečni izdatak za penziju (u odnosu na
broj penzionera);
t P - ukupni izdaci za penziju.
Korišcenjem prethodno objašnjene metodologije,
projektovan je broj penzionera za period 20102050, na bazi projektovanog kontingenta
neaktivnog
starog
stanovništva,
pod
pretpostavkom o nepromjenjenom odnosu broja
radno neaktivnog starog stanovništva i broja
penzionera (u projekcijama je korišćen odnos 1,47
iz 2011). Za projekciju broja penzionera korišćena
je centralna projekcija za 50% kvantil.
TABELA 4. PROJEKCIJA PENZIJSKIH
RASHODA– BAZNI SCENARIO
Scenario I

gt

PPt u km

Pt u km

2010.

2,01

320,00

853.263.666,00

2020.

2,01

643,20

1.926.841.766,40

2030.

2,01

1.292,83

4.380.078.616,70

2040.

2,01

2.598,59

8.937.047.523,84

2050.

2,01

5.223,17

16.662.645.340,49

Izvor: Fond PIO RS, 2015.
Prvi alternativni scenario baziran je na premisi
penzijskih reformi, objavljenih u Memorandumu o
budžetu (Ministarstvo finansija Republike Srbije,
2010: 33), o targetiranju 10% učešca penzijskih
izdataka u BDP-u, što efektivno predstavlja

smanjenje penzijskih rashoda. U slučaju ovog
scenarija, stopa realnog rasta penzija ne bi trebalo
da prelazi 1,31% kako bi se dugoročno dostiglo
targetirano ucešće, što je prikazano u tabeli 4.
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Abstract: Clusters play an active role in
reinforcing the competitiveness of regions in the
European Union. This paper analyses the role of
training and education in the development of
cluster organisations. It is concluded that clusters
realize economic benefits and synergies between
the actors and that decisive competitive advantage
is based on creativity, knowledge and relationship
skills so qualification as a process for upgrading
human capital through consulting and education
takes on high priority in the development of
clusters.
Keywords: cluster management, knowledge,
training, European Union, competitive advantage.

I. INTRODUCTION
This paper discusses the process of clustering and
the role of training and education in the
development of cluster organisations. Clusters are
organization formations based on mutual
cooperation, which realize economic benefits and
synergies between the actors. Clusters play an
active role in reinforcing the competitiveness of
the regions in the European Union by contributing
to the creation of an attractive regional profile,
encouraging application-oriented research and
supporting SMEs (Feser, 1998). Corresponding to
that, the research project ‘Cluster and Network
Cooperation for Business Success in Central
Europe’(CNCB) focuses on further development
of cluster initiatives. Based on this empirical
research we analysed the findings related to
training, optimization and internationalisation.
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II. DEFINITION OF CLUSTERS
The term ‘cluster’ means a form of specific
corporate relationships in the economy. There are
different explanations of the meaning of ‘cluster’
by different authors who emphasize different
characteristics of clusters in their definitions.
According to Porter (1998, 2000/a, 2000/b) a
cluster is a group of corporations, which are in the
same industry, are close to each other
geographically and have both similar and
complementary features. Related institutes (e.g.
local governments, chambers, economy-improving
institutes, universities and research facilities) are
also included in clusters. According to Rosenfeld
(2000) and Török (2002) clusters can be
interpreted as special networks, which are based on
cooperation and rivalry along social values and a
collective vision of corporations, institutes and
professional organizations. Finally, according to
the EU (European Commission 2003:15) clusters
are groups of corporations and related institutes,
which are:
a. cooperating and competing
b. located in one or several geographically
concentrated regions
c. specialized on fields, which are connected with
common technologies and expertise
d. based on science or tradition
e. institutional and non-institutional
f. based on innovation, expertise, information
flow and knowledge generation, which can
increase competitiveness
g. based on growth and long term business
dynamic.

These approaches should be summarized to
understand the essence of ‘cluster’ as a form of
specific corporate relationships. We should
emphasize the central role of the participating
companies and the cluster organisation in the
operation of a cluster, a possible structure of which
is represented by Figure 1. Furthermore we should
not forget about the contribution of business
service providers (financial and support
institutions, the research community) and finally
the governments, which strongly influence the
development of clusters.

best performing innovation regions in Europe, as
measured by the Regional Innovation Scoreboard
12 (RIS 2006) shows that 7 out of 19 regions
having a strong cluster are among the top third
most innovative regions. This result suggests that a
positive correlation may exist between the strength
of regional cluster portfolios and regional
innovation performance. Thus, the EU member
states have become more and more committed to
the encouragement of cluster initiatives. Figure 2
describes the process to become a success cluster
in the EU under the influence of training,
optimization and fit to export.

Source: The author’s own edition based on
Sölvall-Lindquist-Ketels (2003:18)
Figure 1. Five sets of actors composing a cluster
Clusters are very difficult and complex players in
economic development because they have
heterogenic members, objectives, skills, focus and
processes (Jarjabka-Weiner, 2011, 2012). In the
next parts we focus on the clustering practice in
the European Union and introduce the European
cluster landscape.
III. CLUSTERING IN THE EUROPEAN
UNION
Globalization has, somewhat paradoxically,
strengthened the role of clusters and furthered their
development. Companies face increasing choices
for locating their activities in places that provide
the best business environment for their specific
needs. The more markets globalise, the more likely
it is that resources will flow to more attractive
regions, reinforcing the role of clusters and driving
regional specialization. In this process, clusters
tend to become increasingly specialised and
increasingly connected with other clusters
providing complementary activities (Weiner,
2011). On the other side the regional, national and
European focus on clusters should be even more
strengthened considering the fact that roughly 38%
of all European employees work in enterprises that
are part of the cluster sector. In some regions, this
share goes up to over 50% (Innovation Clusters in
Europe – DG Enterprise and Industry Report,
2012). The relation between clusters and
innovation is clearly complex. A comparison
between the regions having the most stars with the

Source: The author‘s own edition based on
TACTICS Internationalisation Handbook
Guidelines, 2012
Figure 2 Cluster development
A. Motivations to form professional clusters
There are a lot of advantages and also many
challenges to become a professional cluster. Table
1 shows the advantages of well managed clusters,
managing which requires highly educated cluster
managers.
Categories

Benefits to the
businesses in
the cluster

Benefits to
other
organisations
in the cluster

Benefits to the
cluster
organisation

Advantages
 Access to knowledge, to use in
new products and services
 Access to new markets
 Access to key infrastructure,
e.g. pilot plants, living labs etc.
 Access to new partners for
collaboration
 Raised profile
 Access to knowledge
 Access to new markets
 Access to a wider customer
base
 Access to new partners for
collaboration
 Raised profile
 Raised profile
 Access to new international
partners for collaboration
 Access to new partners for staff
exchanges
 Improved ability to benchmark
performance
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Categories
Benefits that
the cluster
organisation
can deliver to
the
region/member
state

Benefits to
policy makers

Commercial
and productive
benefits

Advantages
 Increased competitiveness and
export performance by key
businesses
 Increased access to potential
inward investors
 Increased level of external
funding utilised by the
region/member state
 Improved ability to benchmark
performance within the cluster
development programme
 Improved return in investment
in cluster development
programmes
 Better understanding of the
framework conditions needed
by cluster organisations to
operate more effectively
internationally
 Creation of jobs
 Economic development
 Improving competitiveness
 International expansion
 Rapid development and
adaptability
 Stabilization
 Expand services
 Expansion of trade relations
 Improve accessibility and
information retrieval
 Presence of the European
Cluster Observatory database
 International expansion, higher
mass production
 Revenue-stabilization
 Product innovations, innovation
 Rapid development and
adaptability
 Contact expansion

have to carry out, or commission a survey of the
organisations in the cluster. An action plan will
then be developed by the cluster organisation to
show how the training and internationalisation
strategy of the cluster will be delivered.
C. Identification of partners
Potential partners need to be complementary rather
than identical. Cluster organisations should look
for win-win partnerships where all the partners
gain something. The networks should be mapped
and their suitability assessed. The networks can be
classified in several different ways:
a.

General networks, e.g. European Cluster
Managers Club, EEN, ERRIN, Eurada,
Taftie;

b.

Industry specific networks, e.g. European
Aerospace Cluster Partnership;

c.

Geographically specific networks, e.g. Baltic
Sea Region, Heidelberg Innovation Forum;

d.

International and training networks, e.g. TCI,
EU-Japan, Euro-Med Innovation network.

D. Developing trust and projects
‘Projects’ cover all types of collaborations between
clusters. It does not just apply to applications for
European and other funding. Initial contact has to
be face to face, visits are therefore essential and
need to be funded. Attending networking events is
vital. Mutual learning and peer coaching can be
useful in developing contacts. Once contact has
been made then electronic communication
methods can be used, but regular contact by some
means has to be maintained. Possible options
include (RIS 2012):
a.

Cluster Collaboration Platform

Source: The author’s own edition by TACTICS
Internationalisation Handbook Guidelines 2012

b.

Virtual events

c.

Video interviews available via the internet

Table 1. The advantages of operating in cluster
environment

d.

Social networking platforms such
LinkedIn, Facebook, Twitter, Flickr.

B. Creating strategy and action plan
The challenges are to find adequate partners (time
& money for research), to find the time to
coordinate appointments with relevant people and
to minimize the costs for travelling around. The
purpose is to create a template that any cluster
organisation in any European region can use as a
basis for a customised cluster internationalisation
and training strategy. All clusters are different so
the template will at best apply to most clusters
most
of
the
time
(TACTICS
2012
Internationalization Handbook Guidelines, 2012).
Some customisation will be needed. The cluster
training and internationalisation strategy has to be
evidence based and the cluster organisation will
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as

A social network needs to have a critical mass of
active members in order to be effective. It will be
far better to focus on a few effective social
networks than to try to use many. Success breeds
success so that various means of disseminating
information about successful projects, e.g. case
studies, partnering events, conferences, are all
potentially useful and can also stimulate new ideas
for collaborations. Be very clear on project
objectives and outcomes which must be practical
and well-defined. Projects need to address real
needs of cluster initiatives and businesses. Involve
the real decision makers and obtain their buy-in
before making commitments. Work only with
partners who share the same goals. Benchmarking
potential partners can be useful in assessing the

benefits from collaboration. Identify any cultural
or language barriers and agree on how these will
be addressed. Once a critical mass of cluster
actors/partners is formed, it is easier to extend the
cooperation
to
additional
partners
(i.e.
international cooperation can be built more easily
in step-wise fashion). Develop project ideas before
applying for funding. Funding project officers in
the EC in Brussels and national contact points can
provide valuable information on the criteria for
each funding initiative.
E. Implementation of projects and success
measurement
Take baseline measurements at the start of the
project to make evaluation easier. Monitor
progress and check against agreed project
objectives and outcomes. Be flexible to changing
circumstances. Contingency plans and budgets are
essential. Ensure that sufficient human resources
with the right skills are available throughout the
lifetime of the project. Success needs to be
measured at the overall level against the training
and internationalisation strategy and action plan.
Kompetenznetze Deutschland – European Clusters
Go International survey (2012) provide useful
indicators. Qualitative indicators are also needed in
addition to quantitative measures. These can be
obtained through surveys.

Source: The author’s own edition based on CNCB
2012. Chart 1 Location of scanned clusters
The focus of these clusters was quite wide but the
main areas were ICT Industries & services
(17.7%), Biotech Pharma & Cosmetics (10%) and
Tourism and Cultural Heritage (10%). Other areas
like Automotive Transport Logistics, Food and
Agro Industries, Environment, Intelligent Energy,
Sustainable Construction, Textile and many more
had less than 4%. The size of the clusters
(according to cluster members) was also variable.
Most of the clusters (44) were small with no more
than 25 members, followed up by 26-50 members
(22), 51-100 members (14), 101-250 members (13)
and even few biggest clusters with more than 250
members (3).

IV. EMPIRICAL RESEARCH AND
RESULTS
Empirical research was carried out within the
project ‘Cluster and Network Cooperation for
Business Success in Central Europe’ (CNCB),
focused on the development of cluster initiatives.
The 10 partners involved in the project have broad
knowledge both in the field of clustering and in
EU-funded projects. More than 400 EU clusters
were questioned in Austria, Czech Republic,
Hungary, Italy, Lithuania, Poland, Slovakia and
Slovenia. The questionnaire contained 30
questions: including open questions, Likert scale,
multiple-choice and single-choice. In this paper we
focus on the questions related to training,
optimization and internationalisation. We have
used IBM SPSS Statistics and MS Office Excel
software to analyse the results of the questionnaire.
A. Basic Information
In the first part of the survey took part 96 clusters
from the 275 addressed, which means nearly 35%
rate of return (quite reasonable for an online
survey). Most respondents were from Hungary
(25), Italy (17) and Poland (17), followed by
Czech Republic (14), Slovakia (10), Austria (9)
and Slovenia (3) and Lithuania (1).

Source: The author’s own edition based on CNCB
2012. Chart 2 Size of scanned clusters

B. Training aspects in clusters
In this chapter we analyse the answers related to
training (field of training and type of training)
from the CNCB survey. Three sectors are selected
for test elements: biotechnology, info technology,
tourism and cultural heritage. We chose these
clusters because they operate in fundamentally
different fields, therefore diversity training
motivation appears and strong diversity training is
expected in terms of attitude (Fodor-Weiner,
2010).
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Source: The author’s own edition based on CNCB 2012.
Chart 3 What is important for you in the training?

According to the type of the training the
international practices are important in all three
sectors of the study. Trainers from practice are
preferred to academic trainers. For the two
technology-orientated sectors (Biotechnology and
IT) knowledge-transfer through case studies and
best practices is of high priority. The in-house
training was rated below average in all three
sectors, suggesting that the organizational
knowledge-transfer tends to be informal, such as
coaching or shadow programs. In the field of
tourism it was an outstanding value for e-learning,
which is likely correlated with the international
level view. Examining the Biotechnology sector,
the highest value regarding the field of training
was given for Innovation management. Knowledge
management, Project management, Marketing and
PR reached a value above 4. Quality/Environment
management and Team management (more
effective use of human resources) rated high scores
as well, because of more effective use of
intellectual assets. Language skills also rated high
score, because of the importance of the
international level. In the tourism sector Customer
Relationship
Management
and
Quality/
Environmental management were rated the highest
values, because of the speciality of the value chain
management of the service sectors. In this sector
the fields that can facilitate more effective
management of the intellectual assets were rated
over average. In the IT sector Innovation
management, Knowledge management and Team
management were rated with the highest score.
The industry/technology topics are also important,
because of the rapid development of the ICT
sector. Micro- and macroeconomics were rated
with low values in all three sectors, which suggest
that practice has been perceived as a priority.
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Source: The author’s own edition based on CNCB 2012.
Chart 4 The fields of training

V. DISCUSSION AND CONCLUSION
The importance of knowledge and innovation and
their relevance in current economy is obvious (e.g.
Porter, 1990, 1998, 2000/a, 2000/b; Snowden, 1998;
Sveiby, 2001). The results of our research show that
knowledge and competence of business managers and
the development of cluster-organisations will be a
decisive competitive advantage in the future. This is
important because innovation in all areas
(technology, design, marketing, organisation,
management) requires creativity, knowledge and
relationship skills of all the employees involved.
Managers who “only” procure and control are just as
deficient as employees who “only” work well.
Knowledge maps provide an overview of the
knowledge available in the partner businesses,
together with the potentials and their distribution. In
this situation, qualification as a process for upgrading
human capital through consulting and education takes
on high priority. Competitive qualities need highlevel qualifications, which in turn require wellconceived qualification opportunities. The conditions
for success in today’s turbulent markets – national
and international – have changed considerably. In
times where selective market development strategies
and quality are demanded from many different
directions, the needs of qualification have to be taken
into consideration at all stages of the value chain
(Innovation Clusters in Europe – DG Enterprise and
Industry Report 2012). These challenges mean that
clusters need a qualification system with multiple
components. First it involves a qualitative technical
lecture and discussion programme based on an
assessment by the leading businesses and research
institutes of what will be needed in the next few
years. A review of the needs of the cluster businesses
for qualifications is another important input into this
technical programme (Pamminger, 2010). However, a
cluster also needs a very open, interactive and
relations-based network learning forum, which can be

flexibly configured by the actors themselves. In such
an open learning system there are no planned
programs of events – every member can take the
initiative and submit a personal learning module
within the framework of the network forum. The
initiator assumes the role of a broker here, putting a
short description of the content, format and first date
for the desired module on the cluster website
(intranet). If more than a predetermined minimum
number of people register for the event, it is prepared
and held with the help of cluster management or
cluster support. All the results are documented on the
intranet using a uniform and simple system, and are
accordingly available to all cluster partners. Clusters
formed through cooperation and development
projects (e.g. CNCB) realize economic benefits and
synergies between the actors. The advantages and
success factors of clustering could be the subject of
further scientific research.
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Резиме:
Појављивање
и
продубљивање
глобалне економске кризе огледа се у великом
делу,
на
функционисање
међународних
финансијских институција и њихове тренутне
структуре. Дугорочни финансијска криза
ставља захтеве за одлучујуће реформске
потезе у функционисању и структури ММФ-а,
Светске банке и других глобалних и
регионалних финансијских институција. То
значи да су до сада резултати њихове
политике су неадекватне и да је њихова улога
је
предмет
критичке
опсервације
у
проналажењу ефикасног рада финансијских
тржишта. Стога се у светским финансијским
токовима намећу бројна питања као што су:
да ли је са падом евра почео и глобални
валутни рат и ствара ли се банкарска завера
на светском тржишту злата. Кина постаје
све издашнији зајмодавац, у крајњој инстанци
за велики број финансијски осиромашених
држава широм света нудећи им из
геополитичких разлога све издашнију подршку
у јуанима. Кина и Русија се у домену
економског развоја јако допуњују: делокруг
сарадње је јако широк, а постоји снажан
потенцијал за успостављање друге светске
валуте чиме би се потиснуо долар као
доминантна валута у светским робним и
финансијским трансакцијама. Финансијска
криза се развејава политиком наглог
доштампавања новца. Борба за повећање
конкурентности властите државе, на штету
других, се наставља и у ери најдубље
финансијске кризе у свету.
Кључне ријечи: економска криза, утицај,
промене, структура, функционисање, валутни
рат;.
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Abstract: The emergence and deepening global
economic crisis is reflected in large part, on the
functioning of international financial institutions
and their current structure. Long-term financial
crisis has placed demands for decisive reform
moves in the functioning and structure of the IMF,
World Bank Group and other global and regional
financial institutions. This means that so far the
results of their policies are inadequate and that
their role is subject to critical observation with
finding an efficient performance of financial
markets. Therefore, the global financial flows
raise a number of questions such as: Is it began
with the fall of the euro and global currency war
and you are creating a banking conspiracy in the
global gold market. China is becoming more
generous lender of last resort for a large number
of financially impoverished countries around the
world by offering them due to geopolitical reasons
for the more generous support in yuan. China and
Russia in the field of economic development
strongly complement: the scope of cooperation is
very broad, and there is strong potential for the
establishment of other world currencies, which
would suppress the dollar as the dominant
currency in global commodity and financial
transactions. The financial crisis was shattered by
the sudden policy reprints money. The struggle to
increase the competitiveness of their countries, to
the detriment of others, continues in the era of the
deepest financial crisis in the world.
Keywords: The Economic crisis, impact, changes,
structure, functioning, curency war;

1. УВОД
Светска економска криза умногоме утиче на
бројне, углавном еволутивне, промене у
функционисању,готово свих
међународних
финансијских институција, али и на промену
светске финансијске архитектуре све до рата
валутама.
У сред глобалне финансијске кризе монетарне
власти појединих земаља нагло повећавају
властиту новчану масу на тржишту, те тим
новцем купују стране деонице, обвезнице или
новчанице у циљу депресијације властите
валуте. С друге стране, већ деценијама бројни
експерти постављају питање која ће валута
заменити долар као “светски новац” односно
има ли уопште заменне за долар. Појавом евра
све је ишло у том правцу да он буде
доминантна
валута
у
међународним
финансијским токовима. Међутим, у другој
деценији двадесет првог века поставља се
питање хоће ли силовити продор јуана на
међународно финансијско тржиште да угрози
доминацију долара.
Кина и Русија су у 2014 години склопили два
кључна,
економска
споразума:
о
тридесетогодишњој
енергетској
сарадњи
(тежак око 400 милијарди долара) и о
трогодишњој замени валута мимо доларског
обрачуна (номинован на око 24 милијарде
долара, са могућношчу увећања и продужења).
Кина је иначе, до краја 2014 године, активирала
укупно 28 валутних аранжмана које је
потписала са државама широм света. У питању
је спремност о реструктурирању међународних
финансија земље са око 3.890 милијарди долара
девизних резерви. С друге стране многи
експерти сматрају да су санкције Русији
контрапродуктивне и да Запад тек почиње да
уочава нежељене последице таквог приступа. У
ери појачаних геополитичких тензија на
југозападу Азије, Кини не одговара ослабљена
Русија.
Међутим, уколико Кина, ипак, постане главни
руски зајмодавац, у крајњој инстанци, она би
стекла прилику да додатно искаже снагу своје
валуте
у
међународним
финансијским
односима и процесима. Наиме већ годинама се
поставља питање каква глобална финансијска
права (и обавезе) треба да има Кина – земља са
4.000 милијарди долара девизних резерви и
1,35 милијарди становника? Са аспекта Србије
намеће се питање да ли скуп долар угрожава
дужнички положај Србије. С друге стране,
банке у Србији имају високу ликвидност али
расположиви новац не улажу у привреду, него
у куповину девиза.

ДОЛАР ЈЕ ГЛАВНО АМЕРИЧКО
ОРУЖЈЕ У МЕЂУНАРОДНИМ
ОДНОСИМА
Међународни поредак, не само са аспекта
међународних финансија, увођењем БретонВудских институција САД контролишу, не
преко Уједињених нација него преко долара
као „светске валуте“. Пошто се глобалне
трансакције углавном одвијају у доларима САД
могу искључити непослушну државу из
глобалних финансијских токова, а то се данас
назива
геофинансијски
рат36.
Међутим,
рањивост Америке је у томе што је пад цене
нафте изазвао непропорционалан раст долара,
док се валуте других произвођача енергије
суновраћују, а њихови доларски дугови расту –
са неизвесним крајем. Дакле, тај непознат,
огроман износ у доларима оптерећује западне
структуре које држе те дугове. Због
девалвације, сав новац уложен у тржишта у
развоју, у време док су давала већи принос,
претвара се у лоше и сумњиве зајмове. То
значи да се одвија рат валутана, које
свакодневно флуктуирају, а падају и вредности
деоница. Све више држава тргује ван доларске
основе, за коју се САД још увек грчевито бори.
То ће неким земљама наметнути доношење
одлуке да ли ће остати у доларском систему,
прећи у незападни финансијски систем или
покушати обоје, па ризиковати да буду и даље
под америчким притиском. С друге стране,
увођењем санкција Русији, САД су угрозиле
европске партнере, јер због скупе енергије
опада компетитивност европске привреде. Трка
око смањења курса домаће валуте значи да
Кина не девалвира своју валуту, већ
једноставно не допушта да она постане јака. То
је израз политичке воље. Девизни курс кинеске
валуте у односу на амерички долар – одређује
влада37. Кинези имају чврст курс у односу на
Американце, што значи да тај курс има
минималне осцилације. Једном месечно се курс
мало коригује, али у сваком случају, влада,
односно министарство финансија, доноси
одлуке које су у надлежности централне банке.
Кинеска страна односе две валуте одржава
онако како јој одговара куповином односно
продајом америчких државних обвезница.
2.

То америчко Министарство финансија пореди с
“неутронском бомбом”, оружјем моћнијем од
конвенционалног, које је примењено и на Русију због
украјинске кризе. Међутим треба имати у виду
нерасположење у ЕУ, јер док европски извоз у Русију
опада, амерички расте.
37
Холгер Бар, економиста банке Дека, „Тхе Ецономист“,
Лондон, 05.03.2015., стр.4.
36
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ЕКОНОМСКА КРИЗА СМЕЊУЈЕ
ДОЛАР КАО „СВЕТСКУ ВАЛУТУ“
Актуелна садашња економска криза захватила
је све светске националне привреде, међутим
политички потреси појавом и разбуктавањем
украјинске кризе у 2014 и 2015 години
попримају
драматичне
размере.
Након
„хладног рата“ односи између САД и Русије
нису били на нижем нивоу и то има одраза на
светске финансијске токове, који су такорећи
сваким даном све осетљивији и на најмање
политичке потресе. Тако је, на пример, изјава
кинеског министра крајем 2014 године ојачала
рубљу која је тада имала вртоглави пад
вредности од око 59 одсто у односу на
претходну годину. Ова изјава имала је
моментално дејство на московској валутној
берзи – првој на којој је кинески јуан званично
изашао у међународну размену38. Два кључна,
поменута, споразума су закључена између Кине
и Русије у рубљама и јуанима, у складу са
објавом Москве и Пекинга још 2010 године да
ће ради заштите домаће економије настојати да
се окану употребе америчког долара у
међусобном пословању, него у својим
валутама. С друге стране, Кина је крајем 2014
године, у оквиру програма директне замене
валута Аргентини обезбедила 2,3 милијарди
долара, а Венецуели, по истом принципу,
позајмила четири милијарде долара.
3.

Међународни монетарни фонд је почетком
2015 године проценио да ће глобална привреда
у 2015 години расти још спорије него што је
ова међународна финансијска институција
прогнозирала у јесен 2014 године (3,5 одст
уместо 3,8 одсто). Изузетак по ММФ је
Америка која је требало да забележи раст од 3,6
одсто, уместо 3,1 одсто. ММФ при том од
еврозоне очекује сићушни привредни раст од
1,2 одсто (без обзира на рекордан пад цена
нафте) уместо преходне прогнозе (јесен 2014
године) од 1,3 одсто. Европска централна банка
у таквом егзенстенцијалном сивилу, је објавом
баслословног пакета куповине обвезница
јавног и приватног сектора и институција
Европске уније де факто севалвирала евро. Тим
потезом би комерцијалне банке требало да се
ослободе хартија од вредности, а новцем које
38

Ванг Ји, кинески министар иностраних послова, у
Банкоку, децембар 2014 године: “Кина је вољна да
помогне Русији али верује да она има способности да
превазиђе текуће економске проблеме. Уколико руској
страни буде неопходно обезбедићемо подршку у оквиру
наших могућности”. Изјава је дата у тренутку кад
Москва процењује да ће због западних санкција у 2014
години претрпети штету од 140 милијарди долара.
Рубља је моментално ојачала 3,1% у односу на амерички
долар, због обновљеног поверења инвеститора да
постоји начин на који Русија може да избегне омчу
западних санкција.
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би добиле њиховом продајом могле би да
кредитирају нови привредни инвестициони
циклус. Проблем је у томе што би
комерцијалне банке могле (а у ствари нису
обавезне да се „у времену комплексних и јаких
попречних струја (оцена ММФ-а) баце на
одобравање нових кредита. План за сналажење
у „гуравим временима“ немају, осим еврозоне,
ни одговорни у другим деловима света.
Вероватно су зато централне банке Индије,
Канаде, Данске, Швајцарске, Кине, итд. У
последње време повукле низ драстичних потеза
којима су изненадиле берзе: било да је у
питању снижење референтних каматних стопа,
одвајање од паритета са евром, убризгавање
великих количина готовине ради обезбеђења
ликвидности. Нагло ојачали долар прети да
угрози снажан раст америчке привреде и
извоза. Наиме, треба изнаћи решење како да се
носи амерички бизнис са конкуренцијом која
драстично обара вредност своје валуте и своју
дефлацију извози другима? САД траже, у
новонасталој ситуацији када су на светком
финансијском
тржишту
све
израженије
манипулације валутама, како да спороведе нову
сопствену ефективну валутну политику. У
међувремену инвеститори али и грађани,
заморени најновијим комешањем на глобалном
тржишту
папирнатих валута, враћају се
доказаном кризном џокеру – злату. Након
објаве ЕЦБ о доштампавању евра, унца злата
вреднована у еврима поскупела је три одсто,
док је у доларима и фунтама „поскочила“ за
око један одсто. Предвиђа се да ће злато, под
оваквим околностима, бити само скупље до
краја 2016 године.
4. СА ПАДОМ ЕВРА ПОЧЕО И
ГЛОБАЛНИ ВАЛУТНИ РАТ
Почетком 2015 године вредност евра у односу
на долар пао је на најнижи ниво па се поставља
питање да ли поплава јефтиног штампаног
новца Европске уније, с друге стране , подиже
вредност злата и заоштрава светске трговинске
односе. Наиме, након објаве програма
Европске централне банке о куповини
државних обвезница, у вредности од 60
милијарди евра месечно, од марта 2015 до
септембра 2016 године, евро је пао на најнижи
ниво у последњих 11 година, односно у јануару
2015 године вреди само 1,12 долара, а годину
дана раније износио је 1,37 долара. Дакле
глобализовани свет је већ усред рата валута.
Међу експертима за међународне финансије
преовладава мишљење да је девалвација валуте
лакши пут за стимулацију привреде. Тако да је
ЕЦБ срединомјануара 2015 године почела са
доштампавањем евра. Планира се да од марта
2015 године до септембра 2016 године буде

доштампано преко 1,1 билион евра, ради
евентуалног привредног опоравка еврозоне.
Међутим, одмах након ове објаве вредност евра
се суновратио на најнижи ниво од 2003 године,
док су злато и сребро одмах поскупели. Случај
Грчке
међу
инвеститорима
односно
финансијерима подстиче уверење да је
садашњи профил европске монетарне уније
даље неодржив. Пре тога, током 2014 године
евро је изгубио 18 одсто вредности у односу на
амерички долар39. Овако, ново слабљење евра
довело је до тога да он постаје најновија карика
у глобалном рату валутама40.
Сада
појефтињени евро значи, на пример, да
немачки извозници аутомобила постају
директна конкуренција јапанским и америчким
произвођачима
возила.
Примера
којим
девалвиране валуте подстичу извоз производа
одређене државе, директно рушећи понуду
индустрија других земаља, има на претек.
5.

САРАДЊА РУСИЈЕ И КИНЕ И
УТИЦАЈ НА МЕЂУНАРОДНЕ
ФИНАНСИЈЕ

Кина крајем 2014 године истиче све већи значај
стратешког партнерства са Русијом. Почетком
овог века Русија је увозила кинеску робу за
мање од милијарду долара, док је извоз био
шест мијијарди долара. Међутим, суфицит се, у
међувремену,
претворио
у
дефицит41.
Финансијско-економска криза Русије, једна је у
низу
„трансформационих
помака“
у
предстојећих 12-18 месеци42. Уколико би Кина
јуанима санирала дугове Русији, био би то први
случај такве врсте ангажовања у глобалним
финансијским
процесима.
Досадашња
ситуација да САД и ЕУ контролишу цео свет
финансија почиње, почетком двадесет првог
века, да се мења (око 70 одсто глобалне
трговине и целокупни промет злата и нафте
обрачунава се у америчкој валути). Кина ће
наставити да трага за начинима да, у наредним

39

40

41

42

Само у децембру, за 30 дана, евро се срозао за 8,5% у
односу на долар. У међувремену светске валутне берзе
почеле су, крајем јануара 2015 године, да се кладе хоче
ли евро вредети 0,9 америчких долара и пре 2016 године.
И то потезом којим, по Алексу Веберу, бившем
гувернеру Бундесбанке, ЕЦБ само купује време
политичарима који немају план структурних реформи за
оживљавање привреде мимо лавине појефтињеног новца
у финансијком систему еврозоне.
На пример, Русија је 2013 године увезла робу у
вредности од 56 милијарди долара, док је извезла за 40
милијарди. У 2013 години је 8 одсто трговинске размене
Кине и Русије обрачунато у јуанима и рубљама, што је
четири пута више него у 2012 године.
Према процени Светског економског форума из Давоса,
децембар 2014.

годинама, прикаже своју економску снагу43.
Израз поверења Кине у способност Русије да
преброди текуће невоље, изазване санкцијама
Запада, у широком је раскораку са проценом
Запада да Русија убрзано клизи у економскофинансијски и самим тим и политички
ћорсокак. Ова теза заснована је на
претпоставци да Русија неће још задуго моћи
да издржи забрану приступа међународном
финансијском тржишту која је ступила на снагу
средином јула 2014 године, одлуком владе
САД и, две недеље касније, сличним потезом
ЕУ. Аналитичари са америчког Волстрита или
лондонског Ситија сматрају да обезбеди
рефинансирање
пристижућих
доларских
деноминованих дугова компанија, банака али и
државних хартија од вредности, Русија мора да
направи компромис са Западом око кризе у
Украјини, или да крене у продају златних
полуга. Русија ће, у међувремену, ипак морати
да враћа повелике спољне дугове, свесни су
тога и западна финансијска тржишта али и
Кина, којој не одговара слабљење Русије.
Активирањем валутног аранжмана са Кином,
уместо доларског обрачуна (тежак око 20
милијарди долара) са могућношћу продужења
и проширења овог аранжмана. И Русија и Кина
имају данас, свака своје, дугороћне интересе да
активирају тај валутни споразум. Пекинг да
додатно искаже снагу своје валуте у глобалној
финансијској арени, поврх „цементирања“ веза
са Москвом у тренутку њене признате
слабости. Москва би, истовремено, могла да
демонстрира свету, али и домаћим бирачима,
да има финансијског савезника у времену
конфронтације са Западом. Роба из земље са
јаком валутом је скупа ако се плаћа слабијим
валутама. Зато најчешће таква роба нема купца.
Отуд многе велике државе, попут Кине,
одржавају нижу вредност домаће валуте, што
посебно погодује извозу. Дакле, јевтином
кинеском робом коју извози, с једне стране ин е
дозвољавајући јак јуан Кина утиче на односе у
међународним финансијским трансакцијама.
Јевтиним извозом Пекинг одржава вредност
јуана на 20 до 30 одсто испод нивоа који би
одговарао реалној тржишној процени. Таква
политика, дефинитивно, погодује кинеском
извозу. Роба из Кине је толико јевтина да

43

Прекогранична трговина у јуанима достигла је 2014
године 4,63 билиона, што је приближно 746 милијарди
долара, уз повећање од 57,5 посто у односу на 2012.
годину. Овај износ представља 2,5 посто укупне светске
трговине. До краја 2013 године директне инвестиције
пласиране у јуанима достигле су 533 милијарде јуана, уз
повећање од 1,9 пута у односу на исто раздобље 2012.
године.
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амерички произвођачи не могу да држе корак
са кинеским – жале се Американци, и
одговарају девалвацијом свог долара. Таква
новчана политика би требало да помогне
банкама да одрже кредите јевтиним да би био
подстакнут привредни раст. Штефан Рике, С
друге стране треба имати у виду да агресивна
новчана политика САД, усмерена на смањење
незапослености и давање импулса привредном
расту, одражава се и на девизне курсеве у
суседним земљама и онима које су трговински
партнери. Тамо валуте постају јаке, што може
довести до проблема у међународним
трансакцијама и валутним обрачунима.
Међународна употреба јуана убрзано расте, а
Народна банка Кине недавно је потписала
меморандуме о разумевању и споразуме о
кориштењу националних валута са централним
банкама
Велике
Британије,
Немачке,
Луксембурга, Француске и Јужне Кореје.
6. ОДНОС КИНЕ И САД
Кина даје све већу финансијску помоћ, у
јуанима,
земљама
широм
света
из
геополитичких разлога. На тај начин она
почиње да представља могућег ривала ММФ-у
и доларском свету, са битним квалитетним
преимућством. Дакле, док ММФ уз доларске
кредите које нуди захтева строге реформе,
Кина не истиче сличне захтеве. Платежна моћ
Кине и широк излазак на међународну
политичку, финансијску и економску сцену
мења глобалну финансијску архитектуру44.
Силовити продор јуана, на међународно
финансијско тржиште, којим од БретонВудског договора 1944 године, суверено
доминира амерички долар, делује као једна од
неизбежних последица економског јачања Кине
и слабљења дугогодишње позиције САД као
једине глобалне економске силе. Средином
двадесетог века, тачније 1950 године, 29 одсто
светског становништва живело у Кини, док је
њен удео у економској производњи (по
паритету куповне моћи) износио пет одсто. У
исто време у САД је живело окок 8 одсто
светског становништва које је стварало 28
одсто
светске
укупне
производње.
Најреалистичкија
дијагноза
данашњег
економског (па и политичког) светског поретка
гласи, у ствари, да САД остају највећа
економија и највећа политичка и војна сила –
али
у
промењеном
свету45.
Главна
44

45

Петровић, П., 2014, Међународне финансије у новој
архитектури, Институт за међунродну политику и
привреду, Београд, стр.56.
Кина би ускоро требало да постане светска економија
број један, то међутим не значи да ће Кинези бити
богатији од Американаца. Просечан амерички доходак
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карактеристика тих промена је „успон
осталих“. Улогу локомотиве глобалне привреде
преузели су Кина, Индија, Бразил, Јужна
Африка, итд. С друге стане, САД се у
садашњим условима суочава са „осветом
глобализације“ у потрази за профитом, њене
корпорације су производњу преселиле тамо где
је радна снага јефтинија и тамо инвестирале у
индустријске погоне. Резултат су њихове
велике зараде али и дезиндустријализација
Америке која још траје46. Ипак највећи
феномен и највечи парадокс глобалне
економије јесте „Кимерика“ како се однедавно
наyива симбиоза, с једне стране највеће светске
економије, а с друге стране најбрже растуће
светске привреде. Наиме, Америка и Кина су у
исто време и ривали и партнери. „Кимерика“ је
економски организам настао комбинацијом
кинеског развоја и америчке суперпотрошње.
САД свој дефицит односно своју потрошњу
финансира продајом својих обвезница Кини,
која их купује доларима из суфицита у
трговини са Америком47. У бици за ликвидност,
на међународном финансијском тржишту, у
2015 години Кина и Русија, треба да подстакну
остале чланице БРИКС-а да што брже
активирају
своју
развојну
банку
са
најављенихб100 милијарди долара капитала.
Уопштено, бројни повериоци чекају средства
управо из Кине, мада треба имати у виду да је
кинеска економија од 2007 године повећала
своје дугове за 20,8 билиона долара, што је
више од трећине укупног светског пораста
дугова у периоду до краја 2014 године. Укупан
кинески дуг (државни, привредни и приватних
лица) износи око 18 билиона долара, односно
око 200 процената БДП-а. Највеће посткризно
задуживање Кине везано је за бум тржишта
некретнина.
7. КИНА И САРАДЊА СА 16 ЗЕМАЉА
ЦЕНТАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Након што је у Пекингу, после првог таквог
самита у Варшави, септембра 2012 године
одржан састанак државних координатора и
представника Кине и шеснаест земаља
централне и источне Европе, међу којима је
била и Србија, (када је конституисан и
Секретаријат за сарадњу између Кине и тих 16
земаља) нови самит је, у истом саставу, одржан
у Београду децембра 2014 године. Сви
учесници форума сагласили су се да заједнички
по глави данс је окјо 48.000 долара, а кинески само 4.000
долара.
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„која је више жеља него реалност. Реиндустријализација“
је зато политичка парола дана,
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У 2011 години Кина је у САД извезла 295 милијарди
долара а у 2013 години преко 300 милијарди долара.

поставе механизме за сарадњу Кине и земаља
централне и источне Европе. Кина је
апострофирала 12 конкретних мера за развој
ове сарадње и успостављање посебне кредитне
линије вредне преко 10 милијарди долара, са
фокусом на пројекте сарадње у области
изградње
инфраструктуре,
високих
технологија, зелене економије и других
области, успостављање „инвестиционог фонда
за сарадњу“. Кинеска страна ће настојати да
обим трговинске размене, са ових 16 земаља,
до 2015 године достигне износ од 100
милијарди долара48. Осим тога, промовисаће
кинеска предузећа да у наредних пет година
изграде по једну економско-технолошку зону у
свакој земљи49. Развој сарадње Кине и земаља
централне и источне Европе има јединствене
приоритете и циљеве.
Прво, постоји традиционално пријатељство
Кине и сваке од тих земаља, између њих не
постоје отворена питања, билатерална сарадња
је без предуслова.
Друго, Кина и 16 земаља желе да јачају
сарадњу што представља почетну снагу и за
конкретне билатералне односе.
Треће, Кина и све земље се суочавају са
заједничким задацима развоја, што свим
странама пружа могућност да остваре
обострано корисну сарадњу.
Четврто, сарадња Кине са сваком од тих
земаља је комплементарна, што је неопходан
услов како би обе стране оствариле обострано
корисну сарадњу;
Сем тога укупна површина шеснаест земаља
централне и источне Европе износи 1,36
милиона становника, што развоју сарадње са
Кином даје још већу перспективу.
Сарадња Кине и земаља централне и источне
Европе све ће више добијати на значају. На
пример, обим међусобне трговине износио је
2001 године само 4,3 милиона долара, да би веч
2011 године достигао 52,9 милијарди долара, са
просечном годишњом стопом раста од 27,6
одсто. По избијању међународне финансијске
кризе просечна годишња стопа раста кинеског
увоза из земаља централне и источне Европе
износила је 30 одсто.

У 2013 години укупна спољнотрговинска размена Кине и
ових 16 земаља износила је 50 милијарди долара, што је
еквивалентно обиму трговине између Кине и Италије.
49
Уз то организују форуме културне сарадње Кине и тих
земаља. Такође, у наредних пет година за земље сарадње
и источне Европе обезбедиче се 5000 стипендија и
организовати политички форум младих Кине и ових
земаља.
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Двоструке инвестиције су постале активније,
инвестиције кинеских предузећа у централној и
источној Европи покривају хемикалије,
машине, кућне апарате, телекомуникације,
аутомобиле и нове енергетске индустрије.
Проширује
се
сарадња
у
области
пољопривреде,
финансија,
науке
и
технологије50. Србија је важна земља у региону
централне и источне Европе и један од
стратешких партнера Кине. Између две земље
продубљује се традиционално пријатељство.
Контакти на политичком нивоу су приснији,
економско трговинска сарадња се развија,
пројекат изградње моста на Дунаву (ЗемунБорча) и планирање новог моста на Дунаву код
Винче, те обнова термоелектране Костолац,
постали су одлични узори за развијање сарадње
са Кином у смислу организовања великих
пројеката у централној и источној Европи. У
будућности очекује се још успешнијс
економска сарадња Кине и Србије, са
свеобухватним привредним гранама чиме би се
повећао животни стандард становништва. При
томе се у брачунима све више напушта долар, а
кинески јуан се по први пут појављује на
девизним курсним листама у Србији.
8. БАНКЕ ШТИМАЈУ КУРСЕВЕ ВАЛУТА
Највеће светске банке из САД, В.Британије и
Швајцарске
још
од
почетка
светске
финансијске и опште економске кризе, од 2008
године до краја 2013 године штимовале су
курсеве светских валута51. Пробрана група
трговаца девизама пет моћних светских банака
штимовали су курс бројних валута у корист
својих послодаваца и извесних клијената. Ово
откриће резултат је готово двогодишње истраге
Управе за контролу и надзор финансијског
сектора В.Британије (ФЦА) и Комисије за
трговање берзанским производима САД
(ЦФТЦ) – прва те врсте од избијања најтеже
финансијске и опште економске кризе после
Другог светског рата. Глобални регулатори су
тако квинтету мегабанака одредили збирну
казну због нерегуларног трговања девизама,
односно жустрог манипулисања курсевима
десет различитих светских валута. Британска
регулаторна служба (ФЦА) наложила је да пет
банака плате казну од 1,8 милијарди долара
због „пропуста у контроли девизног бизниса“..
С друге стране, амерички ЦФТЦ расписао је
казну за тих пет банака у износу од 1,5
50
51

Симбол таквих пројеката је мост Земун-Борча на Дунаву.
Новембра 2013 године финансијске власти САД, В.
Британије и Швајцарске одрезале су збирну казну од 3,3
милијарде долара за пет највећих банака, и то: „Сити
бенк“, „Џеј Пи Морган Чејс“, „ХСБЦ“, „Ројал бенк ов
Скотланд“ и „УБС“.
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милијарди долара под формулацијом: „због
покушаја манипулације и помагања другим
банкама у махинацијама са глобалним
девизним курсом у корист одређених
трговаца“. Највећу казну платиће швајцарски
УБС (661 милиона долара), и то зато што (иако
је још пре две године добио дојаву о смутним
радњама у девизној секцији) није предузео
ништа да спречи штимовање валута52. Збирна
казна од 3,3 милијарде долара, на први поглед
изгледа огромна, а у ствари то је скромна сума,
ако се зна да је америчка Сити банка,средином
2014 године, кажњена са седам милијарди
долара због махинација кредитним стопама.
Уосталом ових пет мега банака су у
ишчекивање казне одвојиле 5,2 милијарде
долара за ту намену. Трансатланска истрага
открила је да су мале групе банкарских
девизних „експерата“ на интернету, међу
собом, размењивале шифроване, а иначе
поверљиве информације, о својим клијентима и
њиховим
пословним
плановима.
Неидетификовани банкарски службеници,
усред финансијске кризе, усаглашавали су
горњи, средњи и доњи курс у којима су њихови
послодавци и разни други клијенти продавали
и куповали девизе. Могуће финансијске
последице, откривених махинација, могу бити
огромне. Наиме, светско девизно тржиште,
једно
од
највећих
и
финансијски
најпроточнијих, дневно обрне око 5,4 билиона
долара, а при томе се више од 40 одсто тих
трансакција обавља у Лондону. Наведене банке
су уочиле профите у девизном промету, те су
на недозвољеним техникама остваривале
енормне зараде. Истрага је вођена на основу
документације коју су поменутих пет банака
достављале истражним органима. Осим тога,
средином фебруара 2015 године, откривена је и
банкарска завера на светском тржишту злата.
Вашингтон је почео да цистражује да ли је
десетак мегабанака годинама штимовало цену
драгоцених
метала.
Наиме,
америчко
министарство правде и Комисија за терминске
робне трансакције САД отворили су истрагу о
могућим манипулацијама ценом драгоцених
метала на светском тржишту. У питању је
дугогодишња пракса учесника такозваног
процеса лондонског фиксирања цене злата 53.
Најновија америчка провера пословних узуса
пословних банака на Западу, и евентуалне
штете настале из групних махинација, уследила
52

53

Поред тога, Федерална власт за надзор швајцарских
банака најавила је поравнање са УБС-ом у вредности од
139 милиона долара.
Прозвано је десетак мегабанака међу којима су: ХСБЦ,
Банк оф Нова Скотија, Барклеја, Кредит Суис, Дојче
Банк, Голдман Сакс, Џеј-Пи Морган Чејс, Сосиете
женерал, Стандард банк и УБС.
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је након што је од избијање глобалне
финансијске кризе надлежнима постало јасно
да
одређене
финансијске
институције
маневришу на тржишту хартија од вредности и
акција, истовремено штимујући међубанкарске
каматне стопе као и међународни курс девиза 54.
Након договора надметањем вест о цени
четири скупоцена метала разлива се већ
деценијама разрађеним берзанским каналима
на светско тржиште метала и хартија од
вредности. Промет овим металима је огроман а
само 2014 године светска тражња за златом
износила је 3.924 тоне. Само један цент горе
или доле у дневној цени злата и три преостала
драгоцена метала доноси или односи огромне
суме
учесницима
ове
трговине.
Заинтересованих је много од централних
банака широм света, јувелирске и других
индустрија које користе драгоцене метале као
сировину, до спекуланата који везују своје
инвестиције за цену златних полуга или
количину
стратешких
метала,
посебно
паладијума55. Договорно намештање тзв.либора
(лондонске међубанкарске понуђене стопе) и
тзв.евролибора омогућило је инвестиционим
огранцима мегабанака да много дуже него што
је реално приказују профит и задрже утицај на
глобалном тржишту сваковрсних јевтиних
кредита. Тај банкарски „превид“ потом је, на
много места, крпљен новцем пореских
обвезника широм развијеног света. Међутим,
како су истраге постајале све упорније (а глобе
све веће) банкари су журно ревидирали
пословни стил и на тржишту драгоцених
метала. Електронска референтна цена сребра,
на глобалном нивоу, сада је у рукама „Томсон
Ројтерса“ и ЦМЕ групе, док лондонска берза
метала два пута дневно утврђује референтну
цену платине и паладијума. С друге стране,
цена злата, од марта 2015 године, Међународна
асоцијација за референтне стопе почела је да
електронски утврђује цену злата – замењујући
оспорени „лондонски процес“ одређивања.
9. ЗАКЉУЧАК
Економисти сматрају да су комешања на
тржишту валута настала притиском на владе да
створе нова радна мјеста. Један од начина за то,
наводе економисти, јесте повећање извоза,
Наиме, два пута дневно (у 10 и 30х и 15х по лондонском
времену), група пажљиво пробраних људи седа за
телефон да се договоре о цени злата, сребра, платине и
паладијума на светском тржишту. Договор се одвија
надметањем, док, званично, не процене тренд на
тржишту. Незванично, екипа на телефонима процењује
која цена одговара њима и њиховим клијентима –
изражено у доларима, фунтама или еврима.
55
Фантастична моћ затворених банкарских кругова начета
је 2012 године када је истрагом утврђен групни дослух у
намештању међубанкарских каматних стопа.
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односно смањење вредности домаће валуте. До
нове појаве валутног рата дошло је 2008.
године кад је САД почео поновно штампати
велике количине долара како би куповином
других валута спустио вредност долара и тако
повећао свој извоз и смањио незапосленост. На
исти начин одговорила је Велика Британија и
Кина док је тада еврозона избегла улазак у
овакав финансијски сукоб. То је изазвало у
еврозони преношење кризе с банкарског
сектора на читаве државе, нарочито рубне, које
су своје производе продавале на доларском
тржишту, где су им производи због раста
вредности евра постали све неконкурентнији.
Експерти из области међународних финансија
предвиђају да ће током 2015 године бити
присутне велике флуктуације курсева на
девизним тржиштима уз велику вероватноћу да
ће на крају ове године евро вредети једва
нешто мало изнад једног долара. У актуелној
ситуацији
на
светским
финансијским
тржиштима Кинези виде да је Русија прва
домина а они следећа, па се опиру хегемонији
долара и граде паралелан систем. С друге
стране треба имати у виду да финансијско
тржиште може да функционише само ако људи
верују да су процеси којима сде утврђују
девизни стандарди поштени и правични, а не
корумпирани манипулацијама неких од
највећих банака на свету. Избегавање валутног
рата могуће је на више начина. Снажне државе
обично негативне ефекте валутног рата
покушавају избећи истовременим повлачењем
више разних потеза који имају за циљ повећање
конкурентности. Политички слабе државе, у
страху од социјалних немира избегавају
смањење
државних
трошкова
и
рационализацију државне управе, те се радије
одлучују
на
штампање
новчаница
и
инфласијско
снижење
реалног
дохотка
становништва. Друга крајност која се јавља у
државама код којих је превелики утицај банака,
увозника и штедиша на политику је потпуно
избегавање валутног рата у сукобу са другим
државама, што доводи до апресијације домаће
валуте и слабљење конкурентност домаће
производње.
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Rezime: U Bosni i Hercegovini posluje 28 banka,
dok su dvije banke u procesu likvidacije. Ukupna
aktiva banka u 2014. godini iznosi 22,8 milijardi
KM. Ovim radom nastojaćemo analizirati i
istražiti koliki iznos kapitala je potreban bankama
da bi podržale svoje poslovne operacije. Naš
primarni fokus je na kreditnom riziku. Koristićemo
EMS model da procjenimo vjerovatnoću bankrota
privrednih društava u BiH, analiziraćemo
bankarske portfelje, izračunati potencijalne
očekivane i neočekivane gubitke. Zaključci do
kojih dođemo trebaju ukazati koliko je potrebno
kapitala domaćim bankama kada domaći
regulatori odluče da u potpunosti implementiraju
pristup internog rejtinga i koje su posljedice za
domaća privredna društva i bankarske portfelje..
Klјučne riječi: kapital, interni rejting, očekivani
gubici, neočekivani gubici, model.
Abstract: In Bosnia and Herzegovina there are 28
banks, and two banks in process of liquidation.
Total asset of active banks is 22,8 billion BAM in
2014. With this work we will try to analyse and
explore the amount of capital that banks in Bosnia
need to have in order to sustain their operation.
Our primary focus in this paper would be credit
risk. We will use EMS model to predict probability
of default for companies in Bosnia and
Herzegovina, analyse banks portfolios, calculate
expected and unexpected loss. Our findings should
indicate how much capital does domestic banks
need to have when local regulators decide to
implement Internal rating - based approach, and
what are repercussions to domestic companies and
banks portfolio.
Keywords: capital, internal rating, expected loss,
unexpected loss, model.
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I UVOD
Globalizacija između ostalog podrazumijeva
uspostavljanje jedinstvenih pravila poslovanja i
harmonizaciju propisa.
Bazelski sporazum
reguliše način i uvodi praksu u poslovanje
međunarodno aktivnih banaka. Iako je u BiH tek
manji broj banaka međunarodno aktivan, u smislu
da svoje kreditne aktivnosti obavlja u više zemalja,
odredbe ovih sporazuma se primjenjuju i na sve
banke u BiH. U BiH posluje 28 banaka i dvije
banke u postupku likvidacije. Ukupna aktiva banka
iznosi 22,8 milijardi KM ili 11,6 milijardi EUR.
Lokalni regulatori (Agencija za bankarstvo RS i
Agencija za bankarstvo FBiH) aktivno su
uključene u izradu novog Zakona o bankama na
entitetskim nivoima. Novi zakon predviđa
uspostavljanje internih metodologija za procjenu
rizika i adekvatnosti kapitala kod banaka. Iako,
nigdje nismo uspjeli pronaći analizu ovih efekata
na domaće banke, naš cilj je da ovim radom
utvrdimo moguće reprekusije koje će interne
metodologije imati na domaće poslovne banke,
njihove portfelje i buduće poslovanje domaćih
privrednih društava. Kako su kreditne aktivnosti
dominantne aktivnosti za banke u BiH u našoj
analizi najveću pažnju posvetićemo kreditnom
riziku i odgovoriti na pitanje koliko je kapitala
potrebno bankama u cilju prilagođavanja ovim
izmjenama.
Uspostavljanje okvira za procjenu očekivanih i
neočekivanih gubitaka
Prilikom upravljanja kreditnim rizicima banke
mogu koristiti standardizovani pristup (rejting
obezbjeđuju eksterne rejting agencije) ili pristup
internog rejtinga. Interni rejting podrazumijeva
dvije mogućnosti i to: osnovni pristup i napredni
pristup. Osnovna karakteristika osnovnog pristupa
jest procjena vjerovatnoće bankrota od strane
banke (probability of default) dok ostale parametre
definišu lokalni regulatori (loss given default,

exposure at default, maturity). Napredni pristup
podrazumijeva da banke same obezbjeđuju sve
parametre.
U BIH ukupno posluje 25.88256 privrednih
društava. Od tog broja nekih 9.042privrednih
društava je u Republici Srpskoj, u Brčko distriktu
1.266 i 15.269 u Federaciji BiH. U cilju našeg
istraživanja prikupili smo finansijske izvještaje za
9.042privrednih društava za Republiku Srpsku za
2012. godinu što predstavlja uzorak od nekih
34,9% ukupne populacije privrednih društava u
BiH.
Koristili smo KMV model, Mertonov model i
EMS57 model u cilju identifikovanja vjerovatnoće
bankrota, a testiranje smo izvršili uz pomoć
registra blokiranih računa Centralne banke BiH 58.
Nakon testiranja ovih modela odlučili smo se da je
EMS model najbolji za primjenu u našoj zemlji. 59
Za 9.042 privrednih društava u Republici Srpskoj
smo izračunali rejting i vjerovatnoću bankrota po
tom osnovu. Nakon toga pristupili smo
identifkovanju dugoročnih kredita (2,51 milijardi
KM) i kratkoričnih kredita (2,0 milijardi KM). Za
izračun očekivanog gubitka koristli smo poznatu
formula za izračun očekivanog gubitka.
EL = EAD * LGD * PD

(1)

EAD - Izloženost u momentu bankrota (Exposure
at default)
LGD - Gubitak u slučaju bankrota (Loss given
default)
PD - Vjerovatnoća bankrota (Probability of
default).
Pretpostavili smo da je EAD suma dugoročnih i
kratkoročnih kredita dostupnih u finansijskim
izvještajima za privredna društva u Republici
Srpskoj za 2012 godinu. Sljedeći parametear koji
treba da izračunamo je LGD. Prema izvještaju
Doing business report za 2015 godinu stopa
oporavka (recovery rate – RR ) za BiH iznosi
35,9%.
Prosječni LGD za BiH je LGD = 1 – RR ili 64%.
Standardnu devijaciju LGD koja nam je potrebna
za izračun neočekivanog gubitka u BiH za period
2011 – 2015. godinu izračunćemo na osnovu
sljedeće tabele.

56 http://www.bhas.ba/tematskibilteni/
BHB_2014_001_01_bh.pdf
57 http://people.stern.nyu.edu/ealtman/
emerging_markets_review.pdf
58http://www.cbbh.ba/files/blokirani_racuni/2015/blokirani_ra
cuni_02_02_2015.pdf
59 Testiranje modela za procjenu bankrota u Republici
Srpskoj” Finrar 8, S. Stevanović, M.Grujic Banjaluka 2014

Tabela 1: RR i LGD za BiH
2011

2012

2013

2014

2015

RR

0,3470

0,3500

0,3540

0,3600

0,3590

LGD

0,6530

0,6500

0,6460

0,6400

0,6410

Standardna devijacija LGD na osnovu prethodne
tabele iznosi 0,78%, ali ćemo za potrebe rada
pretpostaviti da je varijansa LGD 1%.
II OČEKIVANI I NEOČEKIVANI GUBICI U
BANKAMA U BIH
Nakon prethodnih razmatranja obuhvaćeni su svi
parametric za izračun očekivanih gubitaka.
Očekivani gubici koje smo dobili izračunom
vjerovatnoće bankrota (PD) i izloženosti (EAD)
iznose 390 miliona KM za Republiku Srpsku tj.
privredna društva koja su registrovana u RS i čije
su kreditne obaveze 4,7 milijardi KM.
Posmatrajući ukupne kreditne obaveze koja
privredna društva u RS imaju dolazimo do
nelogičnog zaključka. Obzirom da je 9.042
privrednih društava 34,9% ukupnih privrednih
društava u BiH, iznos od 4,51 milijardi KM je
54.6% ukupnih kredita datih privrednim društvima
u 2012 godini koji iznose 8,26 milijardi KM.
Objašnjenje ove nelogičnosti možemo pronaći u
činjenici da je određeni dio kredita dat direktno od
strane
Investiciono
–
Razvojne
banke,
međunarodnih institucija EIB, EBRD, Vlade,
banaka iz inostranstva i banaka čije je sjedište u
FBiH. Dio ovih kredita nije identifikovan u
izvjštajima koje izdaje Centralna banka BiH. Ali
na osnovu izračuna očekivano gubitka možemo
izračunati prosječni procentualni očekivani gubitak
za kredite date privrednim društvima u RS. Za
4,51 milijardi kredita, očekivani gubitak iznosi 387
miliona očekivanog gubitka ili 8,58% svih kredita.
Za 8,26 milijardi KM svih kredita u BiH,
očekivani gubitak iznosi 708 miliona KM. Na ovaj
način izračunali smo očekivane gubite za klasu
aktive koju zovemo: krediti dati privrednim
društvima. Sljedeća naša aktivnost podrazumijeva
izračunavanje neočekivanog gubitka (unexpected
loss – UL). Za to ćemo iskoristiti formulu:
UL = EAD * SQRT [(PD * σ²LGD) + (LGD² *
σ²PD)] (2)
EAD – Izloženost u momentu bankrota (Exposure
at default)
LGD – Gubitak u slučaju bankrota (Loss given
default)
PD - Vjerovatnoća bankrota (Probability of
default).
σ²LGD - variance(LGD)
σ²PD – variance (PD)
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Na osnovu naših parametara koje smo prikupili
(dugoročni i kratkoročni krediti, vjerovatnoće
bankrota, varijanse LGD, varijanse vjerovatnoće
bankrota) za 4,51 milijardi KM, neočekivani
gubitak – UL iznosi 1,35 milijardi KM ili 29,93%.
Ukoliko ove rezultate primjenimo na cjelokupni
portfelj kredita datih privrednim društvima u BiH
za 2012 godinu dobićemo iznos neočekivanog
gubitka – UL u iznosu od 2,473 milijardi BAM.
Toliki iznos kapitala je potreban da bi se podržalo
poslovanje bankarskog sektora, imajući u vidu
kreditne rizike koje banke preuzimaju, a za klasu
aktive koja se zove krediti dati privrednim
društvima.
Naš sljedeći korak predstavlja izračunavanje
očekivanog i neočekivanog gubitka za klasu aktive
koju zovemo krediti dati stanovništvu. Naša
polazna pretpostavka podrazumijeva posmatranje
parametra učešća loših kredita u ukupnim
kreditima u BiH. Loši krediti – Non – performing
loan ili NPL u BiH iznose 15,5% prema izvještaju
za treći kvartal 2014. godine, a prema podacima
CBBiH. Na osnovu radne grupe za NPL u
centralnoj i jugoistočnoj Evropi koja je formirana
u okviru „Bečka“ inicijative za kordinaciju
bankarskog sektora sve zemlje učesnice ove
inicijative, između kojih su BiH, Srbija, Hrvatska,
Slovenija primjenjuju iste kriterije za definisanje
NPL plasmana. Loši plasmani u svim zemljama su
oni koji kasne 90 i više dana. Ovi krediti se
tretiraju kao krediti koji su u difoltu. Na osnovu
ovih pretpostavki možemo tvrditi da, obzirom da
za BiH ne postoji javno objavljeni podatak o NPLovima kredita stanovništva da su oni slični kao
NPL-ovi u Hrvatskoj i Srbiji. Ovo smo prikazali
tabelom 2. i tabelom 3.
Tabela 2: Hrvatska NPL60
NPL u %
Nekvalitetni
krediti ukupno
Nekvalitetni
krediti
stanovništvo
Nekvalitetni
krediti privreda

2010

2011

2012

2013

11,2

12,4

13,9

15,6

7,8

8,6

9,5

11,2

18,1

20,1

25

28,2

2010

2011

2012

2013

16,92

19,03

18,63

21,37

8,82

9,11

10,09

10,80

20,70

22,33

19,19

24,52

Tabela 3: Srbija NPL61
NPL u %
Nekvalitetni
krediti ukupno
Nekvalitetni
krediti
stanovništvo
Nekvalitetni
krediti privreda

60 Izvor: Hrvatska narodna banka
61 Izvor: Narodna banka Srbije
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Na osnovu prethodnih tabela NPL-ovi za kredite
date stanovništvu kreću se 11,2% u Hrvatskoj i
10,8% u Srbiji. Za potrebe rada pretpostavićemo
da je učešće NPL-ova 10%.
Za procjenu rizika i potrebnog kapitala postoji
samo napredni interni pristup. To znači da banke
samostalno procjenjuju vjerovatnoću bankrota
(PD), izloženost u momentu bankrota (EAD),
gubitak u slučaju bankrota (LGD). Međutim,
usljed okolnosti da banke ne pružaju ove podatke u
svojim godišnjim izveštajima za potrebe rada
pretpostavićemo da je vjerovatnoća bankrota kod
ove klase aktive 10%, a LGD ćemo dobiti iz
relacije 1 – RR. Stopu oporavka (RR) ćemo dobiti
na osnovu izvještaja Doing business report za
2015, a EAD će predstavljati svi krediti koji koji
su dati stanovništvu. Očekivani gubici za ovu
klasu aktive iznose 440 miliona KM dok
neočekivani gubici iznose 1,325 milijarde KM.
Nakon što smo izračunali očekivane i neočekivane
gubitke za dvije klase aktive, krediti stanovništvu i
krediti dati privredi, uz pretpostavku da su ovi
parametri za kredite dati državi 0, možemo
izračunati za cjelokupni bankarski portfelj ova dva
parametra.
Očekivani gubici (EL) za kredite date u 2012
godini su:
- Očekivani gubici za privredna društva 708
miliona KM
- Očekivani gubici za stanovništvo 440 miliona
KM
Ukupni iznos očekivanih gubitaka je 1,148
milijardi KM.
Neočekivani gubici (UL) za kredite date u 2012
godini su:
- Neočekivani gubici za privredna društva
2.473 miljarde KM,
- Neočekivani gubici za stanovništvo 1,325
milijarde KM.
Ukupni iznos neočekivanih gubitaka je: 3,798
milijardi KM.
Neočekivani gubitak na portfolio nivou će biti
manji, nego suma individualnih neočekivanih
gubitaka prema svakom članu iz jedne klase aktive
(pojedinačnom kreditu) za efekat diverzifikacije.
Mada se i ova pretpostavka može dovesti u pitanje,
jer u uslovima krize korelacija većine klasa aktiva
teži ka 1, osim recimo zlata i tradicionalnih oblika
aktive koja su pogodna za ulaganje u uslovima
krize, i teškoće da se iz zvaničnih izvještaja banaka
dobije podatak o korelacijama pojedinih klasa
aktive za potrebe ovog rada ovaj efekat nećemo
uzeti u obzir. Međutim mi takođe nismo uzeli u
efekat na bankarski kapital koji će imati izdvajanje
za operativne rizike i tržišne rizike. Ekonomski
kapital je interni kapital koji je bankama potreban
da bi pokrio neočekivane gubitke tokom
određenog vremenskog perioda sa datim stepenom
povjerenja. Zbog toga što se očekivani gubitak

računa prilikom određivanje cijene bankarskog
proizvoda i pokriva rezervisanjem za kredite samo
je neočekivani gubitak iznos koje banke pokrivaju
svojim ekonomskim kapitalom.
U BiH ukupna rezervisanja za 2012 godini su
iznosila 1,46 milijardi KM, Osnovni kapital je
iznosi 2,32 milijarde dok je ukupni kapital iznosio
3,01 milijardu KM. Prema našoj analizi
rezervisanja za kreditne rizike će iznositi 1,148
milijardi KM, a potreban kapital za pokrivanje
ovih rizika su 3,798 milijardi KM. Na osnovu
prethodnih konstatacija možemo zaključiti da u
slučaju da su banke u 2012 godini koristile internu
metodologiju za procjenu rizika i kapitala ukupno
bi oprihodovale 312 miliona KM ukidanjem
rezervisanja. Nedostajući kapital za pokriće
neočekivanih gubitaka bi iznosio razliku između
trenutnog kapitala 3,01 milijardi KM i
neočekivanih gubitaka 3,798 milijardi ili oko 820
miliona KM. Dalji korak u našem radu
usmjerićemo na procjenu koliki bi iznos kapitala
bio potreban za pokriće neočekivanih gubitaka u
2014 godini. Pretpostavićemo da su privredna
društva imala iste vjerovatnoće bankrota u 2014 u
odnosu na 2012 godinu, finansijske performanse se
nisu pogoršale nego su ostale iste i koriste istu
metodologiju. Obzirom da je protekom dvije
godine došlo do promjene u izloženosti banaka
kreditima
datim
stanovništvu,
privrednim
društvima i državi u svrhu naše analize to ćemo
morati uzeti u obzir. U periodu 2012 do 2014
krediti fizičkim licima su porasli za 9,6762% i u
2014 godini iznose 7,54 milijardi, krediti državi
49,98% dok su krediti privredi pali za 0,09%. Na
osnovu ovih podataka možemo izvesti zaključak
da će EL i UL biti isti za kredite privrednim
drušvima, dok će doći do povećanja u dijelu koji
se odnosi na kredite stanovništvu.
Očekivani gubici (EL) za kredite date u 2014
godini su:
- Očekivani gubici za privredna društva 708
miliona KM
- Očekivani gubici za stanovništvo 478 miliona
KM
Ukupni iznos očekivanih gubitaka je 1,186
milijardi KM.
Neočekivani gubici (UL) za kredite date u 2014
godini su:
- Neočekivani gubici za privredna društva
2,473 miljarde KM,
- Neočekivani gubici za stanovništvo 1,474
milijarde KM.
Ukupni iznos neočekivanih gubitaka je: 3,947
milijardi KM.
Rezervisanja za kredite u 2014 godini na nivou
bankarskog sektora su iznosila 1,68 milijardi KM,
osnovni kapital je iznosio 2,47 milijarde dok je

ukupni kapital iznosio 3,3 milijarde KM, i u
odnosu na 2012 godinu možemo zaključiti da je
došlo do povećanja rezervisanja za 565 miliona i
kapitala za 300 miliona KM. U slučaju da su banke
u 2014 godini koristile internu metodologiju za
procjenu rizika i kapitala ukupno bi oprihodovale
494 miliona KM ukidanjem rezervisanja, a
nedostajući kapital bi iznosi 647 miliona KM, što
je razlika između ukupnog kapitala (3,3 milijarde
KM) i neočekivanih gubitaka (3,947 milijardi
KM). Razlika od 153 miliona KM je dodatni
kapital koji će biti potreban bankama da pokriju
kreditne rizike u svojim portfeljima. Iznos
potrebno kapitala može biti i veći i manji u
zavisnosti od efekta diverzifikacije, kretanje
vjrovatnoće banakrota privrednih društava. Banke
koje imaju veći iznos izloženosti privrednim
društvima trebaće izdvojiti više kapitala i veća
rezervisanja nego banke čiji portfelji su
dominantni portfelji usmjereni na stanovništvo i
državu. Ovaj trend je zabrinjavajući imajući u vidu
činjenicu da se iz privrede finansira i država putem
poreza i doprinosa i stanovništvo koje prima svoje
lične dohotke direktno ili indirektno iz privrede. U
nastavku rada ćemo prikazati tržišnu strukturu
banaka u BiH, a prema dostupnim informacijama
iz finansijskih izvještaja za 2013 godinu.
Na osnovu tabele 463 i tabele 5 o očekivanim i
neočekivanim gubicima u BiH moguće je utvrditi
za svaku pojedinačnu banku koliko će kapitala biti
potrebno da bi se podržao rizko profil portfelja
koje banke trenutno imaju.
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Izvor: Centralna banka BiH.

Tabela 5: Očekivani i neočkivani gubici za
portfolio banaka u BIH
EL – Očekivani gubici
Krediti
državi

Krediti
privredi

0,00%

8,58%

Krediti
stanov.
6,40%

UL – Neočekivani gubici
Krediti Krediti
državi privredi
0,00%

29.93%

Krediti
stanov.
19,2%

ZAKLJUČAK
Na agregatnom niovu prema našoj analizi da bi se
podržao kreditni portfelj biće potreban približno
isti nivo kapitala, ali na pojedinačnom niovu banke
koje imaju više kredita datih privredi trebaće da
izdvoje veći iznos rezervisanja i kapitala. To će
dovesti do smanjivanja izloženosti njihovih
portfelja ovoj klasi aktive i povećanje učešća
kredita datih državi i stanovništvu. Usvajanjem
internih metodologija banke će biti manje
motivisane da kreditiraju privredna društva, prije
svega zbog veće rizičnosti ovih kredita u odnosu
Tabela 4 prikazana je na kraju rada.
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na alternativu kao što su krediti stanovništvu ili
krediti državi, to će otvarati problem novih
investicija, povećavanje zaposlenosti, izgradnje
novih proizvodnih kapaciteta i stimulisanje
ekonomske aktivnosti. Banke koje žele da zadrže
veće učešće kredita privredi moraće izdvojiti više
kapital za te namjene, što će dovesti do lošije
konkurentne pozicije ovih banaka u odnosu na one
koje imaju drugačije portfelje. Dodatni kapital će
morati obezbjediti dokapitalizacijama, a u slučaju
da to ne mogu moraće korigovati svoj riziko profil.
Ukoliko privreda bude uskraćena za mogućnost
novih zaduženja putem banaka moraće tražiti
alternativu zaduživanju. Obzirom da nisu izgrađeni
kapaciteti koji bi konkurisali bankama, alternativni
oblici finansiranja putem tržišta kapitala,
investicionih fondova i drugih institucionalnih
investitora, kao i zbog činjenice da su relativno
gledano naša privredna društva mala za pristup
globalnom finansijskom tržištu, alternativa
zaduživanju će biti otežana. To će takođe povećati
intenzitet problema koji je identifikovan
izvještajem Doing bussines, a to je pristup
finansijama, u narednom periodu. Alternativna
rješenja za probleme koja su rezultat naših
očekivanja zasnovanih ovom analizom su
uspostavljanje kapaciteta upravljanja rizicima u
preduzeću (Enterprise Risk Management),
upravljačkim aktivnostima koja treba da rezultiraju
smanjenjem vjerovatnoće bankrota kod naših
privrednih društava, promovisanjem kulture
preuzimanje rizika kod alternativnih imalaca viška
sredstava
(stanovništvo),
uspostavljanjem
regulatornog
okvira
koji
će
motivisati
institucionalne investitore za podršku dugoročnim
investicijama, pripremu investicionih projekata na
način umanjenje i kontrole rizika, tranzicioni
period za implementaciju novih regulatornih
rješenja koja podrazumijeva uspostavljanje
internih metodologija za procjenu rizika i kapitala.
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Резиме: Управљање платним системом
подразумева управљање основним ризицима
који карактеришу те системе, где је један од
најважнијих – оперативни ризик. Управљање
оперативним ризиком се у великом делу односи
на управљање информационим системом
платног система. Пораст ефикасности
платног система нераскидиво је повезан са
имплементацијом најсавременијих хардверскософтверских решења, због чега управљање
оперативним ризиком у савремним условима
мора бити континуиран и динамичан процес.
Информациона технологија има важну улогу и
код управљања осталим ризицима који су
иманентни платним системима. Референтне
међународне
институције
дефинишу
стандарде и препоруке на којима се базира рад
савремених платних система, и тиме
операторима система пружају основне
смернице за менаџмент ризика у платном
систему. Међутим, не постоје универзална
правила примењива у свим случајевима,
односно свака институција менаџмент ризика
треба да прилагоди конкретном систему,
околностима у оквиру којих функционише,
ресурсима са којима се располаже и другим
факторима..
Кључне ријечи: Информационe технологије;
платни систем; оперативни ризик; управљање
ризицима..
Abstract: Management of payment system implies
and requires management of core risks immanent
to those systems, operational risk being the most
important. Managing the operational risk in
payment system to the great extent means
management of its information technology

infrastructure. The increase in the payment system
efficiency
is
essentially
connected
to
implementation of state-of-art hardware and
software solutions, at the same time requiring
operational risk management to be a dynamic and
continual process. Information technology has
significant role in the management of all other
risks immanent to payment systems, also.
International institutions and organisations are
creating standards and recommendations for
modern payment systems, by which they provide
systems’ operators with core guidelines for
payment system risk management. Still, there are
no universal rules applicable in all cases, meaning
every institution has to adjust its risk management
to that particular system, environment that it is
functioning in, resources that are available and
other elements.
Key Words: Information Тechnologies;
Оperational Risk; Risk Мanagement, Payment
System .
1. УВОД
Електронски платни системи функционишу у
различитим облицима већ неколико деценија.
Износи који се обрађују у електронским
великопродајним системима (енгл. Electronic
Wholesale Payment Systems) могу да буду
огромни. На пример, амерички платни системи
FEDWIRE (телекомуникациона мрежа којом
управља Систем федералних резерви, за
трансфере између финансијских институција
које имају рачуне код банака федералних
резерви.) и CHIPS (Clearing House Interbank
Payments System) „обрну“ износ еквивалентан
друштвеном бруто производу САД за 2,5 дана.
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Британски CHAPS (Clearing House Automated
Payments System) дневно обави плаћања у
износу од 90 милијарди фунти, што представља
четвртину друштвеног бруто производа Велике
Британије.
Јапанском
систему
за
међубанкарски трансфер средстава потребно је
мање од три радна дана да постигне обрт који
је једнак друштвеном бруто производу Јапана,
док се овакав обрт у Немачкој постиже за
четири дана. Вредности трансакција у платном
систему TARGET2, Европске монетарне уније,
приказане су у Табели 1.
ТАБЕЛА 1. ВРЕДНОСТИ ТРАНСАКЦИЈА У СИСТЕМУ
TARGET2 У МИЛИЈАРДАМА ЕВРА. [1]
Земља/год
Немачка
Француска
Холандија
Шпанија
Италија
Белгија
Луксембург
Финска
ЕУ
Аустрија
Грчка
Ирска
Португалија
Данска
Словачка
Словенија
Кипар
Естонија
Бугарска
Пољска
Малта
Летонија
Литванија
Руминија
Укупно

2009

2010

2011

2012

2013

171300 213841 210260 195561 151591

%
30,72%

93757

94072 102300 110252

87565

17,75%

73476

77458

79204 105508

69341

14,05%

91063

88311

94391

88333

65095

13,19%

32241

33197

33052

32663

37465

7,59%

27027

24591

27207

26635

21402

4,34%

10299

10258

14711

18015

17009

3,45%

7228

9061

12101

21872

9894

2,01%

11941

9503

9359

8893

8618

1,75%

7266

6988

6939

6486

7513

1,52%

7464

7180

6000

5021

5308

1.08%

7752

7642

5284

4398

3720

0,75%

4251

5152

5670

3709

3461

0,70%

3742

3405

3332

2896

2736

0,55%

880

682

707

840

627

0,13%

586

582

594

714

608

0,12%

390

455

429

701

337

0,07%

87

84

304

320

323

0,07%

-

181

286

313

275

0,06%

132

181

299

301

144

0,03%

0

77

109

261

132

0,03%

194

200

228

186

105

0,02%

96

97

123

137

99

0,02%

-

-

50

115

75

0,02%

551172 593194 612936 634132 493442 100,00%

Управљање ризиком у платним системима
веома је важно из следећих разлога:
 Платни систем је централни део домаће и
међународне финансијске инфраструктуре;
 Екстремно велике вредности плаћања увек
су последица трговине на тржишту новца,
тржишту
хартија
од
вредности
и
међународне трговине;
 Платни системи су од критичног значаја за
функционисање економије;
 Платни системи су примарни канал за
трансмисију монетарне политике, али су
исто тако и директан канал за трансмисију
поремећаја и финансијских шокова;
 Инструмени и процедуре у платним
системима су важни за поверење јавности у
националну валуту.
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Приступ код управљања савременим платним
системима треба да се заснива на управљању
ризицима који карактеришу те системе.
Модели и методе које се примењују у
појединачним случајевима могу се значајно
разликовати. Међутим, уочава се тежња за
њиховом униформношћу до мере до које то
дозвољавају специфичности система и разлике
друштвено-економског окружења у коме
систем
функционише.
Платне
системе
карактеришу следећи ризици: ликвидносни
ризик, кредитни ризик, оперативни ризик,
правни ризик и системски ризик. [2]
2. ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКИ
АСПЕКТ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У
ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА
Информационо - комуникациона инфраструктура, њено одржавање и сигурност, може
имати
пресудни
значај
за
одржање
конкурентске
позиције,
солвентности,
рентабилности сваке финансијске институције,
па и институције која је учесник или оператор
неког платног система.
Глобализација финансијских услуга, заједно са
убрзаним порастом значаја информационих
технологија у финансијским системима, чине
да активности финансијских институција и
ниво и категорије ризика буду све сложенијег
карактера. То има своју импликацију и на
платне системе, а нарочито оне од системског
значаја, међународног карактера или ако су пак
релативно важан систем у некој глобално
значајној економији света. У условима
глобализације многе финансијске институције
су, са својом организационом мрежом,
глобално присутни “играчи“ и због тога им је
потребан сложенији систем
управљања
ризицима, прилагођен сваком од појединачних
услова
тржишта.
Такође,
финансијске
институције
веома
често
делове
информационог система граде ослањајући се на
outsourcing, чиме управљање оперативним
ризиком постаје још сложеније, пре свега због
тога што је систем везан не само за
институцију у којој је оперативан, већ и за
систем спољног провајдера сервиса.
Када је реч о финансијским ризицима, улога
информационе технологије је велика, јер се
неки од најважнијих механизама управљања
овим ризицима базирају на информационотехнолошким решењима. То се пре свега
односи на: резервације, лимите, редове за
чекање итд. Међутим, оно што је кључно ефикасно функционисање информационотехнолошког
решења
платног
система
омогућава правовремено испуњавање новчаних

обавеза и уједначене, равномерне токове
ликвидности, пре свега између најважнијих
финанасијских институција, а затим и
привредних субјеката и становништва.
Референтне
међународне
институције
дефинишу стандарде и препоруке на којима се
базира рад савремених платних система, и тиме
операторима
система
пружају
основне
смернице за менаџмент ризика у платном
систему. То су превасходно стандарди које
прокламује Банка за међународна поравнања
(Bank for International Settlement), од којих су
најважнији садржани у документу „Основни
принципи за системски важне платне
системе“ (Core Principles for Sistemically
Important
Payment
System-CPSIPS).
[3]
Међутим, не постоје универзална правила
примењива у свим случајевима, односно свака
институција менаџмент ризика треба да
прилагоди конкретном систему, околностима у
оквиру којих функционише, ресурсима са
којима се располаже и другим факторима.
Специфичност
информационих
система
платних система у односу на друге
информационе системе, огледа се, пре свега, у
комплексности и важности улоге који они
имају за функционисање новчаних токова. Из
те специфичности произилази и комплексније
управљање ризиком, које се директно
рефлектује на сложеност дизајна тих система и
његових процеса. То се, нарочито, огледа у
императивном
креирању
редудантности
компоненти и бекап решења, који ће
обезбедити континуитет пословања у свим
ситуацијама које одступају од редовног стања.
Ефикасност и поузданост платног система је у
директној зависности од информационотехнолошке основе система, као и архитектуре
свих
његових
компоненти.
Одржавање
стабилног и ефикасног функционисања система
је динамичан процес који имплицира адекватан
менаџмент ризика у систему, како не би дошло
до отказивања система или његовог дела,
односно како би његови кључни ресурси били
максимално расположиви корисницима.
Највећа корелација информационе технологије
и платног система, ипак се јавља код
оперативног ризика, где је управљање
информационим системом саставни критични
део овог процеса.
3. УПРАВЉАЊЕ ОПЕРАТИВНИМ
РИЗИКОМ У ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА
Платни систем је један од делова финансијског
система чије је ефикасно функционисање у
највећој мери зависно од начина примене
информационо-комуникационе
технологије.

Њен значај се прожима кроз све кључне ризике
иманентне платном систему, а најзначајнију
улогу има код управљања оперативним
ризиком, код кога се највећи део процеса
управљања базира на адекватном управљању
информационим системом платног система.
Базелски комитет дефинише оперативни ризик
као ризик губитка који ће резултирати из
интерног процеса који неадекватно или уопште
не функционише, или губитка због људских
грешака, грешака у систему или узрока везаних
за екстерне догађаје.
Оперативни ризик можемо дефинисати као
потенцијал да дође до пропуста у оперативном
процесу који може резултирати губицима у
пословању.
Оперативни ризик представља ризик да
стабилност функционисања система буде
угрожена оперативним факторима, као што је
нефункционисање техничког дела процеса или
услед оперативних грешака. Оперативни ризик
се реализује у случајевима непоузданости
информационог система, неадекватних мера
контроле, грешака људског фактора и грешака
код управљања системом. Превентивно
деловање у правцу минимизирања овог ризика
од посебног је значаја ако се има у виду његов
карактер – а то је да релизовање оперативног
ризика, у највећем броју случајева, представља
директан импулс за иницирање реализације
системског ризика, и то знатно брже и
директније у поређењу са осталим ризицима.
Реализација оперативног ризика не значи само
системски ризик за тај појединачни платни
систем, већ и системски ризик за платне
системе финансијских институција-учесница у
систему, као и за њихове клијенте, правна и
физичка лица, којима би било онемогућено да
врше плаћања, односно да измирују своје
обавезе. Сва плаћања која би била усмерена ка
примаоцу чији се рачун води код друге
институције, не би могла бити реализована. Не
само да би финансијске институције за које се
врши обрачун биле онемогућене да врше
плаћања и измирују своје обавезе, већ би то био
случај и са правним и физичким лицима чији се
рачуни воде код тих институција.
Поред система међубанкарских плаћања и
обрачуна по тим плаћањима, реализација
оперативног ризика у одређеном систему
представља системски ризик и за све друге
системе који се поравнавају у оквиру тог
система, односно када се оперативни ризик
реализује у систему који представља тачку
повезивања великог броја подсистема, он тада
имплицира
својеврсну
мултипликацију
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„домино ефекта“ системских ризика. У случају
система као што је то, рецимо, RTGS (Real Time
Gross Settlement) платни систем, то би
практично значило блокаду целокупног
финансијског система земље.
Веома важно је анализирати информационотехнолошку архитектуру појединих система и
испитати њихове импликације на реализацију
оперативног ризика. Посебну пажњу треба
посветити плану континуитета пословања
(енгл. business continuity plan), као једном од
основних средстава у управљању оперативним
ризиком.
Најважнији део ових планова превасходно
чини: адекватан инфомационо-технолошки
оквир система, односно његов дизајн, како се
њиме управља, редовна тестирања делова и
компоненти, адекватан ниво сервисирања
система, располагање са добро обученим и
компетентним људским ресурсима, највиши
ниво физичког обезбеђења система, итд.
Кључни део планова континуитета пословања
је софтеверско-хардверски и комуникациони
оквир
система,
подршка,
одражавање,
унапређивање и развој, како би се достигао
жељени ниво квалитета сервиса.
Основни
механизми
за
оперативног ризика укључују:

превазилажење

 Примену безбедносних стандарда;
 Обезбеђивање бекап система;
 Интерне
процедуре
за
одржавање
континуитета пословања;
 Адекаватно обучено и специјализовано
особље.
Захтеви за сигурност и поузданост платног
система идентификују се кроз процес
оцењивања ризика по сигурност тог система.
Оцена самог ризика може бити квалитативна и
квантитативна, у зависности од опортуности и
примењивости одређеног решења.
Без обзира на методолошки приступ, један од
основних принципа треба да буде то да
трошкови контрола треба да су у равнотежи са
штетом у пословању која би могла настати као
резултат нарушене сигурности.
Процес процене ризика представља основу
утврђивања активности и приоритета код
управљања
ризицима
по
сигурност
информационог система и пословног процеса,
као и за имплементацију контрола изабраних
као заштита од тих идентификованих ризика.
Процењивање ризика је потребно понављати
периодично како би се обухватиле евентуалне
измене које би могле утицати на резултате
оцењивања ризика.
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Када су захтеви за сигурност и ризици
идентификовани, и када су донете одлуке о
поступању са ризицима, треба одабрати и
имплементирати одговарајуће контроле како би
се ризици свели на прихватљив ниво. Контроле
се могу одабрати на основу неког од постојећих
стандарда или се могу применити нове
контроле како би се задовољиле специфичне
потребе платног система. Избор сигурносних
контрола зависи од критеријума оператора
система и мора бити заснован на оценама о
прихватљивости ризика, анализи алтернатива
поступања са ризиком, уважавајући, ако такав
постоји, стандардни приступ управљања
ризицима који се код тог типа система
примењује,
али
узевши
у
обзир
и
специфичности датог система.
Свест о оперативном ризику значајно је
порасла током последњих година, било да је
реч о платном систему или о индивидуалном
учеснику у таквим системима – појединачној
финансијској институцији. Платни систем се
састоји од мреже међуповезаних елемената:
оператора, учесника и евентуално обрачунских
агената. Оперативни проблем на било ком
кључном елементу има потенцијал да угрози
целокупни систем. Платни систем мора бити
сигуран, поуздан, ефикасан и безбедан. Он
мора функционисати поуздано и у критичним
тренуцима, без дуготрајне нерасположивости
сервиса, осим у случају најгорих могућих
сценарија. Озбиљан ванредни догађај може
спречити оператора система да функционише
са примарног сајта, и у том случају грешке у
плановима континуитета пословања могу
спречити безбедан наставак пословања са
резервног сајта.
Оно што је за одређене околности и време
адекватно може се променити услед нових
догађаја и развоја. Током последњих деценија
велика пажња се посвећивала дизајну система у
погледу контроле ликвидносног и кредитног
ризика. Након дешавања 11. септембра 2001.
године, оперативном ризику се посвећује
вишеструко већа пажња него што је то било
пре тога. Поменути догађаји су нагласили
значај документованих, валидних и тестираних
планова континуитета пословања помоћу којих
се могу превазићи и најекстремнија дешавања.
Напредак у информационој технологији може
да промени композицију оперативног ризика.
Нове технологије се имплементирају не само
због смањења ризика већ, на првом месту, због
уштеда
у
трошковима.
Софистицирана
технологија обезбеђује брзо, сигурно и
ефикасно процесирање операција платног
система.
Међутим,
тако
компликована

технологија повећава оперативни ризик везан
за оштећење хардвера и софтвера и проблема
мреже који могу резултирати у паду система.
Оперативни ризик може индиректно покренути
реализацију ликвидносног и кредитног ризика,
који могу угрозити укупну стабилност
финансијског система.
У већини случајева пад система резултира из
оштећења хардвера, софтверских проблема,
извора енергије, проблема са мрежом и
људских грешака. Оперативни ризик природно
расте
са
растом
удаљености
између
оперативних сајтова. У складу са тим, локација
операција је један од фактора од критичног
значаја. Такође, комплексност сервиса повећава
оперативни ризик. Један од фактора је и раст
обима промета, што утиче не само на техничке
перформансе система, већ и на могућност
људских грешака због притиска под којим се
запослени због тога налазе.
Финансијским институцијама је пре свега због
одржавања сопственог угледа и интегритета у
јавности, одувек било јако важно да, у мери у
којој је то могуће, спрече преваре, проневере,
да се смањи број грешака и сл. Због тога је
одавно
схваћена
потреба
дефинисања
унутрашњих процеса и контрола. Касније су
оне допуњене функцијом ревизије. Ипак,
управљање оперативним ризиком на начин на
који се данас третира, релативно је новијег
датума, посебно у поређењу са другим
ризицима везаним за пословање финансијских
институција.
Неадекватно управљање оперативним ризиком
узрокује отказивање стратешких параметара
система,
са
директним
индуковањем
системског ризика.
ЗАКЉУЧАК
Може се закључити да су ризици у
електронским платним системима неизбежни,
а задатак финансијске институције се састоји у
томе да са њима управља на што бољи начин.
Да би се финансијске институције заштитиле
од оперативног, правног и репутационог
ризика, услуге електронског платног система
морају да се пружају конзистентно и
благовремено,
у
складу
са
високим
очекивањима клијената у погледу сталне и брзе
расположивости, али и у складу са
потенцијално
високом
тражњом
за
трансакцијама.

у свим околностима. Ефективни механизми за
реаговање на инциденте су такође од кључног
значаја за умањење оперативног, правног и
репутационог ризика који настају као
последица неочекиваних догађаја, укључујући
интерне и екстерне нападе, који могу да угрозе
систем. Да би се одговорило очекивањима
клијената, финансијске институције морају да
имају
ефективан
капацитет,
пословни
континуитет и планове за сваку евентуалност.
Методолошки постаматрано пракса показује да
се већина оператора платних система ослања на
основне препоруке дефинисане у „Основним
принципима за системски важне платне
системе“, који су прерасли и у методолошку
основу процене адекватности управљања
ризицима у платном систему, коју примењују
Европска централна банка, Међународни
монетарни фонд и Светска банка, за потребе
различитих програма и пројеката. Када је реч о
учесницима, важан документ су препоруке
Базелског комитетета за супервизију банака
(Basel Committee on Banking Supervision-BCBS)
[4], везане за оперативни ризик. Поред тога, од
великог су значаја и индустријски стандарди,
на првом месту универзално значајних
организација као што је ISO и др.
Када је реч о квантификацији управљања
ризиком, постоје бројни покушаји креирања
општих методологија, међутим, ниједан се
метод, за сада, не може сматрати шире
прихваћеним, односно углавном се суочавају са
бројним критикама. У том смислу, може се
рећи да је за сада најадекватнији приступ
„моделирање сопствене методологије“ у
зависности од
конкретног стања, сврхе,
величине, релативног значаја у односу на друге
системе и других карактеристика система.
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Финансијске институције морају да буду
способне да пружају услуге електронског
платног система свим крајњим корисницима и
да буду у стању да одрже такву расположивост
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Резиме: Процеси европских интеграција
показали су се, до сада, као успјешан модел
очувања мира и стабилности у Европи, а већ
самим тим и као раст просперитета у
државама чланицама ЕУ. Економском расту
доприноси и стално повећање унутрашњег
тржишта, остварено проширењима на нове
државе чланице (укупно их је 28) и милионе
нових становника– потрошача. У глобалним
размјерама, Европска унија (ЕУ) као цјелина
представља изразито имиграционо подручје.
Демографска слика Европе шаље двије јасне
поруке: прву, број земаља захваћених
природном депопулацијом се повећава, другу,
већина европских земаља чланица ЕУ, има
позитиван миграциони салдо. У таквом
међуодносу
компоненти
природног
и
механичког
кретања
становништва,
евидентно је да имиграција представља врло
важан елемент демографског развоја земаља
ЕУ. У том контексту, главна хипотеза од које
се полази у овом раду гласи: имигранти усљед
њихове релативне бројности и биолошких
обиљежја доприносе ублажавању негативних
посљедица демографских трендова у земљама
ЕУ. С друге стране, демографска, економска и
политичка ситуација у земљама западног
Балкана није на завидној висини. Земље
западног Балкана, које очекују пријем у ЕУ су
простор одакле ће се, у великој мјери,
регрутовати миграциона радна снага у ЕУ до
средине овог вијека, што ће довести до
њиховог додатног демографског пражњења.

94 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

Кључне ријечи: евоинтеграције, западни
Балкан, имиграција, ЕУ, миграциони салдо.
Abstract: Processes of European integrations have
been shown as a prosperous model of peace and
stability sustaining in Europe and by that also as a
growth of prosperity in EU member states.
Constant increasing of internal market contributes
to economic growth, which is achieved by
expanding to the new member states (total 28) and
millions of citizens-consumers. In global scale, EU
as a complex represents vastly immigration area.
Demographic picture of Europe sends two clear
messages: first one, number of countries affected
by natural depopulation is increasing, the other
one, most of the EU member states have positive
net migration. In such interrelationship
components of natural and mechanical population
movement, it is evident that immigration
represents very important element of demographic
development of the EU countries. In that context,
main hipotesis that starts in this work is:
immigrants due to their relative number and
biological features contributes to negative
consequences alleviation of demographic trends in
EU countries. On the other hand, demographic,
economic and political situation in Western
Balkan countries is not invidious. The Western
Balkan countries, that expect joining the EU are
tract, from where it will be largely regruted a
migrant power in EU until the mid of this century,
which will cause their additional demographic
inanition..

Keywords: European integrations, Western
Balkan, immigration, EU, net migration.
УВОД
Европска унија (ЕУ) је заједница 28 европских
држава. Створена је под тим именом 1993.
године ''Уговором о Европској унији'',
потписаним у холандском граду Мастрихту.
Тада је имала 12 чланица. Настала је као
одговор на продубљивање неравномјерног
регионалног развоја и заостајања у погледу
високих технологија и конкурентности на
свјетском тржишту у односу на САД и Јапан.
Европска
унија
представља
више
од
конфедерације земаља, али није федерална
држава. Она, у ствари, представља наднационални економски савез држава, нешто
потпуно ново и историјски јединствено. Њен
политички систем се континуирано развија и
заснован је на низу уговора, којим су замље
чланице Уније пренијеле дио свог националног
суверенитета на институције које су им
заједничке и које заступају њихове не само
националне већ и колективне интересе.
Први корак у европској интеграцији учинило је
шест држава (Белгија, СР Немачка, Француска,
Италија, Луксембург и Холандија), које су
1951. године потписале Париски уговор о
оснивању Европске заједнице за угаљ и челик,
а посљедња земаља која је постала чланица ЕУ
2013.године је Хрватска. Европска унија се не
само економски развија, него и територијално
шири. Она је данас најважнији економскополитички савез у Европи и свијету. Она
остварује око 45% свјетске трговинске
размјене. У границама двадесет осам земаља
чланица (ЕУ-28) захвата површину од преко 4,3
мил. км2 на којој живи око 507 милиона
становника, или просјечно 115 ст/км2.
Проширивањем Уније ствара се унутрашње
тржиште са преко 500 милиона потрошача и
окончавају се старе подјеле Европе. У процесу
своје интеграције, ЕУ тежи постепено да стигне
и до формирања заједничке спољне политике,
која је већ профункционисала према земљама
из бивше Југославије (западни Балкан).
Као главне карактеристике демографског
развоја већине земаља Европске уније (ЕУ)
издвајају се природна депопулација (нулта или
негативна природна промјена као резултат
ниске стопе наталитета) и позитиван
миграциони салдо. У таквом међуодносу
компоненти природног и механичког кретања
становништва евидентно је да имиграција
представља врло важан елемент демографског
развоја земаља ЕУ.
Западни Балкан је језичка творевина
бирократа ЕУ за подручје земаља бише
Југославије (Србија, Хрватска, Босна и

Херцеговина, Македонија, Црна Гора, без
Словеније, али са Албанијом).
ЕУ је први пут назначила могућност приступа
државама западног Балкана 1999.године. Од
тада она спроводи процес стабилизације и
асоцијације прилагођен овом региону који
треба да доведе до чланства у ЕУ.
Демографске
карактеристике
земаља
западног Балкана приказане преко основних
демографских
показатеља
(природни
прираштај, нето миграциони салдо и укупна
промјена броја становника), а у контексту
уласка у Еуропску унију (ЕУ), показују
обиљежја која нису типична за већину
земаља ЕУ.
Земље западног Балкана су са скромнијим
људским потенцијалном. Наиме, према
подацима пописа становништва ове земље,
заједно узете, имају око 22,6 милиона
становника. Структура становништва је
различита, а и емиграциони потенцијал је
различит.
Највећи
број
потенцијалних
миграната се налази у Албанији и у Србији (на
Косову и Метохији), јер су то подручја са
великим учешћем младог становништва.Ако се
из тога изузме Хрватска која је већ чланица ЕУ,
онда је тај број нешто мањи од 19 милиона
становника.
ДЕМОГРАФСКА ТРАНЗИЦИЈА
Демографска транзиција је свјетски процес,
односно глобални демографски феномен. У
прилог разматрању демографске транзиције као
свјетског процеса говори чињеница да је до
демографске транзиције дошло, прије или
касније, код становништва свих оних земаља
које су доживјеле одређени ниво економског и
друштвеног развоја, у оквиру одређених
развојних услова који се односе на географску
локацију,
религијска,
традиционална,
национална, културна и друга обиљежја
њихових популација. Чињеница да се још данас
различити дијелови свијета налазе у разним
етапама развоја становништва, а етапа
демографске транзиције у својим различитим
подетапама омогућује да се предвиди будући
ток тог процеса у свим оним земљама у развоју
у којима етапа демографске транзиције тек
почиње или је у току одређена њена подетапа
(рана, средња или завршна транзициона
подетапа. Већина земаља западне Европе у
којима је процес демографске транзиције почео
у другој половини 19.вијека, а завршио
почетком 1980-их година, налази се отада у
посттранзиционој етапи развоја становништва.
Та етапа је у њима наступила у условима
развијене
економско-социјалне
структуре
становништва у којој је доминантан удио
непољопривредног и градског становништва.
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Битна демографска обиљежја те етапе су низак
наталитет/фертилитет, који и даље опада,
релативно низак ниво општег и специфичног
морталитета (за који се не може очекивати
даље знатно смањење, осим у случају
проналаска неког новог лијека за досад
неизљечиве болести), регресивни тип старосне
структуре, јер је становништво већ снажно
захваћено процесом старења, прихватања
нових животних вриједности и широке
примјене модерних средстава контроле рађања.
С друге стране, земље западног Балкана
карактерише завршна фаза демографске
транзиције која је условљена спорим
економским развојем и терцијаризацијом
друштва, слабом искоришћеношћу природних
ресурса, што је већ покренуло поремећаје
биолошког
карактера,
пад
природног
прираштаја и процес старења становништва.
По другој варијанти, западни Балкан се налази
у посттранзиционој етапи у којој је стопа
природног прираштаја негативна у већем броју
замаља. То је својеврсни парадокс јер ове
земље нису у таквом степену развијености да
би постранзицијско становништво било
нормални
израз
друштвено-економских
прилика. Уствари, ријеч је о квази
постранзиционој
етапи,
условљеној
специфичним факторима. Очигледно је да су
демографске промјене испред општеразвојних
промјена.
Објашњење:
за
савремену
демографску слику је да су на исту снажно
утицали спољни фактори из прошлог периода
(исељавање, губици становништва у ратовима).
Нова етапа демографске транзиције, која није
теоријски
обухваћена
у
моменту
установљавања
теорије
демографске
транзиције, односи се на изражајни пад
фертилитета, далеко испод нивоа који
омогућава репродукцију становништва. Ова
појава у рецентнијој теорији позната је под
називом “Друга демографска транзиција”.
У супротности са “првобитном” или
“класичном”
транзицијом,
друга
демографска транзиција нема ништа са
промјеном дугорочног обрасца репродуктивне
равнотеже. Штавише, ради се о обрнутом
процесу.
Постмодерност
је
(имплицитно).допринијела сасвим новим
околностима које су у основи измијениле или
боље речено дезинтегририсале класичне
институције и асоцијације становништва, у
првом реду брак и породицу.
Резимирајући наведено, може се издвојити
седам
битних
карактеристика
које
обиљежавају становништво развијених,
посебно
западноевропских
земаља
у
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посттранзицијској етапи: (1) низак и
опадајући
наталитет/фертилитет,(2)
ниска
општа стопа морталитета с
тенденцијом благог пораста усљед пораста
становништва старије животне доби, (3)
пораст броја дјеце рођене изван брака, (4)
пораст
броја
“ванбрачних”
облика
заједничког
живота
(разни
облици
кохабитације), (5) пораст броја разведених
бракова, (6) пораст трошкова школовања
дјеце, а посебно издржавања старачког
становништва,
(7)
убрзано
старење
становништва (Wертхеимер-Балетић, 1999:
175-176).
Дакле, Европа се током посљедњих деценија
суочава
са
озбиљним
демографским
проблемима, а њен већи дио доживљава
демографску рецесију. Та чињеница знатно
утиче на европску економску и социјалну
ситуацију, па се из тог разлога о демографским
проблемима
интензивно
расправља
у
европским стручним и политичким круговима.
Исто тако, еувропске владе и наднационалне
организације настоје формулисати развојне
програме који ће довести до побољшања у
демографским трендовима. У Вијећу Европе
одржана
је
Европска
демографска
конференција 2005. на којој се расправљало о
битним аспектима кретања становништва:
старењу, миграцијама, процесима у породици,
те кретању фертилитета и морталитета.
РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЕУ
У Европској унији постоје регионалне разлике
не само у погледу степена економског развоја,
него и културе, религије, језика. То отежава
стварање европског идентитета. Јединство
разноликости је основа европског идентитета
коју треба његовати. Примјер јединства
разноликости
је
вишејезичност
(полилингвизам), која представља једну од
основних особености Уније. У Европској унији
постоји 20 службених језика. ЕУ усмјерава
велика новчана средства на програме којима се
омогућава да грађани уче друге језике, не само
током школовања већ током цијелог животног
вијека. С друге стране, вишејезичност захтијева
велике трошкове за преводе у институцијама
ЕУ, где сваки учесник има право да говори на
свом матерњем језику.
Европска Унија је развила различите облике
регионалне политике, коју карактеришу двије
основне вриједности: 1) солидарност –
уједначавање регионалног развоја путем
различитих облика помоћи недовољно (испод
просјека) развијеним регионима, 2) кохезија –
позитивне бенефиције од стране богатијих за
све који су у сиромашнијем окружењу. Циљ

регионалне политике ЕУ је да равномјерно
распореди економско и друштвено богатство,
као и да смањи разлике у степену развијености
појединих земаља чланица. Колики значај
регионална политика има за ЕУ говори и
податак да се за поменуте намјене издваја чак
трећина буџета ЕУ.
Карта ЕУ

Регионална сарадња је један од темељних
принципа ЕУ чије су чланице у циљу
заједничког просперитета прихватиле да чврсто
повежу
своје
економије.
Стварање
јединственог економског простора је окосница
унапређења прекограничне сарадње, јачања
регионалне инфраструктуре, заштите животне
средине, стабилности и безбједности Европе у
цјелини. Економски интереси утицали су на
развој солидарности, заједничког европског
идентитета. Ипак, има и проблема у погледу
конкуренције,
заштите
тржишта
пољопривредних производа и слично.
Карта регионалних разлика у ЕУ

БРОЈНО И ПРИРОДНО КРЕТАЊАЕ
СТАНОВНИШТВА
У свијету се током 20. вијека број становника
повећао од 1,6 на 6,1 милијарду, што је
импозантан демографски раст. У првој
деценији 21. вијека свјетско становништво се
повећало на 7 милијарди. Што се тиче будућих

демографских
кретања,
према
средњој
пројекцији Уједињених народа, 2050. године на
нашој планети ‘ће бити око 8,9 милијарди
становника. Међутим, они ће претежно
настањивати Азију, Африку и Латинску
Америку, дакле неразвијене дијелове свијета, а
знатно ће их мање бити у Европи и Сјеверној
Америци.
Удио европског у свјетском становништву
током 20. вијека се смањио од 25% на 12%, а
опадање удјела еувропског у свјетском
становништву настави ће се и у наредном
периоду. Данас 56% европског становништва
живи у Европској унији, 43% настањује
чланице Вијећа Европе изван Европске уније,
укључујући Руску федерацију.
Становништво
Европе
карактерише
се
релативном националном једнородношћу, тако
да већина народа региона спада у индоевропску
језичку породицу. Преовлађујућа религија је
хришћанство.
Природни
прираштај
становништва је веома низак (око 1,5%) а у
појединим земљама (Њемачка, Мађарска,
Бугарска, Естонија, Латвија итд.) чак биљеже
депопулацију.
У
саставу
становништва
значајан је удио категорије старих лица.
ТАБЕЛА 1. – ШИРЕЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Година

Површина
у км2
(000)

Број
становника у
(000)

(ст/км2
)

1951.

1.277

225.566

177

1973.

1.637

294.331

180

1981.

1.768

304.923

172

1986.

2.366

354.732

150

1995.

3.240

376.769

116

2004.

3.969

457.327

116

2007.

4.318

490.500

114

2013.

4.375

507.000

115

Извор: ЕУРОСТАТ, 2014.
Прогнозе о кретању европског становништва у
21.вијеку доста су неповољне. Према
умјереним пројекцијама стручњака Уједињених нација, у свих пет европских регија доћи
до опадања броја становника и да ће
демографска рецесија бити највећа у Руској
федерацији, те у источној и јужној Европи. С
друге стране, сјеверна и западна Европа има ће
повољнију демографску ситуацију. Крај 20. и
почетак 21. вијека представља, мање, више, за
све земље западног Балкана, изузетно
историјско раздобље. То је, не само због веома
важних политичких, друштвених, економских
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промјена, већ и због одвијања врло значајних
демографских процеса. Популациони трендови
из посљедње двије деценије (1990-2010) су у
великој мјери били условљени промјенама у
друштву, које су, неријетко, имале прави
револуционарни карактер. Међутим, они
представљају
и
резултат
демографског
развитка у претходним деценијама, посебно од
завршетка Другог свјетског рата, а без сумње
ће се значајно одразити и на будућа
демографска кретања у региону. У том погледу
од највећег значаја су промјене броја
становника, затим обје природне, као и
миграционе
компоненте
кретања
становништва, али и трансформација старосне
структуре.
ТАБЕЛА 2. БРОЈ СТАНОВНИКА ЗАПАДНОГ
БАЛКАНА
Подручје –
земља

2000.

2005.

2013.

Албанија

3,115.817

3,134.975

3,020.209

Босна и
Херцеговина

3,753.091

3,843.514

3,791.622

Македонија

2,021.578

2,035.196

2,022.547

Црна Гора

610.610

622.978

621.383

Хрватска

4,497.735

4,443.901

4,255.689

Србија (без
КиМ)

7,527.952

7,456.050

7,146.759

Косово
(УНМИК)

1,886.000

2,100.000

1,739.825

Извор: База података Еуростат-а
И у земљама у којим је дошло до смањења
становништва постоје разлике у факторима
који су непосредно условили депопулацију. У
Хрватској, смањење становништва је дошло
како због негативног природног прираштаја,
тако и због негативног миграционог салда. С
друге стране, у Србији је смањење
становништва
настало
као
искључива
посљедица негативног природног прираштаја,
јер је истовремено број досељених премашио
број одсељених (остварен је позитиван
миграциони салдо). За подручје Косова и
Метохије не постоје, или нису довољно
поуздани званични подаци пописа о укупном
броју становника, док су подаци о природном
кретању расположиви само до 1997. године и
то непотпуни.
За Босну и Херцеговину се, такође, не
располаже подацима демографске статистике
за ратни период (1992-1995), али је сасвим
извјесно да су, посматрано у цјелини, били
негативни, прије свега миграциони салдо, тако
и последњих година и природни прираштај.
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ТАБЕЛА 3. УКУПНИ ДЕМОГРАФСКИ
ГУБИЦИ У БИХ (1991-2011)
Класификација
демографскихгубитака

Укупни
демографс
ки губици

%

Стварни ратни губици

110 000

12,24

Чисти демог.губици

140 750

15,67

Миграциони демог. губици

647 887

72,09

Укупни демог.губици

898 637

100,00

Извор: Пашалић, С. ''Демографски губици у БиХ 19912011.'', МКСЈ, Хаг , 2011.

Демографска ситуација је доста неповољна.
Низак, нулти или негативан природни
прираштај је резултат ниског наталитета и
повећаног
морталитета.
То
су
карактеристике другог типа репродукције
становништва,
који означава
старење
становништва. Демографска политика је
усмјерена на повећавање наталитета. Изузеци
су Албанија и Косово и Метохија, где је
наталитет знатно виши. У свим земљама
проблем је емиграција младог, образованог
становништва (браин дарин). Природно
кретање становништва утиче на старосну
структуру, која у овом дијелу Европе има
стационарни тип. Пропорције између три
старосне групе према радној активности
(издржавани - до 15 година, радно способни 1564 г., и лица с личним приходом – преко 65
година) је 18 : 65 : 15. Најмлађе становништво
има Ирска, која има највиши наталитет од
14,2 промила и Исланд с наталитетом од 11
промила.
Најстарије
становништво
(медијална старост 46 година) има Њемачка,
јер има негативан природни прираштај. Темпо
раста становништва у западној Европи је
веома спор, и по томе се она разликује од друга
два свјетска економска пола – САД и Јапана, у
којима је темпо бржи.
ТАБЕЛА 4. СТОПА УКУПНОГ
ФЕРТИЛИТЕТА У НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЕУ И
ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА, 2011.
Земље ЕУ

ТФР

Земље западног
Балкана

ТФР

Ирска

2,05

Албанија

1,65

Француска

2,00

Црна Гора

1,65

В. Британија

1,96

Македонија

1,46

Италија

1,40

Србија (без КиМ)

1,40

Шпанија

1,36

Хрватска

1,40

Њемачка

1,36

БиХ (РС)

1,30

Извор: Процјене УН и резултати пописа
становништва

Чињеница је да су с обзиром на опадајући
фертилитет у периоду 1960. –2010. године у
старосној групи 20 – 30 година у деценији
2000. – 2010. пристизале бројно мање
генерације. Из тога слиједи да демографски
фактор, уз остале непромијењене услове, није
могао дјеловати на пораст фертилитета који се
у тим земљама догодио у периоду 2000. – 2010.
године. На тај је пораст у разматраним
земљама (у некима више, у другима мање)
несумњиво дјеловала имиграција, у којој
учествује претежно млађе становништво (20 –
35, односно 40 година), које с обзиром на нижи
степен друштвено-економског развоја и друге
пратеће факторе у земљама поријекла
миграције обиљежавају у односу на земљу
приматеља
миграције
релативно
више
репродукционе норме. У том контексту
поставља се сљедеће основно питање повезано
са
забиљеженим
порастом
наталитета/
фертилитета у деценији 2000. – 2010. године у
разматраним земљама западне Еуропе. Може
ли се на основу тог пораста, који према бројно
израженом нивоу још увијек није прешао праг
карактеристичан за посттранзициону етапу
(ниво тоталне стопе фертилитета од 2,1),
говорити
о
сигнификантном
преврату
дотадашњег,
дуготрајног
тренда
пада
наталитета/фертилитета, који би (ако се
настави) имплицирао нови дугорочни тренд.
Када је ријеч о висини фертилитета у земљама
чланицама ЕУ, према званичним подацима
виталне статистике, ниједна земља не биљежи
тоталну стопу фертилитета, вишу или једнаку,
критичној бројчаној вриједности од 2,1
просјечно дјеце по жени у фертилној доби (1549) која је довољна за просту репродукцију
становништва, а чак трећина земаља чланица
ЕУ биљежи најнижи ниски фертилитет испод
1,3 просјечно дијете по жени у репродуктивном
периоду. Будући да је пад фертилитета у
затвореном становништву (које није подложно
изражајним
миграцијама)
примарна
демографска одредница старења становништва,
односно повећавања удјела старих од 60 и више
или 65 и више година у укупном становништву,
популациони
раст
снажно
зависи
од
имиграција, то јест од прилива страног
становништва.
Релативно
демографско
осипање европског становништва подстакнуто
је израженим падом стопа фертилитета, које су
тренутно међу најнижим у свјетским
размјерама. Просјечна стопа фертилитета у ЕУ27 износила је 1,5 дјеце по жени у 2005.
години, у поређењу са 2,7 у 1965. години. УНове бројке показују да ће 14 европских земаља
доживјети смањење свог становништва до
2050. године.

Карта стопе укупног фертилитета у свијету

То ће бити посљедица пада стопа фертилитета
испод нивоа критичне вриједности неопходне
за просту репродукцију становништва – што је
у просјеку 2,1 дјеце по жени – и незнатне
имиграције. Како стопа фертилитета опада,
просјечна старост становништва ће рапидно
расти. Савремени демографски тренутак, али и
актуелне политичке и друштвено-економске
прилике упућују да је на средњи, а посебно на
кратки рок тешко очекивати примјетније
побољшање демографске ситуације, у највећем
броју балканских земаља. С тим у вези,
резултати најновијих пројекција становништва
за период до средине 21. вијека указују да ће у
западном Балкану наредних неколико деценија,
углавном,
бити
обиљежено
смањењем
становништва и његовим врло интензивним
старењем (Парант, Пенев, 2009). Иако
балканска демографска будућност дјелује
прилично суморно, сматрамо да би убрзање
економске
транзиције,
предузимање
дугорочних секторских политика, као и
успјешно спровођење мјера за подстицај
рађања могли да успоре неповољне трендове,
чиме би били створени услове за постепени
демографски опоравак овог региона.
МИГРАЦИЈЕ
Велика имиграција становништва ствара бројне
економске и социјалне проблеме (нарочито у
Њемачкој). У циљу ограничавања имиграције
усвојен је споразум у Шенгену, који захтијева
визу за улазак држављана из трећих земаља.
Такође се јавља унутрашња миграција од
слабије развијених ка развијеним регионима.
Примјер за то је италијански Југ, који заузима
око 40% територије и концентрише око 35%
становништва Италије, а само 18% запослених
у индустрији. Као главне карактеристике
демографског развоја већине земаља Европске
уније (ЕУ) издвајају се природна депопулација
(нулта или негативна природна промјена као
резултат ниске стопе наталитета) и позитиван
миграциони салдо (већи број усељених од броја
исељених особа). У таквом међуодносу
компоненти природног и механичког кретања
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становништва евидентно је да имиграција
представља врло важан елемент демографског
развоја земаља ЕУ. У том контексту, главна
хипотеза од које се полази у раду гласи:
имигранти усљед њихове релативне бројности
и биолошких обиљежја доприносе ублажавању
негативних посљедица демографских трендова
својствених земљама ЕУ, као што су негативна
или нулта природна промјена домицилног
становништва,
вишедеценијски
низак
фертилитет и интензиван процес старења
становништва. Након 1990. године миграција је
постала главни покретач популационог раста у
многим државама Европе. У 2004. години
Европска унија (ЕУ–25) је забиљежила највиши
популациони пораст од 1972. Године ( 0,54
процента), од којих је 0,38 приписано
позитивном миграционом салду (Еуростат
2006а, 2006б). Поређења ради, ЕУ је примила
веће миграционе струје од раних 2000-их
година у односу на Сједињене Државе, која
често служи као модел типичне имиграционе
земље.
Но,
миграција
је
често
и
најнестабилнија
и
најмање
предвидива
компонента популационе промјене. У 2005.
години прва бабy-боом генерација рођена
након Другог свјетског рата улазила је у своју
60. годину живота. Неке од ових особа већ су
се пензионисале прије 2005. године и још више
их је пензионисано након тога, гдје су их
пратиле велике кохорте (генерацијске групе).
Временом, ове кохорте ће бити веће од оних
које ће улазити у становништво у радној доби
(15-64). Предвиђа се да ће просјечна старост
становништва ЕУ-28 порасти са 40,4 године у
2008. на 47,9 година 2060. години. У пракси,
ово значи да ће без позитивног миграционог
салда, становништво у радној доби у догледној
будућности почети опадати.
Карта главних миграционих струја у
свијету од 1700.

Улога миграција у популацијским трендовима
Европске уније као једног од најфреквентнијих
имиграционих региона свијета постала је
изузетно важна. Како би се увидио стварни
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ефект имиграција на демографске токове у
земљама ЕУ, нужно је фокусирати се на два
аспекта миграције: прво, на растући утицај на
трендове рађања у Европи, и друго, на њену све
већу важност као протутежу негативним
ефектима фертилитета који не досеже ниво
потребан за просто обнављање становништва
што се одражава на величину радне снаге. У
већини европских земаља данас миграциони
салдо превазилази природни прираштај који
укључује и наталитет постојећих имиграната.
Аутор Томаш Соботка (2008), са Института за
демографију у Бечу, урадио је рачунским путем
компаративну анализу доприноса имиграната
рађању дјеце и стопама фертилитета из које се
види удио рађања имиграната и странкиња, као
и подаци о фертилним разликама између
имигранткиња/странкиња и домицилних жена у
одабраним европским земљама.
ТАБЕЛА 5. УДИО ДЈЕЦЕ РОЂЕНЕ ОД
ИМИГРАНТКИЊА (странкиња) (ТФР 20002005.)
Земља
Аустрија
Белгија
Данска
Енглеска и
Велс
Француска
Холандија
Шпанија
Шведска

Рађање
имигра
нткиња
%

Рађање
домицил
них жена
(ТФР)

11,7
12,4
13,5
20,8

1,31
1,51
1,69
1,60

Рађање
имигран
ткиња
(ТФР)
2,00
3,07
2,43
2,20

12,4
17,8
15,0
19,5

1,65
1,65
1,19
1,75

2,50
1,95
2,12
2,01

Нето
утицај
имигран
тк.
0,10
0,10
0,08
0.07
0.07
0,08
0.08
0,06

Izvor: Soborka Tomaš (2008). Dose persistent low
fertility threaten the future of Europen populations
Из предочене табеле може се уочити сљедеће:
Износ ТФР имигранткиња у овој групи земаља
креће се око његове критичне бројчане
вриједности
потребне
за
једноставну
репродукцију становништва (2,1 дјеце по једној
просјечној жени у фертилном периоду); –
Тотална стопа фертилитета имигранткиња
виша је у односу на ТФР домицилних жена,
односно
држављанки
посматраних
усељеничких земаља.
Нето утицај имигрантског ТФР на укупни ТФР
одабраних усељеничких земаља варира у
распону од скромних, али не и занемарљивих 3
посто па до 8 посто. Ове процентне износе
треба узети с дозом резерве будући да се
подаци за неке земље односе на фертилитет
свих имигранткиња, укључујући и оне
натурализоване (Данска, Енглеска и Велс,
Француска и Холандија), док се, пак, за друге
земље подаци односе на стране држављанке
(Аустрија, Белгија и Шпанија). Демографске

карактеристике имигрантске популације као
цјелине и појединих група према земљи
њиховог поријекла (бројност, биолошка
обиљежја, односно старосна и полна структура
као
примарна
биолошка
детерминанта
наталитета/фертилитета,
посебно
број
имигранткиња у фертилном периоду, фертилне
и брачне карактеристике, те разлике у
оствареној плодности између прве и друге
генерације имиграната у поређењу с нивоом
фертилитета у земљама из којих потичу.
Евентуално
социоекономска
обиљежја
имиграната
могу
детерминирати
ниво
фертилитета
ове
популације
(степен
образовања, занимање, запосленост, социјални
статус, религијска припадност и слично.
ЕФЕКТИ ДЕМОГРАФСКИХ ТРЕНДОВА
НА ПОНУДУ РАДА
Европска унија већ дуже вријеме прати
демографске промјене које представљају изазов
за њене будуће развојне планове. Пројекције
демографских кретања становништва по
земљама чланицама Европске уније (Еуростат,
ЕУРОПОП 2008) указују на присутност очитих
трендова
који
ће
битно
измијенити
демографску слику у наредних неколико
деценија, а што ће се одразити на промјену
физичког капацитета и старосне структуре
радне снаге као једног од најважнијих импута
економског раста. Промјена демографске слике
зависиће о кретањима двају основних
демографских показатеља.
Понуда рада и изазови старења радне снаге у
ЕУ перспективи, те броја становника по
групама земаља ЕУ-27, ЕУ-25, ЕУ-15 и ЕУ-10,
показује да се до 2060. године очекује
стагнација раста или смањење апсолутног броја
становника у ЕУ. Унутар земаља Европске
уније демографске пројекције у појединим
земљама показују да ће се више од половине
земаља суочити с падом апсолутног броја
становника до 2060. године. Проблем смањења
раста становништва примарно је концентриран
у групи нових земаља чланица ЕУ-10 и
најновијих чланица – Бугарске, Румуније и
Хрватске. За те земље очекује се осјетнији пад
апсолутног броја становника након 2020.
године. Такав тренд је посљедица ниског или
негативног природног прираштаја, стопе које
су у просјеку ниже за 20 до 30 посто од
просјека ЕУ-15 (Еуростат 2008), те слабих нето
миграционих
токова
који
неће
моћи
надокнадити изгубљени природни прираштај
становништва у поменутим земљама (Еуростат
2008). Други основни демографски тренд
присутан у Еуропској унији односи се на
промјену показатеља структуре становништва
који се мјери удјелом популације старије од 60

година у односу на популацију између 20 и 59
година старости. Зависност старије популације
је најмања у групи земаља нових чланица ЕУ10, па се она може сматрати „најмлађом“
групом земаља због просјечне зависности од 21
посто у 2010. години. Таква почетна слика
видљиво се мијења већ од 2020. године, а
значајну промјену доживјеће пар деценија
касније, када пројекције односа зависности
старије популације за 2060. годину показују
значајан пораст зависности у свим групама
земаља ЕУ. Нарочито изражен пораст
зависности старије популације очекује се за
групу земаља ЕУ-10, за коју се предвиђа
утростручење зависности на више од 60 посто.
Због пораста зависности старије популације у
земљама ЕУ-10 расте и однос зависности у ЕУ25 и ЕУ-28. Земље чланице ЕУ-15 доживјеће
најспорији
пораст
зависности
старије
популације, иако ће се и код њих сразмјерност
повећати и приближити 50 посто до 2060.
године. Привреда западнобалканског региона
се карактерише прелазом (транзицијом) на
тржишну економију. Уводе се тржишни
механизми. Увећава се удио приватног
власништва кроз приватизацију и отварање
нових фирми у трговини, банкарству,
производњи. Враћена је земља која је била
национализована послије Другог свјетског
рата. Врше се структурне промјене – развијају
се приоритетне гране, за које постоје повољни
услови а затварају се нерентабилна предузећа.
Повећава се удио услужног сектора. Расте
улога банака у економском животу. Све већи
економски значај добија туризам, посебно на
обалама Црног Мора и на Карпатима.
Проширују се међународне економске везе.
Привредни развој ових земаља је успорен
усљед војно-политичке нестабилности у
региону. За обнову и ревитализацију је
потребна страна помоћ.
ТАБЕЛА 6.- ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА
ЧЛАНИЦА ЕУ–главне старосне групе до 2050.
(у %)
Удио
становништ
ва у
старосној
групи 0-14

Удио
становништв
а у старосној
групи 15-64

Удио
становништв
а у старосној
групи 65 +

ЕУ – 28

13,4

56,7

29,9

ЕУ – 15

13,5

56,5

30,0

ЕУ
новије
чланице

13,2

57,7

29,1

Извор: Еуростат, 2007.
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Предвиђене промјене у апсолутном броју и
старосној структури становништва имаће низ
импликација на економски и друштвени развој
појединачних земаља као и сваке од група
земаља чланица ЕУ. Између 2020. и 2050.
године очекује се знатнији пораст удјела
старијег сегмента популације према млађем.
Тада ће у свим групама земаља ЕУ однос
овисности старије популације прећи 30 посто.
Стога старење популације представља дубоку
демографску промјену која у дугом року има
структурне учинке и захтијева пажљиво
стратешко прилагођавање. Најважнији учинак
таквих демографских промјена осјетиће
тржиште рада, јер ће се због њих промијенити
величина и структура радне снаге у понуди
рада.
ТАБЕЛА 7.- ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА
ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНАа – главне
старосне групе 2050. (у %)
Удио
становништ
ва у
старосној
групи 0-14

Удио
становништ
ва у
старосној
групи 15-64

Удио
становниш
тва у
старосној
групи 65 +

Србија

15,2

66,3

25,0

Хрватска

16,3

59,4

24,3

Остале
земље

17,0

64,8

19,2

Извор: Еуростат, 2007.
Смањење становништва у землјама западног
Балкана у радној доби узроковаће редуковање
људског капитала, што потенцијално доводи до
пада продуктивности. Надаље, системи
пензијског и социјалног осигурања могу
постати
тежак
терет
за
државну
администрацију
и
комплетно
друштво.
Капацитети за збрињавање и његу старачке
популације
опадају
како
се
смањују
домаћинства, старе особе су све више у
потреби за осјетно увећаном здравственом
његом која изискује и веће трошкове.
ТАБЕЛА 8 .- ПРОЈЕКЦИЈА ПОНУДЕ РАДА
ДО 2050. У ЗЕМЉАМА ЕУ 28
Годишње стопе раста
понуде рада (15-64)

ЕУ 15

ЕУ 25

ЕУ 28

-0,23

-0,32

-0,36

Пројекција учешћа
старијих радника (55-64)

18%

18%

18%

Пројекција учешћа
младих радника у
запослености (15-24)

11%

10%

10%

Извор: ЕС, Тхе 2009 Агеинг Репорт
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За социјалну и економску политику битно је
повећање броја старих људи, будући да оно
утиче на погоршање коефицијента овисности (депенденцy ратио), тј. однос радног
и издржаваног контингента становника.
Наиме, присутан је тренд да све мањи број
становника из активног контингента
издржава све већи број старих људи и дјеце
који су изван радне активности. Треба
подсјетити да је у Европи радни контингент
током 20. вијека растао или се по удјелу у
укупном
становништву
одржавао
отприлике на истом нивоу. Међутим,
демографска предвиђања за Европу у
наредном периоду говоре да ће број
становника у радној доби у 21. вијеку
знатније опадати, посебно након 2015. године када ће у старији, издржавани
контингент почети пристизати бројне
послијератне “baby boom” генерације.
ЗАКЉУЧАК
Европска унија се не само економски развија,
него и територијално шири. Она је данас
најважнији економско-политички савез у
Европи и свијету. Она остварује око 45%
свјетске трговинске размјене. У границама
двадесет осам земаља чланица (ЕУ-28) захвата
површину од преко 4,3 мил. км2 на којој живи
око 505 милиона становника, или просјечно
114 ст/км2. Земље западног Балкана су са
скромнијим људским потенцијалном. Наиме,
према подацима пописа становништва ове
земље, заједно узете, имају око 23 милиона
становника. Структура становништва је
различита, а и емиграциони потенцијал је
различит.
Већина земаља западне Европе у којима је
процес демографске транзиције почео у другој
половини 19.вијека, а завршио почетком 1980их година, налази се отада у посттранзиционој
етапи развоја становништва.
С друге стране, земље западног Балкана
карактерише завршна фаза демографске
транзиције која је условљена спорим
економским развојем и терцијаризацијом
друштва, слабом искоришћеношћу природних
ресурса, што је већ покренуло поремећаје
биолошког
карактера,
пад
природног
прираштаја
и
процес
старења
становништва.Дакле,
Европа
се
током
посљедњих деценија суочава са озбиљним
демографским проблемима, а њен већи дио
доживљава демографску рецесију. Прогнозе о
кретању европског становништва у 21.вијеку
доста су неповољне. Према умјереним
прорачунима стручњака Уједињених нација, у
свих пет европских регија доћи до опадања

броја становника и да ће демографска рецесија
бити највећа у Руској федерацији, те у источној
и јужној Европи. С друге стране, сјеверна и
западна Европа има ће повољнију демографску
ситуацију.
Релативно демографско осипање европског
становништва подстакнуто је израженим падом
стопа фертилитета, које су тренутно међу
најнижим у свјетским размјерама. Просјечна
стопа фертилитета у ЕУ-27 износила је 1,5
дјеце по жени у 2005. години, у поређењу са 2,7
у 1965. години. УН-ове бројке показују да ће 14
европских земаља доживјети смањење свог
становништва до 2050. године.
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НЕОПХОДНОСТ УСВАЈАЊА НОВЕ ПАРАДИГМЕ И
ЦИЉНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
NECESSITY OF NEW PARADIGM AND TARGET FUNCTION
ADOPTION FOR PUBLIC ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF
SRPSKA
Мр Мирко М. Бошњак,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске

Резиме: Ефикасно привређивање и задовољавање
потражње за „јавним“ производима и услугама, у
најбољем
општем
интересу,
претпоставља
примјену исто тако ефикасног концепта управљања
јавним предузећима, како на макроекономском
(јавни сектор) тако и на микроекономском нивоу
(појединачна предузећа). Отуда и наша намјера да,
упућујући на бројне слабости и недостатке самог
приступа регулисању и управљању јавним
предузећима у Републици Српској, укажемо на
неопходност свеобухватне промјене политичке
филозофије и односа према овим економским и
друштвеним актерима. То се, у првом реду
постиже кроз усвајање и афирмацију нове
парадигме и циљне функције привредних субјеката
јавног сектора будући да је, управо вишегодишње
инсистирање на примјени лошег концепта
управљања заједничком (јавном) имовином, путем
перманентне
девастације
ефикасности
и
конкурентности, довело већину наших јавних
предузећа у стање егзистенцијалне угрожености.
Кључне ријечи: јавна предузећа, ефикасност,
конкурентност
Abstract: Provision of efficient economic activity and
satisfaction of demand for “public” goods and services
by acting in the best public interest presumes
implementation of equally efficient public enterprise
governance
with
the
same
importance
at
macroeconomic (public sector) and microeconomic
(individual companies) level. Therefore, our intention is
to indicate, by referring to number of weaknesses and
imperfections in approach to regulation and governance
of public enterprises in the Republic of Srpska, the
necessity of overall change of political philosophy and
treatment of these economic and social stakeholders.
Primarily, this can be achieved through adoption and
affirmation of the new paradigm and target function of
the enterprises in public sector, since multiannual
persistence in implementation of poor concept of
common (public) property management and permanent
devastation of efficiency and competitiveness have led
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the majority of our public enterprises in state of
threatened existence.
Keywords: public enterprises, efficiency,
competitiveness

УВОД
Јавна предузећа представљају значајни дио
укупне привреде Републике Српске путем
којих је држава (укључујући и локалне
заједнице), као већински, а у неким
случајевима и једини власник, неријетко
спроводила и претежно неекономске циљеве
попут смањења незапослености, одржавања
социјалног мира и сл. Потпуно одсуство
економске логике и неодговорност за
управљање јавним предузећима довели су до
девастације њихове ефикасности, продуктивности и конкурентности што је, у крајњем
угрозило и дугорочни опстанак ових предузећа.
Усљед недостатка визије и спремности да се
отвори питање статуса и перспектива јавног
сектора, пропуштена је прилика да се одмах на
почетку процеса транзиције спроведу ефикасни
програми темељитог реструктурирања и
прилагођавања јавних предузећа измијењеним
условима привређивања. Временом су се
пословно-финансијски проблеми континуирано
акумулирали што је, највећи број ових
предузећа
довело
у
стање
потпуне
неодрживости. Проблеми јавних предузећа,
дакле своје коријене вуку од неадекватног
приступа регулисању и управљању те је, стога
и (почетак!) изналажење рјешења неопходно
усмјерити у том правцу.

1.

ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА

Разграничење између јавног и приватног
сектора изузетно је комплексно, а посебно ако
се има у виду бројност критеријума за њихово
раздвајање, те чињеница да су се, током
времена, мијењале и саме границе између ових
сектора. Неспорно је то да је приватни сектор
превасходно ангажован у комерцијалним
активностима, а да је добит основни
покретачки мотив привредних субјеката. С
друге стране, држава је претежно фокусирана
на успостављање правног система, производњу
појединих добара и услуга од јавног интереса,
регулисање и субвенционисање приватне
производње, набавку добара и услуга за
потребе образовања, здравства, националне
одбране, културе итд, те прерасподјелу
националног дохотка кроз тзв. трансферна
плаћања.64 Држава се, такође бави и појединим
комерцијалним активностима на сличан начин
као и приватни сектор. У њиховом обављању,
добитни мотиви су присутни, али не морају да
буду и једино важни. Поред тога, проблем
јасног разграничавања јавног и приватног
сектора додатно наглашава чињеница да је
приватни сектор, кроз процес приватизације,
све више заступљен и у подручијима која су
традиционално
„припадала“
држави.
Активности јавног сектора финансирају се из
јавних прихода што је, уједно и једна од
његових кључних карактеристика. Полазећи од
тога, неспорно је да јавном сектору припадају
активности
државне
администрације,
образовања, здравствене и социјалне заштите,
одбране и националне сигурности и сл.
Међутим, државне активности нису ограничене
искључиво на претходна подручја. Ради
њиховог потпуног сагледавања, у обзир се мора
узети један од најширих приступа дефинисању
јавног сектора, према којем овом сектору
припадају све активности и економски
ентитети који су у власништву или под
контролом државе.65 Стога је логично да се
јавном сектору прикључе и таква (јавна)
предузећа, посебно када она функционишу тако
што се остварени добици уплаћују у буџет,
односно што држава санира губитке из
пословања и обезбјеђује недостајући власнички
капитал. Дакле, у најширој интерпретацији,
јавна предузећа су дио јавног сектора, а
производе добра и пружају услуге од општег
64
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(јавног) интереса. Међународни монетарни
фонд у свом Приручнику о државној
финансијској статистици дефинише ова
предузећа
као
„привредне
субјекте
(корпорације) у државном власништву или под
државном
контролом
који
пружају
индустријска или комерцијална добра и услуге
широкој јавности.“ Из претходне дефиниције
могу се јасно издвојити и битна обиљежја или
елементи јавних предузећа, а то су: (1) државно
власништво или државна контрола, (2)
производи и услуге за ширу јавност, и (3)
статусни облик корпорације – друштва
капитала. Формалном концепцијом јавних
предузећа у Републици Српској, такође су
обухваћени кључни елементи привредних
субјеката јавног сектора. Наиме, Законом о
јавним
предузећима
Републике
Српске
(Службени гласник Републике Српске, број:
75/04 и 78/11), јавна предузећа ближе су
уређена као „правна лица која су у судски
регистар уписана као привредна друштва у
форми акционарског друштва или друштва са
ограниченом одговорношћу, ради обављања
дјелатности од општег интереса, у чијем
основном капиталу Република Српска или
јединица локалне самоуправе, директно или
индиректно, имају већинско власништво.“
Оснивају се у области јавног информисања,
поштанског саобраћаја, енергетике, одржавања
путева, комуналних услуга, те другим
областима које су утврђене Законом о систему
јавних служби (Службени гласник Републике
Српске, број: 68/07 и 109/12). На крају, можемо
констатовати како јавна предузећа имају
стратешки значај за нормално функционисање
националне економије и изузетно важну улогу
у домену унапређења квалитета живота и
постизања равномјерног развоја друштва у
цјелини. Карактерише их, у првом реду
потпуно или већинско државно власништво,
државна контрола над пословањем и избором
управљачких структура, те специфичност
дјелатности коју обављају, о чему ће више
ријечи бити у наставку.
1.1. Подручја дјелатности јавних предузећа
Иако јавна предузећа могу бити формирана у
готово свим областима привредног живота,
превасходни циљ њиховог оснивања повезан је
са обезбјеђивањем производа и услуга од
виталног значаја за живот и рад грађана једне
земље. Ријечју, јавна предузећа настају из
потребе да се одређене дјелатности подвргну
„посебном режиму“ који држави, посредно или
непосредно, осигурава доминантни утицај на

НОВИ ЕКОНОМИСТ | 105

њихово обављање.66 Свакако, један од
најважнијих разлога за ангажовање државе у
привредној сфери друштва произилази из
потребе (ефикасног) рјешавања проблема тзв.
природних монопола. Ради се о гранама које
иницијално захтијевају висока улагања у
инфраструктуру и скупу, уско специјализовану
опрему и технологију (енергетски сектор,
водоснабдијевање и сл). Да би се релативно
ниском цијеном покрили трошкови пословања,
појединачна предузећа у овим гранама морају
имати велики број корисника производа и
услуга. Постојање конкуренције било би
нерационално и могло би значити да ниједно
предузеће неће бити у могућности да достигне
критичну величину (да постане довољно
велико) која би му осигурала искоришћавање
ефеката економије обима. Како је економски
нерационално било које друго рјешење изузев
монопола, аргумент је свакако на страни јавних
предузећа, као јавно котролисаног монопола, у
односу на приватна предузећа и приватни
интерес. Поред грана са карактером природног
монопола, јавна предузећа су доминантно
заступљена
и
у
областима
тзв.
административно
регулисаних
монопола
(управљање шумским ресурсима, поштански
саобраћај). Заправо се ради о високо
регулисаним дјелатностима у којим је стицање
и очување монополског положаја јавним
предузећима
омогућено
искључиво
административним мјерама које дјелују
рестриктивно на појаву и развој конкуренције.
У понуди јавних предузећа налазе се и услуге
које су приватном сектору финансијски
неисплативе. Захваљујући томе држава је
неријетко принуђена да, директно или
индиректно
субвенционише
њихово
неефикасно и неекономично пословање, ради
стварања претпоставки за уредно снабдијевање
добрима и услугама од ширег интереса. Нудећи
на тржишту своје производе и услуге по нижим
цијенама него што би то био случај у
приватном сектору, јавна предузећа „активно“
учествују у спровођењу фискалне политике,
док се њихов пословни (не)успјех непосредно
рефлектује на вриједност државног капитала.
2.

РЕГУЛАЦИЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА,
ГЛОБАЛНА ИСКУСТВА И ДОМАЋА
ПРАКСА

Регулаторни оквир за оснивање и пословање
јавних предузећа успоставља се ради
супституције непостојања или ограниченог
дјеловања
тржишних
механизама
у
подручијима од општег значаја, те стварања
66
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претпоставки за ефикасно функционисање ових
предузећа у најбољем интересу привреде и
становништва. Њихова стратешка димензија
разлог је због којег се пословање јавних
предузећа уређује посебним законима, уз
обавезу досљедног поштивања прописа који су
генерално примјенљиви и на остала привредна
друштва. У складу са правном традицијом
појединих земаља, разликују се и приступи
регулацији јавних предузећа и обављања
дјелатности од општег значаја, у оквиру
националних привредно-правних система. У
ЕУ,
према
одредбама
Уговора
о
функционисању Европске уније,
обављање
дјелатности са комерцијалним карактером у
потпуности је либерализовано. Из улоге
„активног
предузетника,“
држава
је
трансформисана у тржишног регулатора који
има обавезу да осигура равноправни третман за
све учеснике на тржишту те уредно
снабдијевање производима и услугама без
којих би дошло до значајних поремећаја у
привреди и свакодневном животу грађана. У
англосаксонском правном систему (Сједињене
Америчке Државе, Нови Зеланд, Велика
Британија), држава доноси посебне прописе
који регулишу начин пружања јавних услуга и
њихову доступност корисницима. Надаље,
успоставља регулаторни оквир за пружање
услуга на тржишту и заштиту тржишне
конкуренције.
Пружање
услуга
је
либерализовано тако да се на тржишту може
појавити више оператера, уколико испуњавају
прописане услове и обезбјеђују услуге на начин
како је то и предвиђено. Дакле, у подручју
регулисања дјелатности од општег интереса,
држава има двоструку улогу: (1) обезбјеђује
досљедну примјену принципа тржишног
надметања, и (2) осигурава (гарантује) уредно
снабдијевање јавним добрима и услугама.
Досљедно поштовање тржишних принципа
очекује се и од државе, у смислу обезбјеђивања
једнаког третмана за све потенцијалне
оператере - кориснике инфраструктуре која се
налази у јавном (државном) власништву. Наша
пракса регулације обављања дјелатности од
општег интереса још увијек далеко заостаје за
глобалним
трендовима.
Пословање
и
управљање јавним предузећима у Републици
Српској регулисано је Законом о јавним
предузећима којим су ближе уређени и сами
принципи њиховог дјеловања. Поред овог
Закона, на оснивање и пословање јавних
предузећа примјењују се и одредбе закона
којим се уређују услови и начин обављања
дјелатности од општег интереса (Закон о
систему јавних служби) и закона којим се
уређује правни статус привредних друштава
(Закон о привредним друштвима).

Посебан недостатак
Закона о јавним
предузећима произилази из његове суштинске и
формалне неусклађености са Законом о
привредним друштвима (Службени гласник
Републике Српске, број: 127/08, 58/09, 100/11 и
67/13) који је, кроз актуелни процес
хармонизације
и
усклађивања
домаће
регулативе са правним оквиром ЕУ, усвојен
крајем 2008. године. Ове неусклађености,
између осталог, евидентне су и у подручју
организације управљања јавним предузећима,
али и обима одговорности органа предузећа за
пословање и остварене резултате. Тако је
Законом о јавним предузећима предвиђена
могућност и тзв. дводомне организације
управљања, односно успостављање извршног
одбора (управе) који је одговоран за
оперативно управљање предузећем. Међутим,
Законом нису ближе уређени услови и
критеријуми према којим се управљање
организује у једнодомном (без управе), односно
у дводомном систему.67 Закон о јавним
предузећима не предвиђа персоналну (личну)
одговорност директора за рад и резултате
предузећа, а самим тим, ни обавезу Владе
Републике Српске, односно јединице локалне
самоуправе да у тачно одређеним случајевима
разријеши директора када јавно предузеће не
постиже пројектоване циљеве, у значајној
мјери. Осим тога, Законом није ни предвиђен
поступак разрјешења надзорног одбора
уколико предузеће не испуни годишњи
програм (план) пословања или не постигне
кључне показатеље учинка. Надаље, контролна
и регулаторна функција Владе, односно
оснивача, као и јавности у цјелини, крајње је
ограничена. Те функције се манифестују кроз
давање сагласности на трогодишњи план
пословања који управа, на годишњем нивоу
разматра те, у случају потребе, ревидира и
усаглашава ради његовог прилагођавања са
(измијењеним) кретањима на тржишту.
Истовремено, Законом о јавним предузећима,
изузев сачињавања годишњег извјештаја о
реализацији плана пословања, није предвиђена
обавеза извјештавања оснивача или ресорно
надлежног
министарства
о
оствареним
резултатима током године чиме се, у великој
мјери ограничава флексибилност и смањују
могућности
благовремене
реакције
на
испољене инерције и проблеме у постизању
зацртаних циљева. Кроз процес приступања
Босне и Херцеговине и Републике Српске ЕУ, а
у циљу изградње модерне тржишне економије,
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Поређења ради, у Републици Србији извршни одбор је
прописан за она јавна предузећа чији је оснивач
Република Србија, која обављају дјелатност која је, по
својој природи сложена и за чије је оперативно
управљање неопходан дводомни систем управљања.

домаће власти су се обавезале на укидање
државних монопола у свим секторима,
укључујући и јавни, при чему се мора водити
рачуна о томе да државни монопол не буде
замијењен приватним. Међутим, по питању ове
обавезе, до сада су постигнути изузетно
скромни резултати. Њихов домашај искључиво
је ограничен на усвајање законских измјена
чиме су створени формални услови за примјену
конкуренцијских принципа ЕУ, без суштинског
утицаја на ефикасност и конкурентнст јавног
сектора.
2.1. Организација и управљање јавним
предузећима у Републици Српској
Организација
јавних
предузећа
је
функционални одговор на потребу ефикасног и
економичног обављања дјелатности од општег
интереса,
у
првом
реду
кроз
професионализацију управљања, подизање
нивоа личне и професионалне одговорности и
контролу. Као што смо то видјели у
претходном излагању, законским одређењем
појма јавног предузећа у Републици Српској
ближе је уређена и њихова правноорганизациона форма. Да се подсјетимо, то су
привредна друштва која су у судски регистар
уписана у форми акционарског друштва или
друштва са ограниченом одговорношћу. Своја
управљачка права, Република Српска, односно
јединице локалне самоуправе, остварују по
основу већинског учешћа у капиталу ових
предузећа. Међутим, евидентни су бројни
покататељи који недвосмислено упућују на
неефикасност актуелног модела регулације
јавних предузећа у Републици Српској
(макроекономски аспект управљања јавним
сектором), односно њихове организације и
управљања
(микроекономски
аспект
управљања). Не претендујући на потпуност, по
нашем мишљењу, ту свакако треба истакнути:
(1) одсуство транспарентности, у смислу
извјештавања о плановима и резултатима
пословања, (2) исполитизовано именовање
управљачких структура, (3) исполитизовано
одлучивање, са елементима наглашеног
друштвеног
и
социјалног
популизма
(привредне институције социјалног карактера),
те (4) неадекватан надзор над процесом
планирања и извјештавања који, умјесто на
оцјени квалитета стратешког планирања и
текућег пословања, инсистира искључиво на
формалним
аспектима
ових
процеса.
Побољшање
управљачких
процеса
не
подразумијева велика материјална улагања као
што је то случај са модернизацијом, односно
изградњом инфраструктуре, нити значајне
социјалне трошкове као у случају отпуштања
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вишка запослених или повећања цијена
производа и услуга од јавног интереса.
Међутим, у нашим условима, унапређење
управљања могло би истовремено значити
губитак личних и партијских привилегија. То,
барем дјелимично и освјетљава стварне разлоге
непостојања интереса да се озбиљније
приступи овом проблему ради његовог
ефикасног
и
дугорочно
одрживог
превазилажења.
3.

НОВА ПАРАДИГМА И ЦИЉНА
ФУНКЦИЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

И поред бројних, идеолошки обојених расправа
које су вођене о супериорности појединачних
власничких
форми,
пракса
је
ипак
демонстрирала већу ефикасност приватних
предузећа од оних која се налазе у државној
својини. У прилог томе истичу се бројни
недостатци државних предузећа, попут тих да
су у већој мјери усмјерена на постизање
политичких или социјалних циљева него
економских, да су претежно орјентисана на
државну помоћ и субвенције што, осим на
смањење ефикасности и рентабилности
њиховог пословања, негативно утиче и на
фискалну позицију државе, затим да су ова
предузећа толерантнија на појаву губитака у
пословању,
да
неефикасно
користе
расположиве (јавне) ресурсе, да не воде рачуна
о оперативним трошковима и сл. Нарастајућа
ограничења државног уплитања у привреду и
недостаци који произилазе из карактера и
специфичности државних предузећа покренули
су процесе њихове масовне приватизације
током 80-тих година 20. вијека. Ови процеси
одвијали су се под окриљем неолибералне
економске парадигме која је пропагирала
„идеологију и свемоћ невидљиве руке која, на
тржишту уређује све, за добробит свих.“68 У
таквим околностима, и приватизација је
перципирана као кључна претпоставка за
отклањање слабости и ограничења која су
иманентна државим предузећима. Током
посљедње деценије прошлог вијека, талас
масовне приватизације захватио је и земље
бившег социјалистичког блока, укључујући
нашу. Ипак, још увијек велики број аутора
оспорава утицај својине на ефикасност и
резултате предузећа и привреде у цјелини. Они
сматрају да извори ефикасности „не леже“ у
приватној својини, него у конкуренцији или
тржишту.69 Резултати анализе организације и
68

69

Лојпур, А., С.: Има ли наде за менаџерски капитализам,
Acta Economica, број 12, Економски факултет, Бања
Лука, 2010., стр. 45
Душанић, Ј.: Економска транзиција и глобализација,
Завод за уџбенике и наставна средства, Источно
Сарајево, 2005., стр. 52
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управљања јавним предузећима у Републици
Српској, међутим недвојбено су указали на то
како су неконкурентност и неефикасност ових
предузећа, између осталог, посљедица и
изузетно лошег управљања заједничком
(јавном) имовином. Стога је и разумљива
потреба за темељитом промјеном политичке
филозофије
и
односа
према
јавним
предузећима и јавном сектору у цјелини. Нова
парадигма јавних предузећа треба да понуди
ефикасни одговор на потребу њихове
транзиције
од
бирократизованих,
административно уређених и ограничених
система
према
тржишно
орјентисаним,
дугорочно
одрживим
и
конкурентним
економским и друштвеним актерима. На том
курсу, неопходно је осигурати да новом
парадигмом буду промовисане сљедеће
вриједности:
1. Од административно регулисане, монолитно
уређене јавне дјелатности према модерно
регулисаном тржишту које је подржано
адекватним институцијама за регулацију и
надзор над јавним сектором.
2. Од пословања са губицима и зависности од
експлицитних
и
имплицитних
државних
субвенција и помоћи према тржишној и
трошковној ефикасности.
3. Од административно регулисаног, „социјално
димензионисаног“ система цијена према систему
који подржава и стимулише ефикасност ових
предузећа.
4. Од монополске позиције јавних предузећа према
либерализацији и отварању подручја од јавног
интереса и значаја.
5. Од непостојања одговорности за остварене
резултате и перспективе јавних предузећа и
управљања политички подобних менаџера према
управљању
високо
професионалних
и
одговорних менаџера.

Дакле, неопходно је потпуно редефинисање
позиције, али и саме структуре јавног сектора у
Републици Српској. То, у првом реду захтијева
реорганизацију
обављања
основних
дјелатности јавних предузећа и јасно
раздвајање
дјелатности
са
карактером
природног монопола од оних са комерцијалним
карактером. Комерцијалне дјелатности које се
обављају унутар интегрисаног система јавног
предузећа потребно је издвојити и изложити
конкуренцији, а њихово пословање ускладити
са тржишним принципима и захтјевима. С
друге стране, либерализација природних
монопола неопходна је у свим оним
случајевима у којим је ефективно проводива.
Тиме би се створиле претпоставке за повећање
ефикасности, а посредно и за побољшање
пословних резултата и дугорочних перспектива
ових предузећа. Истовремено, осигуравање
досљедног
поштивања
јавног
интереса

претпоставља
изградњу
адекватних
институција и континуирано унапређење
њихових капацитета за регулацију и надзор над
радом јавних предузећа. Либерализација
природних монопола, осим уклањања бројних
административних баријера за појаву и улазак
конкуренције у подручја од јавног интереса,
ефикасно је проводива и путем стратешког
партнерства
са
приватним
капиталом.
Међутим, стратешки значај јавних предузећа
даје додатну димензију њиховој циљној
функцији која се не може искључиво
ограничити на профит, као у случају предузећа
из приватног сектора. Отуда је и разумљива
потреба да држава задржи власнички удио који
јој осигурава чврсту основу за контролу и
надзор над стратешким партнерством, а самим
тим и над обављањем дјелатности „у најбољем
јавном интересу.“ Цијене јавних производа и
услуга не би требало да буду активни
инструмент социјалне политике. Умјесто тога,
оне морају бити изложене тржишној
валоризацији, али и да подржавају и подстичу
тржишну и трошковну ефикасност јавних
предузећа. Ако су субвенције већ неопходне,
онда би далеко ефикаснији приступ био онај
који би, умјесто индиректних субвенција, кроз
цијене јавних производа и услуга доступних
свим грађанима, без обзира на њихово
социјално стање и потребе, укључивао циљане,
директне
субвенције
према
социјално
најугроженијим
слојевима
друштва.
Са
фискалне позиције, то би могло значити и
извјесне уштеде, ако се узме у обзир величина
губитака јавних предузећа, с једне стране,
односно
стварне
социјалне
потребе
најугроженијих грађана Републике Српске, с
друге стране. Непостојање одговорности за
резултате и перспективе јавних предузећа
посљедица
је
самог
начина
избора
управљачких структура у овим предузећима.
Умјесто политички подобних руководилаца
„који
слушају
шта
каже
државна
администрација,“
неопходни
су
високо
професионални и одговорни руководиоци који
су ослобођени административних ограничења и
„специјалних захтјева и интереса.“ Међутим,
тиме се не умањује улога и одговорност државе
у њиховом управљању. Управо супротно. Као
власник, држава треба да осигура ефикасно
пословање јавних предузећа, те да води
политику инвестирања која ће обезбиједити
њихову дугорочну одрживост. Као регулатор,
она треба да осигура компатибилност тарифа
(цијена јавних производа и услуга) са
ефикасним дугорочним пословањем, али и да
заштити потрошаче од евентуалне злоупотребе

монополске позиције.70 Дакле, у основи
задовољавања потреба крајњих корисника
јавних производа и услуга морају бити
постављени циљеви тржишне конкурентности
и свеукупне ефикасности у пословању који
подржавају
дугорочну
(финансијску)
одрживост јавних предузећа, искључиво на
принципима проширене репродукције. Само је
на тај начин, а посебно имајући у виду значајна
фискална ограничења, могуће обезбиједити
уредно снабдијевање и побољшање квалитета и
доступности јавне инфраструктуре, производа
и услуга од општег интереса за привреду и
становништво Републике Српске.
ЗАКЉУЧАК
Неопходност промјене постојећег односа према
јавним предузећима проистекла је из нужности
успостављања ефикасног приступа у обављању
дјелатности од општег интереса. Редефинисање
политичке филозофије према јавном сектора
кроз усвајање нове парадигме и циљне
функције, само је потребан, али не и довољан
услов за трансформацију јавних предузећа у
финансијски одрживе, тржишно оријентисане
привредне субјекте који обезбјеђују високо
квалитетне производе и услуге, у довољним
количинама и по „прихватљивим цијенама.“ Да
би се то, у крајњој дистанци и постигло,
потребно је осигурати да промовисане
вриједности буду и проведене у стварности,
кроз
процес
свеобухватног,
адекватно
синхронизованог и добро комуницираног
процеса реструктурирања јавних предузећа и
јавног сектора у цјелини.
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ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ У УСЛОВИМА
НЕИЗВЈЕСНОСТИ И РИЗИКА – ИЗБОР
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
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Резиме: Свако доношење пословних одлука
захтијева аналитички приступ и пажљиво
сагледавање алтернатива и фактора који утичу на
њих. Озбиљност одлуке која се доноси, односно
проблема који се рјешава, у потпуности ће
детерминисати и озбиљност, вријеме трајања,
пажљивост и професоиналност самог процеса
одлучивања. Како је у пракси могуће доносити
различите пословне одлуке, тако је могуће и процес
одлучивања проводити у различитим условима. Ту
се, прије свега, мисли на услове извјесности, у којима
су „све карте отворене“ и јасно се зна каква
будућност може да се очекује;затим на услове
неизвијесности, који представљају дијаметрално
супротну ситуацију, у којој не постоји никаква
представа о могућностима јављања појединих
догађаја; и на услове ризика, унутар којих се на
основу
одређених
истраживања
оцјењују
могућности да одређени фактори утичу на коначну
одлуку. Сваки од ових услова захтијева другачији
приступ процесу доношења одлука, као и другачије
методе који се могу примијенити. У раду је дата
илустрација начина и приступа процесу доношења
одлука у поступку избора инвестиционих пројеката
грађевинског предузећа које се на тржишту сусреће
са наведеним условима. Приказано је „стабло
одлучивања“, којим је анализирана ситуација у којој
се наведено предузеће налази и примијењени
одговарајући методи којима се доносе одлуке у
условима ризика. Такође, апострофиране су и
предности које овај приказ проблема има у односу
на класичну матрицу одлучивања.
Кључне ријечи: пословно одлучивање, неизвјесност
и
ризик,
инвестициони
пројекти,
стабло
одлучивања, матрица одлучивања.
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Abstract: Every business decision-making requires an
analytical approach and careful consideration of
alternatives and the factors affecting them. The
seriousness of the decision being made, or the problem
being solved, will completely determine the seriousness,
duration, thoughtfulness and professionalism of the
decision-making process. As it is possible to make
different business decisions in practice, so it is possible
to carry out the decision-making process in different
conditions. Such conditions are, first of all, the
conditions of certainty, in which "all the cards are open"
and it is clearly known the future to be expected; then
the conditions of uncertainty, which present
diametrically opposite situation in which there is no
possibility of certain events to occur; and the conditions
of risk, in which, on the basis of specific research, the
possibilities that certain factors affect the final decision
are evaluated. Each of these conditions requires a
different approach to the decision-making process, as
well as the different methods that can be applied. The
paper presents an illustration of the method and
approach to the decision-making process in the selection
of investment projects of the construction company that
encounters these conditions in the market. We displayed
a "decision tree", by which is analyzed the situation in
which the company is and we applied the appropriate
methods of decision-making under risk. Also, we
emphasized the advantages that this representation of a
problem has in relation to the classical decision-making
matrix.
Keywords: business decision-making, uncertainty and
risk, investment projects, decision tree, decision-making
matrix

I. УВОД
Под пословном одлуком се сматра избор
између најмање двије алтернативе. Да би
одређена одлука дала квалитетан резултат
потебан је озбиљан и адекватан приступ
процесу њеног доношења. Пажљив избор
алтернатива које су на располагању доносиоцу
одлука, детаљно сагледавање свих фактора који
могу да утичу на одбаране алтернативе, те
прецизно поштовање процедура избора и на
крају
рационалан
избор
оптималне
алтернативе, су главни предуслови да
доносилац одлуке буде задовољан крајњим
исходом процеса одлучивања. Озбиљност
одлуке која се доноси, односно проблема који
се рјешава, у потпуности ће детерминисати и
озбиљност, вријеме трајања, пажљивост и
професоиналност самог процеса одлучивања.
Овај рад је посвећен сагледавању различитих
услова у којима се пословне одлуке доносе, те
информацијама које су доступне доносиоцу
одлуке у сваком од могућих услова. Описани
су фактори који детерминишу процес
одлучивања
у
условима
извјесности,
неизвјесности и ризика (тзв. мјерљива
неизвјесност). С обзиром да је конкретан
проблем који је анализиран у раду представљен
као проблем избора у условима неизвјесности и
ризика, биће описани су најважнији методи
којима се доносиоци одлука служе при избору
у оваквим условима. Ту су, у првом реду:
Оптимистички метод, Песимистички метод,
Хурвицов метод, Севиџов метод и Лапласов
метод, који се користе у условима
неизвијесности, као и Метод максималне
очекиване вриједности који се користи у
условима ризика. Такође, један дио рада
односи се и на рјешавање проблема
секвенцијалног одлучивања, гдје се примјењује
Метод индукције уназад. У посљедњем дијелу
рада дати су резултати конкретне примјене
наведених метода, који могу представљати и
смјернице за доносиоца одлуке, у конкретном
случају инвеститора који пред собом има
проблем избора инвестиционог пројекта у
области грађевинарства.
II. УСЛОВИ У КОЈИМА СЕ ДОНОСЕ
ПОСЛОВНЕ ОДЛУКЕ
Окружење уопште, а прије свега пословно
окружење, намеће појединцу или организацији
обавезу сталног доношења одлука, како
простих, односно оперативних,
тако и
сложених, односно стратешких од којих свакако
зависи „опстанак“ појединца или организације.
„Одлуком сматрамо избор из скупа од најмање
двије алтернативе којима можемо да остваримо

жељени циљ.“71 Важност циља који желимо да
остваримо превасходно ће утицати на
сложеност одлуке коју доносимо и на вријеме
потребно да се прође кроз фазе доношења
одлуке. Посебно је битно нагласити да је одлуку
могуће оцијенити тек када сагледамо њен
резултат, али исто тако уколико пажљиво
прођемо кроз све фазе доношења одлуке
можемо очекивати да ће наша одлука донијети
добар резултат. Процес одлучивања се састоји
из сљедећих фаза:72
1.
2.
3.
4.

Формулација проблема,
Креирање одговарајућег модела,
Трагање за оптималним рјешењем,
Превођење рјешења у скуп управљачких
политика или оперативних процедура.

Сложеност одлуке поред циљева детерминишу
и услови у којима се она доноси. Услови
уствари представљају окружење у којем се
одлучује, односно факторе који утичу на нашу
одлуку или на могућност остваривања
одређеног циља. У зависности од сазнања која
имамо о тим факторима, услове у којима се
одлучује дијелимо на:73
1.
2.
3.

услове извјесности,
услове неизвјесности и
услове ризика.

A. Услови извјесности
Услови извјесности представљају идеалну
слику и они су оно чему сваки доносилац
одлуке тежи. Другим ријечима овде су“ све
карте отворене“ и појединац или организација
тачно знају који од фактора ће извршити
пресудан утицај на одлуку, односно који од
релевантних догађаја ће се реализовати.
Уколико је будућност позната, довољно је да из
листе адекватно одабраних алтернатива
изаберете ону која вам доноси најбољи
резултат, односно ону која испуњава
постављени циљ. Проблем се јавља што је
занемарљиво мали број пословних одлука
могуће донијети у оваквим условима, јер
готово никад нисте у стању да тачно знате који
од догађаја ће се реализовати у будућности.
B. Услови неизвјесности
Насупрот услова извјесности који представљају
потпуно
познату
будућност,
услови
неизвјесности нам дају само информације о
догађајима (факотрима окружења) који утичу
на одлуку. У условима неизвјесности
71

72

73

Павличић, Д. Теорија одлучивања, ЦИД Економски
факултет Београд, 2010., стр. 2.
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доносиоци
одлука
немају
довољно
информација о догађајима, затим не могу у
потпуности да схвате разлоге јављања
одређених догађаја нити могу да предвиде
вјероватноће
њихове
реализације.
Због
недоступности
оптималних
или
задовољавајућих рјешења, одлуке које се
доносе у овим условима у великој мјери зависе
од субјективних процјена доносиоца одлуке, те
стога
доношење
одлука
у
условима
неизвјесности представља и најчешћи и
најтежи проблем међу врстама одлучивања. 74
Како би се донкле олакшао сам проблем избора
постоје одређени методи који представљају
подршку доносиоцу одлуке у условима
неизвјесности. У наставку овог рада више ће
бити ријечи о наведеним методима, а такође у
посљедњем дијелу биће и изложен проблем
избора у условима.
C. Услови ризика
Ова врста услова у којима се доносе одлуке
представља прелаз од потпуног незнања о
могућностима реализације појединих догађаја
(услови неизвјесности) ка потпуном познавању
будућности (услови извјесности). Осим тога
што познаје који догађаји могу утицати на
алтернативе, доносилац одлуке је упознат и са
вјероватноћама
реализације
појединачних
догађаја. Иако термин ризик вежемо за губитак,
услови
ризика
за
доносиоца
одлука
представљају повољнију ситуацију, јер он
располаже са више информација о будућности
па самим тим и његове одлуке имају већу
шансу да се покажу као добре.75 Битно је
нагласити да су могући догађаји међусобно
дисјунктни, те да може доћи до реализације
само једног од њих. Стога сваком догађају се
приписује вјероватноћа јављања P(Si), а сума
вјероватноћа свих догађаја мора бити једнака 1,
односно:
P(S1) + P(S2) + P(S3) + P(Sn) =1 ili

=1

Одређени број аутора ову врсту услова назива
и условима мјерљиве неизвјесности.
III. МЕТОДИ ОДЛУЧИВАЊА У
УСЛОВИМА НЕИЗВЈЕСНОСТИ
У претходном дијелу рада изложени су услови
у којима може да се нађе доносилац одлуке и
речено је да су једни од најчешћих и
најсложенијих управо услови неизвјесности.

Недостатак информација и вјероватноћа
јављања догађаја у будућности у великој мјери
усложњавају поступак доношења одлуке и
удаљавају доносиоца одлуке од реализације
свог циља. Како би се у одређеној мјери
олакшао проблем доношења одлуке уведени су
методи избора у условима неизвјесности, при
чему сваки од њих почива на одређеној
логичкој основи. Ова група метода уствари
представља
однос
појединца
према
специфичном проблему одлучивања76, а као
најпознатији издвајају се:
1.
2.
3.
4.
5.

Оптимистички (Максимакс) метод,
Песимистички (Максимин или Валдов)
метод,
Метод оптимизма – песимизма (Хурвицов
метод),
Метод минимакс кајања (Севиџов метод),
Принцип недовољног разлога (Лапласов
метод).

Како би се лакше објаснила логика сваког од
метода, послужиће општипроблем приказан
класичном табелом одлучивања, која садржи
комплетан скуп алтернатива (A1, A2, A3, An),
комплетну листу дисјунктних догађаја (S1, S2,
S3, Sm) и исходе (u12, u13, u14, uij) у пољима која
представљају пресјек догађаја и алтернатива.
TABELA I.

матрица одлучивања

Извор: Павличић, Д. Теорија одлучивања, ЦИД
Економски факултет Београд, 2010.
a. Оптимистички (Максимакс) метод
Овај метод је карактеристичан за изузетно
оптимистичне доносиоце одлуке. Наиме,
водећи се логиком овог метода доносилац
одлуке посматра искључиво најбоље исходе
унутар сваког догађаја, другим ријечима, он
вјерује да ће се реализовати само најбољи
исходи по свакој посматраној алтернативи.
Примјеном овог метода оптимална је
алтернатива чијим избором задовољавамо
критеријум:
max max {uij}

Wu Xiaogang i Wang Qijie,: ‘’Study on the Wald-W Method
of Uncertain Decision-making’’, Procedia Engineering 15,
Elsevier, 2011. p. 4527 – 4531.
75
Вујошевић, M.,: ‘’Управљање ризицима као сегмент
интегрисаног система менаџмента’’, International
Journal ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol.
36, No. 4, 2008.
74
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Основни недостатак овог критеријума јесте
превелика доза оптимизма коју испољава
76

Чупић, М. и Сукновић, М., Одлучивање, ФОН, Београд,
2010., стр. 72.

доносилац одлуке а у коју се немогуће
поуздати приликом сваког појединачног
доношења одлуке. Поред превелике дозе
оптимизма, примјеном овог метода могуће је
доћи у ситуацију да се због незнатно бољег
исхода по једном догађају одбаци алтернатива
коју је унутар свих других догађаја значајно
квалитетнија. Такође, овај метод нам у
одређеним ситуацијама не гарантује могућност
избора оптималне алтернативе.
Песимистички (Максимин или Валдов)
метод
Потпуно супротан претходно описаном методу
јесте Валдов или Песимистички метод.
Примјеном овог метода доносилац одлуке прво
бира најслабије исходе по свакој алтернативи, а
затим од њих бира најбољи. У овом случају за
оптималну изабрала би се алтернативакојом
био би задовољен сљедећи критеријум:
b.

max min {uij}.
Као и претходни метод и овај има сличне
недостатке, прије свега у заузимању негативног
(песимистичког) става приликом сваког
доношења одлуке. Иако је опрезност
добродошла при доношењу одлука, ипак је и
сувише нереално очекивати да ће се увијек
реализовати само најнеповољнији догађаји.
Такође и овим методом је могуће одбацити
квалитетну алтернативус обзиром да посматра
само један од исхода по свакој алтернативи и
могуће се наћи у ситуацији да је немогућ
рационалан избор оптималне алтернативе.
Метод оптимизма – песимизма
(Хурвицов метод)
Овај метод се у литератури још назива Метод
компромисног одлучивања77 и он не испољава
претјерану дозу оптимизма као Оптимистички
нити претјерану дозу опреза као Песимистички
метод. Почива на одређивању тзв. индекса
оптимизма који представља једну субјективну
категорију коју одређује сам доносилац одлуке
на основу свог увјерења у реализацију
најповољнијег, односно најмање повољног
догађаја за њега. Овим методом за оптималну
алтернативу бисмо изабрали ону за коју ће
бити задовољен сљедећи критеријум избора:78
c.

max {(max uij )·α + min(uij )·(1-α)}
i=1,2,3...,n

j=1,2,3,...,m

У односу на претходне овај метод је нешто
комплетнији јер не посматра искључиво један
Wu Xiaogang i Wang Qijie,: ‘’Study on the Wald-W Method
of Uncertain Decision-making’’, Procedia Engineering 15,
Elsevier, 2011. p. 4527 – 4531.
78
Павличић, Д. Теорија одлучивања, ЦИД Економски
факултет Београд, 2010., стр. 54
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од понуђених исхода, али постоје и озбиљне
замјерке на рачун индекса оптимизма који се
бира субјективно и зависи од доносиоца
одлука, те на чињеницу да посматра искључиво
екстремне исходе и ипак занемарује остале.
Баш због тога је могуће примјеном Хурвицовог
метода одбацити квалитетнију опцију или доћи
у ситуацију да је немогуће изабрати оптималну
алтернативу.
Метод минимакс кајања (Севиџов
метод)
Дефинисао га је Леонард Севиџ (Leonard
Savage) и представљао је допуну, односно
побољашање Валдовог метода. Он је кренуо
обрнутом методологијом и покушао је да
својим
методом
минимизира
„кајање“
доносиоца одлуке због погрешног избора,
односно избора алтернативе која не доноси
максималне
ефекте.
Кајање
(жаљење)
представља пропуштену добит79 због неизбора
најбоље
акције
приликом
реализације
одређеног догађаја. Овај метод није могуће
примјенити на почетну табелу одлучивања него
је неопходно формирати тзв. „табелу кајања“.
Табела кајања се формира тако што се унутар
сваког догађаја одреди најбољи исход и у том
пољу се уписује 0 (јер избором те алтернативе
кајање је једнако 0), док се у осталим пољима
уписује разлика између најбоље и посматране
алтернативе по датом догађају. На формирану
табелу кајања примјењује се сљедећи
критеријум:
d.

min {max kij}.
Највећа
замјерка
овом
методу
јесте
неиспуњавање
услова
независности
од
ирелевантних алтернатива, што омогућава да се
укључивањем одређених алтернатива може
свјесно утицати на коначан избор.
Принцип недовољног разлога
(Лапласов метод)
Лаплас полази од претпоставке да су све
вјероватноће једнаке, тачније његов постулат
гласи: „Ако ништа не знам о будућим
догађајима могу вјеровати да су они једнако
вјероватни. “Вјероватноћа сваког појединачног
догађаја се добија као 1/н, при чему је n број
догађаја. Највећа преднсот овог метода јесте
што у разматрање узима све исходе из табеле
одлучивања, за разлику од осталих метода који
су посматрали свега један или два исхода.
Ипак, замјерка се ставља на начин одређивања
вјероватноћа јер је готово немогуће да
вјероватноће свих догађаја приликом сваког
e.
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Умјесто добити то може бити корисност или неки други
показатељ успјеха у зависности од проблема који се
посматра.
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доношења одлуке буду једнаке. Такође, као
што је случај и у примјеру изнад, могуће је да
доносилац одлуке не буде у стању изабрати
оптималну опцију. С обзиром да се врло често
може десити да различити методи сугеришу
различите алтернативе јасно је да то доводи у
заблуду доносиоце одлука. Један од начина
којим се превазилази овај проблем јесте да се
најбољом алтернативом прогласи она која по
највећем броју је изабрана као најбоља. Други
начин
јесте
бинарно
поређење
сваке
алтернативе са сваком али ни то нам не
гарантује избор само једне оптималне
алтернативе. Оно чему доносиоци одлука
прибјегавају у оваквим случајевима назива се
мета – одлучивање, којепредстављаизбор
између различитих процедура одлучивања,
односно прије него се приступи рјешавању
конкретног проблема, неопходно је одлучити
која процедура избора ће се примјењивати. 80
IV. ПРИМЈЕНА МЕТОДА ОДЛУЧИВАЊА
У УСЛОВИМА НЕИЗВЈЕСНОСТИ
ПРИ ИЗБОРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ПРОЈЕКТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
У претходном дијелу је објашњена логичка
основа сваког метода на основу којег се може
донијети одлука у условима неизвјесности.
Овај дио рада биће посвећен примјени тих
метода на конкретном проблему који се тиче
избора
инвестиционог
пројекта
у
грађевинарству.
Наиме, предузеће које улази у ову грану, или
које се појављује на за њега новом тржишту,
заиста се налази у условима потпуне
неизвјесности. У стању је да одреди
алтернативе (стратегије наступа) и могуће
догађаје али не и могућности реализације
појединих догађаја. За то би му било потребно
неко претходно искуство са конкретног
тржишта или детаљно истраживање, које са
собом носи значајне трошкове. Проблем који
ће се посматрати односи се на величину
капацитета који ће бити изграђен, а
алтернативе које се нуде конкретном предузећу
представљају изградњу пословно стамбених
објеката различите квадратуре. У таквој
ситуацији појављују се сљедеће могуће
алтернативе:81
1. А1 – изградња стамбено – пословног
објекта укупне површине 2500 м2,

2. А2 – изградња стамбено – пословног
објекта укупне површине 5000 м2,
3. А3 – изградња стамбено – пословног
објекта укупне површине 10 000 м2,
4. А4 – одустајање од инвестиције.
На те алтернативе могу да утичу сљедећи
догађаји:82
1. S1 – продаја 50% капацитета,
2. S2 – продаја 75% капацитета,
3. S3 – продаја 100% капацитета.
Како би се формирала табела одлучивања
урађене су и калкулације прихода и трошкова.
Расходи су разврстани у три категорије:
-

Трошкови рада и утрошеног материјала износе
1000 КМ/м2, трошкови ренте и уређења
земљишта су 300 КМ/м2, а трошкови земљишта
се процјењују на 18% укупне вриједности
инвестиције. Просјечан приход који се може
очекивати износи 2000 КМ/м2.83
На основу претходно наведених података
формирана је матрица одлучивања, у којој
исходи представљају профите (губитке) за дате
алтернативе и догађаје.
TABELA II.
МАТРИЦА ОДЛУЧИВАЊА ЗА
ПРОБЛЕМ ИЗБОРА ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

На овако формирану матрицу одлучивања биће
примијењени методи који су описани у
претходном дијелу рада.
82

80

81

Павличић, Д. Теорија одлучивања, ЦИД Економски
факултет Београд, 2010., стр. 63
Узете су у разматрање ове три алтернативе јер прва
алтернатива се односи на мањи објекат, друга је објекат
средње величине и трећа алтернатива представља
озбиљну грађевинску инвестицију.
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Трошкови
рада
и
утрошеног
материјала,
Трошкови куповине земљишта и
Трошкови ренте и уређења земљишта.

83

Прије свега овде се мисли на станове који се продају у
претпродаји и током изградње објекта, јер након
завршетка инвеститори прибјегавају снижењу цијена
како би распродали све капацитете.
Подаци који су приказани добијени су увидом у
елаборате предузећа д.о.о. „Тигар“ и односе се на
тржиште Града Бањалуке.

У наредном табеларном приказу дати су
резултати
примјене
Оптимистичког,
Песимистичког и Хурвицовог метода.
TABELA III.

РЕЗУЛТАТИ ПРИМЈЕНЕ МЕТОДА
ИЗБОРА

*исходи у табели дати у милионима КМ
За примјену Севиџовог метода потребно је
формирати матрицу кајања, а поступак
формирања је објашњен у претходном дијелу
рада. Наведена матрица дата је у наредној
табели.
TABELA IV.
МАТРИЦА КАЈАЊА ЗА ПРОБЛЕМ
ИЗБОРА ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

*исходи у табели дати у милионима КМ
Примјена
Лапласовог
метода
захтијева
првобитну табелу одлучивања у којој су
приказани профити (губици). Вјероватноћа
појединачног догађаја износиће 0,33, с обзиром
да је укупан број догађаја 3.
TABELA V.

ПРИМЈЕНА ЛАПЛАСОВОГ
МЕТОДА ИЗБОРА

Након што супримијењени сви методи
одлучивања у условима неизвиесности,
резултати указују да два метода сугеришу
избор треће алтернативе као најбоље, да два
метода сугеришу избор четврте алтернативе
као најбоље, док један метод као оптималну
нуди прву алтернативу.
Наиме, Оптимистички и Хурвицов метод
издвајају алтернативу А3 – изградњу стамбено
– пословног објекта капацитета 10 000 м2 као
најбољу, што одговара логичкој основи овиих
метода. Они испољавају висок степен
оптимизма приликом доношења одлука и за
очекивати је да ће ови методи сугерисати
изградњу највећег капацитета, који истина
доноси и највећи профит, али исто тако и
највећи губитак. Такође, за очекивати је и да ће
Валдов метод при којем доносилац одлуке
заузима изузетно опрезан став сугерисати А4,
односно одустајање од инвестиције, јер постоје
и могућности остваривања значајних губитака.
Лапласов метод је такође сугерисао одустајање
од инвестиције, јер овај метод истиче једнако
вјероватним могућности да дође до продаје
50%, 75% и 100% капацитета, а с обзиром да су
губици при реализацији прва два догађаја
значајнији од профита, јасно је зашто избор
пада на ову алтернативу.
С обзиром да
коришћени методи сугеришу избор различитих
опција, те да постоје шансе за остваривањем
значајних губитака, доносилац одлуке би морао
размотрити опцију додатног прикупљања
података и истраживања, причему би дошао до
одређених вјероватноћа јављања догађаја и до
претварања услова неизвјесности у услове
ризика. О начину доношења длуке у условима
ризика биће говора у наредном дијелу овог
рада.
V.

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА ИЗ
ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА У
УСЛОВИМА РИЗИКА

У претходном дијелу анализирањем истог
проблема у условима неизвјесности утврђено је
да би инвеститор реализацијом појединих
догађаја могао да претрпи значајне губитке.
Овај дио рада посвећен је даљој разради овог
проблема и увођењу вјероватноћа у анализу
проблема, али исто тако и усложњавању овог
проблема
елементима
секвенцијалног
одлучивања и увођењу додатних могућности
које су инвеститору на располагању.
Приказ проблема дрветом (стаблом)
одлучивања
Још један од начина приказа проблема
одлучивања, поред табеле, јесте и дрво
одлучивања. Дрво се конструише с лијева на
a.

*исходи у табели дати у милионима КМ
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десно: почиње чвором одлуке из којег се даље
гранају акције, а из произилазе догађаји. На
крају грана које представљају догађаје уписују
се исходи. Дрво представља графички приказ
који у одређеним околностима има предности
над табелом одлучивања:84
-

-

Када се врши избор између алтернатива на
које утичу различити догађаји,
Када на исходе посматраних алтернатива
утичу исти догађаји али су вјероватноће
њихове
реализације
различите
од
алтернативе до алтернативе,
У секвенцијалном одлучивању, када се
поматрају низови хронолошки везаних
одлука.

Приказ
анализираног
проблема
избора
различитих инвестиционих пројеката дат је на
наредној слици.

Оцјена вјероватноћа и увођење
додатних алтерна тива
Како би се могла донијети одлука о коначном
избору алтернативе, потребно је различитим
догађајима одредити могућности њиховог
јављања. На основу података о претходним
продајама изграђених капацитета долази се до
сљедећих вјероватноћа:
b.

- Вјероватноћа догађаја S1 износи 0,10, односно
продаја свега 50% изграђених капацитета
десила се у 10% случајева;
- Вјероватноћа догађаја S2 износи 0,80, односно
продаја 75% капацитета десила се у 80%
случајева;
- Вјероватноћа догађаја S3 износи 0,10, односно
само у 10% случајева инвеститори су успјели
да све изграђене капацитете продају у
претпродаји и непосредно послије изградње
објекта .
Поред вјероватноћа, у сврху употпуњавања
анализе избора, потребно је увести додатне
могућности
које
су
на
располагању
инвеститору. Наиме, уколико након изградње
објекта инвеститор не распрода у потпуности
изграђене капацитете, он може да приступи
снижавању цијена како би извршио продају
преосталог изграђеног простора. Продаја
комплетног капацитета у што краћем року је
свакако примарни циљ за инвеститора из
неколико разлога:
- Са протицањем времена изграђени објекти
губе своју вриједност, што због амортизације
самог објекта што због чињенице да послије
одређеног времена објекат губи својство
„новог“;
- На сваки м2 изграђених а непродатих
капацитета инвеститор има обавезу плаћања
комуналних накнада и пореза, јер су ти
капацитети и даље у његовом власништву;
- Већина капитала који се инвестира долази из
кредита, те је инвеститор заинтересован да
што прије врати дуговања према банкама и
тиме смањи обавезе по основу камата.

Наведени
графички
приказ
омогућава
доносиоцу одлуке да јасно сагледа све
алтернативе и догађаје који на њих утичу и да
примјеном метода индукције уназад дође до
избора оптималне алтернативе.

84

Павличић, Д. Теорија одлучивања, ЦИД Економски
факултет Београд, 2010., стр. 42
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Сви ови разлози јасно указују да ће инвеститор
послије одређеног периода након изградње
приступити снижавању цијена, а она ће бити
условљена процентом продатих капацитета.
Лако је закључити да су проценат и количина
непродатих капацитета и проценат снижења
цијена изграђених капацитета директно
сразмјерни, односно да већи број (апсолутно
гледано) и проценат непродатих м2 захтијева и
веће снижење цијена. Сљедећа табела показује

колико износе снижења цијена за различите
алтернативе и догђаје:
TABELA VI.
ПРИКАЗ ПРОЦЕНТУАЛНОГ
СНИЖЕЊА ЦИЈЕНА ЗА РАЗЛИЧИТЕ
АЛТЕРНАТИВЕ

На основу овако датог графичког приказа
могуће је индукцијом уназад приступити
анализи и избору оптималне алтернативе.
c. Избор инвестиционог пројекта
Након адекватно приказаног проблема избора
приступа се израчунавању очекиваних профита
за сваку алтернативу. Очкивани профит се
добија као сума пондерисаних исхода, при
чему се као пондери користе вјероватноће
одговарајућих догађаја:85
.

У скалду с овим потребно је употпунити дрво
одлучивања са додатним алтернативама које се
односе на снижење цијена како би се извршила
продаја свих 100% изграђених капацитета. Ово
употпуњавање
ће
проблем
избора
инвестиционог пројекта учинити проблемом
секвенцијалног одлучивања, јер се посматра
низ хронолошки повезаних одлука.
Измијењени приказ дрвета
приказан је на наредној слици.

одлучивања

Уколико се посматра алтернатива А1, може се
примјетити да на њу утичи три догађаја. При
реализацији догађаја S1, доносилац одлуке
(инвеститор) ће приступити снижењу цијена за
10% (А11) што ће му омогућити сигурну
продају непродатих капацитета и умјесто
губитка који би остварио (-1 650 000 А12)
оствариће добит од 600 000. Вјероватноћа
јављања овог догађаја је 0,1, односно 10%.
Sлична ситуација је и при реализацији догађаја
S2, гдје би инвеститор приступио снижењу
цијена за 5%86 и умјесто губитка од
400.000(А14), остварио би добит од 787.500
(А13). На крају се долази до рачунања
очекиваног профита за А1, који примјеном горе
наведеног обрасца износи 775.000. 87
Идентичан принцип рачунања очекиваног
профита може се примјенити и на алтернативе
А2 и А3, док алтернатива А4 не даје другачију
слику јер су њени и приходи и трошкови
једнаки 0, те је стога и очекивани профит 0.
Ова алтернатива не захтијева детаљнију
анализу. У наредној табели приказани су
очекивани профити за све четри алтернативе.
TABELA VII.

ПРИКАЗ ОЧЕКИВАНОГ ПРОФИТА
ЗА СВАКУ АЛТЕРНАТИВУ

АЛТЕРНАТИВА

ОЧЕКИВАНИ
ПРОФИТ

А1 – Изградња 2500 м2

775 000

А2 – Изградња 5000 м2

1 475 000

А3 – Изградња 10000 м2

2 800 000

А4 – одустајање од
инвестиције

0

Павличић, Д. Теорија одлучивања, ЦИД Економски
факултет Београд, 2010., стр. 92
86
Разлози диференцираног смањења цијена су објашњени у
претходним излагањима.
87
Битно је нагласити да очекивани профит не представља
износ који би инвеститор остварио у конкретном случају
него износ који би се остварио уколико би доносилац
одлуке у при великом броју поновљених идентичних
ситуација увијек бирао А1.
85

*исходи су дати у 000 КМ.
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На основу наведених података, доносилац
одлуке (инвеститор) изабраће А3, која
подразумијева изградњу стамбено пословног
објекта капацитета 10 000 м2, при чему би у
случају реализације догађаја S1 (продаја 50%
капацитета) прибјегао снижењу цијена за 20%,
како би у кратком року распродао преостале
капацитете.
Такође, у случају реализације догађаја S2
инвеститор би поново извршио снижење цијене
и 25% капацитета би продао по цијени која је
за 10% нижа од првобитне. Избором ове
стратегије максимизирао би своју добит и
његов очекивани профит би износио 2 800 000
КМ.

ЗАКЉУЧАК
У раду је описан начин на који се теорија
одлучивања може спојити са практичним
проблемима који се налазе пред једним
доносиоцем одлуке. Описани су различити
услови и методи у којима може да се нађе
доносилац одлуке.
На
конкретном
проблему
избора
инвестиционог пројекта приказана је примјена
метода одлучивања у наведеним условима.
Резултати који су добијени приказани су само
као смјернице за доносиоца одлуке, али су
истовремено потенцирани и недостаци и
пријетње са којима инвеститори могу да се
сусретну у примјени теоријских модела.
Ипак, у конкретном случају, утврђена је
оптимална стратегија за инвеститора у области
грађевинарства пред којим се појавио избор
између изградње различитих капацитета, која је
сугерисала изградњу максималног капацитета и
снижавање цијена уколико би се јавила слаба
(недовољна) тражња за стамбено – пословним
објектима.
Оставе алтернативе су имале мање износе
очекиваних профита, који су представљали
основни критеријум избора за доносица одлуке.
У свему овоме, битно је напоменути да
очекивани профити не представљају конкретне
вриједности које би инвеститор могао
остварити, него просјечну вриједност која би се
остварила у дугом низу доношења идентичних
одлука.
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Резиме: Јавно приватно партнерство често се
поминје као нови модел обезбје-ђења јавне
инфра-структуре и услуга. У циљу подизања
квалитета јавних услуга, потребно је унаприједити јавну инфраструктуру. Као посљедица
тежње за повећањем квалитета јавних услуга
повећава се и степен сложености реализације
инфраструктурних пројеката. Јавно-приватно
партнерство је модел дугорочног партнерског
односа између јавног и приватног сектора који
може
укључивати
финансирање,
пројектовање,
градњу,
управ-љање
и
одржавање инфраструктуре и пружање
услуга од стране приватног сектора, које
традиционално пружа јавни сектор. Основна
идеја јавно-приватног партнерства је да
повеже идеју расподјеле ризика између јавног и
приватног сектора са повећаном ефикасношћу
реализације пројеката, коју треба да
обезбиједи приватни сектор. Комбинација
ресурса и финансијских средстава јавних и
приватних партнера показала се успјешном у
земљама у Европи. И на просторима Републике
Српске препознаје се као кључни елемент за
превазилажење
кризе.
На
просторима
републике Српске, посљедњих година се развија
модел
изградње
или
реконструкције
инфрастру-ктурних и друштве-них пројеката
кроз сарадњу јавног и приватног сектора. У
случају буџетских ограничења, овај модел се
користи за ангажовање приватних ресурса у
изградњи и обављању јавних услуга. Циљ овог
рада је да укаже да концепт ЈПП пружа
могућност јавном сектору да реализује
пројекте који иначе не би били реализовани у
краћем временском периоду због недостатка

капитала и финансијских ограничења, или би
њихова набавка могла бити реализована уз
велика временска помјерања у Републици
Српској.
Кључне ријечи: јавни сектор, приватни
сектор,
јавно-приватно
партнерство,
финансијски сектор, кризе, шансе
Abstract: Public-private partnership has often
been mentioned as a new model of providing
public infrastructure and services. In order to
raise the public services’ quality, it is necessary to
improve the public infrastructure. As the
consequence of aspiration to increase the public
services’ quality, the complexity level of the
infrastructural projects’ implementation is also
being risen. Public-private partnership is a model
of the long-term partnership between the public
and private sector which may include the
financing, projecting, construction, control and
maintenance of infrastructure and the services’
offering by the private sector, being traditionally
offered by the public sector. The basic idea of the
public-private partnership is to link the idea of the
risk allocation between the public and private
sector with the increased efficiency of the projects’
implementation which should be provided by the
private sector. The combination of resources and
financial means of public and private partners has
been shown as successful in the countries in
Europe. It is also recognized in the Republic of
Srpska as the key element to overcome the crisis,
by creating the additional value and increasing the
efficiency of running a business. Along the
Republic of Srpska, the model of construction or
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reconstruction of the infrastructural and social
projects through cooperation between the public
and private sector has been developed for the last
years. In case of budgetary limit, this model is
used to engage the private resources in
construction of and public services’ rendering. The
aim of this paper is to indicate that the Publicprivate partnership concept offers possibilities to
the public sector to implement the projects which
would not otherwise be realized within a short
period of time due to lack of capital and financial
limits or their procurement might be realized with
a long time deviations in the Republic of Srpska.
Keywords: public sector, private sector, publicprivate partnership, financial means, crisis,
opportunities
1.

УВОД

Јавно-приватно партнерство помиње се као
нови
модел
обезбјеђивања
јавне
инфраструктуре и услуга иако оно датира још
из старих времена. Први пут се појављује у
Римском царству, када су многи јавни објекти
(луке, јавна купатила, пијаце) изграђени
додјелом концесије приватном партнеру. Оно
се поново јавља у 16. и 17. вијеку, а нарочито у
19. Вијеку кроз јавне радове и пружање
комуналних услуга. Јавна предузећа су
привредни
субјекти
(коорпорације),
у
државном власништву или под државном
контролом, који пружају индустријска и
комерцијална добра и услуге широкој јавности.
Она могу бити у државном власништву или под
државном контролом. Власник предузећа може
бити држава или приватни власник ако има све
или већину (преко 50%) акција или неког
другог облика трајног капитала (Стиглиц 2004,
128). Јавна предузећа у Републици Српској
немају довољно расположивих средстава за
финансирање
економски
потребних
инвестиционих
пројеката
за
развој
инфраструктуре. Приватни партнер остварује
свој интерес кроз остварени принос на уложена
средства, а јавни сектор кроз квалитет
пружених услуга корисницима услуга. Модел
ЈПП је нови начин за рјешавање проблема
недостатака
финансијских
средстава
и
квалитетног развоја на простору Републике
Српске.
2.

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Под
јавно-приватним
партнерством
подразумијева се укупност активности и
међусобних односа између ова два сегмента
економског система којим се остварује
мобилизација
ресурса
у
остваривању
заједничких интереса, са циљем припреме
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стратегије развоја одређеног подручја (Bailey
1994, 8).
Почетак деведесетих година 20. вијека означава
значајан напредак у примјени јавно-приватног
партнерства у Европи, првенствено у земљама
Европске уније. Али оно никад није
представљало релевантно подручје теоријеске
анализе. Тек на прелазу два миленија проф. Л.Ј.
Монтенвиеро са Универзитета у Шефилду у
Енглеској објављује прву публикацију на тему
јавно-приватно
партнерство.
На
нивоу
Европске уније постоје посебна правила која
уређују јавно-приватно партнерство. Европска
комисија је 2003. године објавила Смјернице за
успјешна јавно-приватна партнерства, а 2004.
године Зелену књигу о јавно-приватним
партнерствима. При објашњењу појма јавноприватно партнерство потребно је правити
разлику између оваквог уговорног односа у
испоруци јавне услуге и приватизације
(Osborne 2000.). Приватизација представља
једнократно и неповратно уступање права
пружања јавне услуге приватном сектору, а
јавно приватно-партнерство заснива се на
сарадњи субјеката јавног и приватног сектора
чиме се заједнички осмишљава јавна услуга и
начин
њене
испоруке.
Јавно-приватно
партнерство представља уговорени однос
између јавног сектора и приватних инвеститора
у изградњи јавних објеката и испоруци јавних
услуга које је до тада традиционално
испоручивао јавни сектор (Bettignies et al. 2004,
2). Кључни елемент је партнерство два сектора
у пружању јавних услуга уз подјелу ризика,
одговорности и користи уз очекивање, да ће се,
за уложени новац пореских обвезника,
остварити већа вриједност и већи квалитет од
вриједности која се постиже традиционалном
организацијом пружања јавних услуга. Јавни и
приватни
сектор
раде
заједно
на
имплементацији пројекта који захтијевају
значајна капитална средства, односно значајна
улагања. Инфраструктурни пројекти су у
области друмског, ваздушног и жељезничког
саобраћаја, те пројекти у области здравства,
комуналне
дјелатности
иновационо
и
информационе инфраструктуре и друге
пројекте који су од интереса за Републику
Српску и јединице локалне самоуправе.
Настојање
да
сe
прикажу
општe
карактeристикe модeла ЈПП није једноставно
из више разлога (Јуричић 2008, 454):

-

са историјског аспекта та сарадња постоји
већ годинама, али мотиви и интереси за
удруживањем нису увијек у току времена
били једнаки, па се данашњи појам ЈПП
значајно разликује од оних из историје,

-

са политичког аспекта, због тога што су
политички ставови представника власти
били
различити
према
приватним
иницијативама уопштено, а посебно према
иницијативи удруживања,

-

са техничко-технолошког аспекта односи
два сектора мијењали су се зависно од
сложености медија посредством кога је
испоручивана јавна услуга и

-

са финансијског аспекта однос је
дцфинисала доступност различитих облика
извора финансирања трошкова изградње
јавних грађевина.

Удруживањем јавног и приватног сектора кроз
модел ЈПП, интерес јавног сектора је пренесен
на приватни сектор.
Развој модела ЈПП-а је нови начин рјешавања
проблема мањка расположивих буџетских
средстава и успостављања бржег раста и
развоја на подручју Републике Српске.
Изградња путева, хидроелектрана, болница,
школа, депонија само су неке области у којима
би могао да буде примијењен концепт ЈПП.
Улагање у обновљиве изворе енергије, као што
су мини хидроелектране и инфраструктурни
пројекти само су неки од модела у којима би
могло да заживи партнерство јавног и
приватног сектора у РС.

3.

ПРИМЈЕНА МОДЕЛА ЈПП У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Да би имали јаснију слику у реализацији
пројеката
јавно-приватног
партнерства
приказаћемо
ходограм
активности
у
реализацији
пројекта
јавно-приватног
партнерства
Реализација пројекта путем модела ЈПП у
Републици
Српској,
тј.
поступак
од
подношења приједлога до одобравања пројекта
обухвата једанаест корака (Вуковић 2014, 146):
1. Достављање студије или предстудије
изводљивости са прописаним Обрасцем од
стране овлашћеног лица јавног партнера
Министарству финансија и ресорно
надлежном министарству;
2. Мишљење ресорног министарства на
студију или предстудију економске
оправданости
као
и
мишљење
о
усклађености приједлога пројекта са
секторским развојним плановима и
стратегијама, односно прописима;

3. Оцјена оправданости предложеног модела
као и оцјена оправданости пројекта
извршена
од
стране
Министарства
финансија, као и усклађеност приједлога
пројекта са буџетским пројекцијама и
плановима, те фискалним ризицима и
прописаним ограничењима;
4. Министарство
финансија
сачињава
Информацију, којом упознаје Владу
Републике Српске о приједлогу пројекта.
Влада Републике Српске доноси Закључак
којим се даје сагласност на Приједлог
пројекта.
5. Јавни партнер доноси Рјешење о
покретању поступка које садржи елементе
прописане Уредбом Владе РС.
6. Јавни партнер објављује Јавни позив у
Службеном Гласнику РС, на wеб страници
Владе РС, новинама са међународним
оптицајем.
7. Поступак избора приватног партнера врши
се методом компететивног дијалога кроз
четири фазе: квалификација, достављање
иницијалне
понуде,
преговори
са
квалификованим понуђачима, достављање
коначне понуде.
8. Комисија за избор приватног партнера
формирана Рјешењем о избору Комисије
коју доноси овлашћени јавни партнер даје
препоруку о избору приватног нартнера.
9. Јавни партнер доноси Рјешење о избору
приватног партнера или Рјешење о
поништавању
поступка
избора
и
обавјештава све квалификоване понуђаче.
10. Јаyни партнер подноси нацрт Уговора на
сагласност
Влади
РС,
односно
Министарству финансија са прибављеним
мишљењем ресорног министарства и
Првобранилаштва Републике Сипске.
11. У случају допуна или измјена склопљених
Уговора о јавно-приватном партнерству
јавни партнер дужан је Влади РС, односно
Министарству финансија, да достави на
оцјену, односно одобрење, приједлог
измјена и допуна склопљеног уговора.
4.

SWOT АНАЛИЗА ПРИМЈЕНЕ
МОДЕЛА ЈПП-А У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ

SWOT анализа, представља добар начин кроз
упоредни
приказ
основних
предности,
слабости, шанси и пријетњи да се сагледају
изгледи или препреке за примјену модела ЈППа у Републици Српској, Ова анализа омогућава
уочавање свих круцијалних позитивних и
негативних фактора који би могли утицати на
остварење циљева, преглед онога што би могло
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послужити за подстицање примјене модела
ЈПП-а, као и онога што би могло довести до
застоја и проблема, било усред интерних
слабости или екстерних ограничења.

Табела 4.1. SWOT анализа примјене модела
ЈПП-а у Републици Српској

ШАНСЕ

- Све већа потреба за изградњом нове јавне

инфраструктуре и улагања у добра у општој
употреби

- Обезбјеђење квалитетних услуга од општег

интереса у условима недовољних буџетских
средстава

- Пораст тражње за приватним изворима
финансирања пројекта ЈПП-а

- Владе у два ентитета настоје удовољити

инфраструктурним захтијевима везаним за оквир
Југоисточне Европе

- Интеграција у европску и глобалну економију
намеће правце брзог инвестирања како би се
досегли међународни стандарди квалитета и
сигурности

ПРИЈЕТЊЕ

- Сложена структура и документација
- Временски захтјевна структура ЈПП
- Високи почетни трошкови
- Захтијева велики број искусних професионалаца
- Избор пројеката је важан
- Компликован начин рјешавања проблема
- Захтијева правни оквир ЈПП
- Може створити потенцијалне обавезе
- Корпоративно управљање
- Најзначајнији фактори ризика неуспјешне
имплементације ЈПП-а:






ПРЕДНОСТИ

-

Осигурање свјежег приватног капитала

-

Јавном сектору се оставља простор да се више
бави својим изворним функцијама које није
могуће пренијети на приватни сектор

-

Ризик се оптимализује и алоцира

-

Увођење конкуренције

-

Прихватање менаджерских пракси и искустава у
јавном домену из приватног сектора

-

Увођење приватног капитала

Виши квалитет услуга, пошто је њихова наплата
везана за постизање унапријед одређених
стандарда

Постизање веће ефикасности у односу на
традиционалне методе обезбјеђења јавних услуга

Иновације
Убрзан привредни развој

Извор: Обрада аутора
Табела садржи многе факторе, околности и
чињенице које дјелују, како позитивно тако и
негативно (као подстицаји и као препреке) на
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финансијски ризици
тржишни ризици
институционални ризици
СЛАБОСТИ

-

Улагање у пројекте јавне инфраструктуре је
сложено, скупо и захтијева ангажовање
значајног капитала

-

Приватни сектор заснива оправданост улагања
на висини приноса на уложена средства, што
генерише ризик од неприхватања пројекта због
недовољног интереса (ризик проналажења
инвеститора)

-

Пошто је ЈПП прилично непознато подручје за
стручну и ширу јавност, постоји ризик
неразумијевања и лошег избора опција и
примјене

-

Вријеме потребно за реализацију дуже траје јер
израда документације и прибављање одређених
сагласности дуже трају у односу на
драдиционалан модел финансирања

-

Недостатак поузданих података

-

Финансијска криза је зауставила повољне услове
позајмљивања новца и у приватном и у јавном
сектору

Бржа изградња инфраструктуре
Нижи трошкови градње уз смањивање трошкова
током реализације пројекта

политички ризици

Средства која обезбијеђује банкарски сектор
постала су скупља

квалитетну и успјешну примјену модела ЈПП у
РС. Многи од наведених фактора су дати као
индикатори који упућују на стратешке и
оперативне циљеве развоја појединих области
инфраструктуре, како би се програми, акциони

планови и остале активности усмјериле на
спровођење (законска рјешења, уредбе) а изнад
свега политика и пракса могли да се прилагоде
чињеницама које су набројане у SWOT
анализи. Емпиријска истраживања која би
потврдила да је ЈПП повољнији облик
производње јавних добара нису учињена те су
зато нужна и потребна даљња истраживања о
исплативости јавно-приватног партнерства у
односу на традиционални модел испоруке
јавних добара.

5.

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЈЕНУ
МОДЕЛА ЈПП У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ

Свима је јасно да јавни сектор мора поправити
своју стварну и очекивану функцију како би
довео до раста повјерења и задовољства
грађана – а самим тим и њихове подршке. Без
ове подршке грађани предузимају мјере тако
што су позивање на смањење или укидање
одређених пореза и гласање за кандидате који
обећавају промјене или елиминацију одређених
установа (Kotler F. and Li N, 2007). Примјена
маркетинг концепта (Ћосић 2012, 223). и
маркетиншких
функција
у
јавним
институцијама постаје најбоља платформа за
планирање у јавној институцији која жели
испунити
потребе грађана и испоручити
стварну вриједност. Потребно је створити
резултате које циљно тржиште односно
корисници јавних услуга цијене. У приватном
сектору изрази који се најчешће употребљавају
и представљају маркетиншку формулу су:
задовољство клијената и стварање вриједности
за исте. У јавном сектору ова формула гласи:
задовољство грађана и стварање вриједности за
грађане. За успјешно развијање јавноприватног партнерства неопходно је да све
стране које су тангиране њиме буду на
адекватан начин укључене у процес и да јасно
препознају могућности боље и квалитетније
реализације сопствених интереса него што би
то
било
могуће
кроз
алтернативне
институционалне аранжмане (Compton 2006,
417). ЈПП се може успешно реализовати само
уколико су циљеви кључних актера међусобно
компатибилни. У случају ЈПП-а то би
подразумевало одговарајући ниво квалитета
услуга по прихватљивим цијенама и са
„разумним" нивоима повраћаја сређстава
(Bothmann 2006, 16). Поред тога, циљеви треба
да буду прихватљиви за све стране које су у
процес укључене. Међутим, компатибилност
циљева јесте неопходан, али не и довољан
услов, како би се о јавно-приватном
партнерству могло размишљати. Наиме, поред

компатибилности циљева, постоје предуслови
без којих нема успјешног јавно-приватног
партнерства.
У
питању
је
правно,
административно, политичко и социјално
окружење које подржава процес развоја
партнерства и постизања циљева. Веома је
значајно да власти дају гаранције приватним
партнерима да политички фактори неће
довести до прекидања уговореног партнерства.
С друге стране, неопходно је да се развије
механизам који би осигурао да организација
која пружа услугу, било да се ради о
организацији из јавног или приватног сектора,
буде одговорна према својим корисницима
(Wiesmeth 2008,). У циљу повећања примјене
модела ЈПП, Влада Републике Српске
примјењује централизовано праћење пројеката
ЈПП, унапређује анализу ризика, предлаже
пројекете и области за јавни сектор, активније
се укључује у међународне пројекте и подиже
ниво свијести јавности и привредних субјеката.
Акционим
планом
Републике
Српске
планирано је стварање услова за примјену
модела ЈПП у Републици Српској, као мјере за
остваривање приоритетног циља, привлачење
страних директних инвестиција.
Табела 5.1. Стварање
Републици Српској
Активност

услова за ЈПП

Очекивани
резултат
активности

Израда
смјерница за
ЈПП

Давање смјерница,
прије свега јавном
сектору, које све
радње треба
предузети и које
поступке је потребно
спровести да би се
пројекат ЈПП
квалитетно
припремио и
успјешно спровео у
складу са Законом о
ЈПП у РС и Уредбом
о пстреализацији
пројекта ЈПП у РС.

Доношење
правилника о
садржају и
начину вођења
регистра ЈПП

Успостава регистра
као основног извора
информација о свим
значајним уговорима
о ЈПП и јединствене
електронске
евиденције свих
уговора о ЈПП
закључених на
подручју РС

Спровођење
кампање
подизања
свијести и
ширења

Информисање шире
јавности и
заинтересованих
странака о концепту
ЈПП, основним

у

Носилац
активности

Министарство
финансија РС

Министарство
финансија РС

Министарство
финансија РС
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појмовима и деф.
Његовој сврси,
очекиваним
резултатима, те
процесима и
механизмима

за улагање у јавне инвестиције: енергетски
сектор, пољопривреду, изградњу путева.
Кориштењем домаћих природних ресурса
стварају се услови за повећање стопе
привредног раста.
Успјешно реализовани пројекти / и пројекти у
току:

Јачање
капацитета
јавног сектора

Развијање
капацитета јавног
сектора за
покретање,
примјену,
имплементацију,
надгледање и
процејну ЈПП
пројекта

Интензивирати
активности на
управљању
јавним
добрима
општина
(туристичким
локалитетима)

Пројекти сарадње
јавног и приватног
сектора у области
пружања јавних
услуга и управљања
туристичком
инфраструктуром.

информација о
ЈПП

Министарство
финансија РС

Министарство
трговине и
туризма РС

Извор: Стратегија развоја Босне и Херцеговине
Као што видимо у табели 5.1. наведене су
активности за стварање услова за примјену
модела ЈПП у Републици Српској. Али нема
довољно пројеката у току, а ни закључених
уговора о ЈПП у РС. Затварање или успоравање
пројеката ЈПП-а у РС првенствено су
узроковала два фактора:

-

Средства која обезбјеђује банкарски сектор
постала су скупља;

-

Финансијска криза је зауставила повољније
услове позајмљивања новца и у приватном
и у јавном сектору.

-

Поред ових фактора присутне су политичке и
институционалне препреке и оскудна и
недовољно позната пракса и препуштеност
пројеката ЈПП-а иницијативана потенцијалних
партнера.

6.

УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАНИ
ПРОЈЕКТИ МОДЕЛА ЈПП НА
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Успјешно одабран модел јавно-приватног
партнерства је онај код кога је извршена
дистрибуција обавеза, одговорности и ризика
према оном субјекту који њиме може
најефикасније управљати. Владин сектор који
анализира могућности за провођење ЈПП-а
треба да размотри техничку, финансијску,
економску и правну изводљивост пројекта уз
усаглашавање циљева јавног сектора са
приватним сектором. Влада РС опредјелила се
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Пројекат
изградње
воденог
парка
„Aquana“ у Бања Луци;
2. Пројекат изградње „Каменграда“ –
Андрићевог града у општзини Вишеград;
3. Пројекти у сектору здравства:
- Изграђена су четири модерна центра за
хемодијализу
у:
Бања
Луци,
Бијељини, Лакташима и Источном
Сарајеву.
- У оквиру Клиничког центра Бања Лука
изграђен је Центар за радиотерапију
чиме
је
омогућено
лијечење
пацијената с малигним болестима у
Републици Српској.
Према подацима из елабората о Економској
оправданости, Фонд здравственог осигурања
РС би требао да оствари уштеде на трошковима
за најмање 6,5%. Приватни партнер „Euromedic
International“ ће услуге наплаћивати по нижој
цијени од оне коју наплаћују здравствене
установе у Србији за 6,5% у односу на важеће
цијене. У односу на Хрватску, цијене услуга
радиотерапије биле би ниже за чак 29%.
Значајно је истаћи да модел ЈПП у здравству
пружа задовољство пацијената у квалитетним
услугама, продужава се радна способност
пацијената, а смањује стопа смртности.
1.

Приватни партнер свој интерес има у дужини
периода на који је јавни партнер склапа уговор,
а не у високој цијени пружања услуга.

7.

ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА У РС-У

Бројни су проблеми у примјени Закона о јавноприватном партнерству у Републици Српској
(РС), започети пројекти по том моделу су на
чекању, док се од неких и одустало (ФЕНА
2013). Осим промоције самог концепта,
потребна је и свеобухватна интервенција у
изградњи
институција
и
капацитета,
осигуравање техничке помоћи и експертизе у
различитим
елементима
јавно-приватног
партнерства,
побољшањем
законског
и
регулатоrnог оквира и стварањем пословног
окружења за овај модел, наводи се у
информацији Владе РС-а коју je разматраo
парламент републике Српске 2013. године.

На основу извршене економске анализе, Влада
РС-а није сагласна с предложеним моделом
реализације
пројекта
јавно-приватног
партнерства за изградњу спортске дворане у
Добоју, те је оставила могућност том граду да
сходно Закону о облигационим односима
покуша извршити реализацију пројекта.
Иако су прошле двије године није почела ни
реализација пројекта „Изградња и опремања
центра за кардиохирургију“ у Слатини код
Бање Луке, а још је у преговорима и пројекат
јавно-приватног партнерства за „Изградњу и
опремање Центра за дијализу у Требињу“.
Анализе које је извршио „Deloitte Centar Europe
Limited“ показују да пројектовани проток
саобраћаја за аутопут Добој-Вукосавље није
довољан да надокнади трошкове финансирања,
одржавања, изградње и управљања на тој
дионици и да она, као самостална инвестиција,
„није оправдана".
Предузеће „Аутопутеви РС“ објавило је још у
аугусту 2012. јавни позив за реализацију
пројекта јавно-приватног партнерства за
аутопут Добој- Вукосавље, који пролази кроз
РС и који би требало да буде дио вропског
коридора 5-Ц.
Овај пројект се односи на финансирање,
пројектовање,
изградњу,
управљање
и
одржавање до 46,6 километара новог аутопута
са четири траке од Добоја (граница с
Федерацијом БиХ) до Вукосавља (граница с
Федерацијом БиХ).
Да предвиђени пројект и није исплатив и морат
ће се издвајати додатна средства, признаје се и
у Владиној информацији о јавно-приватном
партнерству у РС-у и прецизира да извршене
анализе показују да пројектовани проток
саобраћаја за дионицу Добој-Вукосавље није
довољан да надокнади трошкове финансирања,
одржавања, изградње и управљања на
предментој дионици, те да повећање дужине
трајања уговора неће бити видено од приватних
партнера као довољна компензација, да
прихвате ризик протока саобраћаја.
Приједлогом пројекта предложено је да јавни
партнер на себе преузме ризик потражње, што
у конкретном случају значи да би плаћања
приватном партнеру била гарантована од Владе
РС-а и то на начин да се приходи остварени по
другим дионицама аутопутева (Бања ЛукаГрадишка, Бања Лука-Прњавор, ПрњаворДобој), као и приходи из акцизе нафтних
деривата уплаћују на намјенски рачун.
У Владиној информацији се прецизира да
модел јавно-приватног партнерства често кочи

непотпуна
документација,
захтјеви
да
Министарство финансија даје издвојене
сагласности на студије или предстудије
економске оправданости без осталих обавезних
елеманата, али, између осталог, и захтјеви за
јавно-приватним партнерствима која укључују
избор партнера директним споразумом.
ЗАКЉУЧАК
Економска криза, недостатак средстава за
несметано пуњење буџета у великој мјери
отежава бржи раст и технолошки развој.
Спровођење и реализација развојних пројеката
локалних самоуправа Репблике Српске, кроз
ЈПП није могуће без директног учешћа свих
релевантних институција јавног сектора,
приватног сектора, размјене искустава и
едукацију.
У мјерама Економске политике Републике
Српске за 2015. годину очекују се значајна
улагања у енергетски сектор, али и наставак
изградње
значајних
инфраструктурних
пројеката.
Пројекат подршке привреди и новом
запошљавању у Републици Српској, кога
подржава и пословна заједница и финансијски
сектор, биће настављен и у 2015. години.
Наставиће се са реализацијом домаћих,
друштвених, економских и осталих развојно
орјентисаних пројеката.
Опредјељења у Републици Српској су да се
настави са реализацијом постојећих започетих
нових инфраструктурних пројеката, за додјелу
концесије за изградњу, кориштење и
одржавање ауто-пута на дионици Гламочани –
Бања Лука – Мркоњић Град – Млиниште.
Наставак преговора за ЈПП за ауто-пут Добој –
Вукосавље на коридору Vc и других пројеката
у здравству, пољопривреди, туризму и
образовању.
Истраживањем кроз наведене примјере ЈПП у
овом раду као што су:
-

-

Пројекат изградње воденог парка „“ у Бања
Луци и
Пројекат
изградње
„Каменграда“
–
Андрићевог града у Вишеграду, можемо
закључити да квалитетна примјена модела
ЈПП доприноси бољем регионалном развоју
РС.
Примјена модела ЈПП у здравству (кроз
примјене изградње шест центара за
хемодијализу у РС и Центра за
радиотерапију у Бања Луци) показује
колики је значај примјене модела у
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пружању
квалитетних
медицинских
услуга.Захваљујући
новцу
приватног
партнера, пацијентима је обезбијеђен
европски стандард лијечења, а нису
кориштена средства јавног сектора.
Модел ЈПП још увијек није довољно
искориштен у финансирању инфраструктурних
пројеката у РС. Пројекат инфраструктуре
изискује велика финансијска средства, која није
једноставно осигурати од ограниченог јавног
буџета. Зато је потребно водити рачуна о
стварним потребама и приоритетима за
финансирање и примијенити позитивна
искуства примјене модела ЈПП земаља у
окружењу.
ЈПП у РС требало би искористити за
побољшавање
квалитета
здравствених,
образовних и комуналних услуга, као и за
изградњу
саобраћајница
и
енергетских
постројења,
који
доприносе
повећању
конкурентности РС, и чине основу за
квалитетене интеграције регионалног и
европског нивоа.
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Rezime: Cilj rada je analiza postojanja
kointegracije između indeksa tržišta kapitala
zemalja
Balkana,
te
analiza
uzročnosti
(kauzalnosti) između posmatranih indeksa. U radu
se posmatraju istorijski podaci kretanja tržišnih
indeksa u periodu od marta 2010. do marta 2015.
godine za tri tržišta kapitala: Bosne i Hercegovine,
Srbije i Hrvatske. Otkrivanje postojanja
dugoročne veze između tržišnih indeksa je
značajno pošt ukazuje na to da se varijacije na
jednom tržištu kapitala mogu objasniti kretanjima
na drugom, odnosno ukazuje na postojanje
međusobne uslovljenosti prinosa na posmatranim
tržiuštima. Izostanak bilateralne integracije među
ispitanim tržištima kapitala naglašava nepotpunost
sadašnjeg stepena finansijske integracije..
Klјučne riječi: Integracija tržišta kapitala,
Stacionarnost, Mehanizam korekcije greške,
Granger-ova uzročnost.
Abstract: The aim of the paper is to analyze the
existence of cointegration between the stock
market indices of the capital markets of the Balkan
countries, and the analysis of causality (causality)
between the observed indices. In this paper is
considered historical data of movements of three
capital marke indices : Bosnia and Herzegovina,
Serbia and Croatia in the period from March
2010 to March 2015. The detection of the relation
between market indices is important since it
suggests that the variations in the capital markets
can explain the trends on the other, in other words
it indicates the existence of mutual causality of the
observed yield markets. The absence of bilateral
integration between the analyzed capital markets

emphasizes the incompleteness of the current
degree of financial integration.
Keywords: Integration of capital
markets,
Stationarity, Error correction mechanism,
Granger causality

1. UVOD
Trend globalizacije i uklanjanja barijera za
kretanje kapitala između zemalja uticao je i na
započinjanje procesa integracije tržišta kapitala.
Ova pojava, s obzirom na brojne implikacije, je
vrlo važna tema i predmet je analize i istraživanja
brojnih autora. Finansijska integracija vodi većoj
likvidnosti finansijskih tržišta i boljoj alokativnoj
efikasnosti, ali i prelijevanju negativnih efekata što
omogućava lakše širenje krize preko državnih
granica. Kretanje tržišnih indeksa u zavisnosti je
od trenutnog stanja na tržištu jedne zemlje, ali se
ne može odvojeno posmatrati
od njenog
ekonomskog i privrednog razvoja kao i od stanja
međunarodne ekonomije.
Brojne studije u funansijskoj literaturi ukazuju da
tržišta kapitala širom svijeta postaju sve više
integrisanija čemu je doprinijela liberalizacija i
globalizacija tržišta kapitala, te potreba investitora
za međunarodnom diverzifikacijom portfolija.
Ovo ima i značajne implikacije na strategije
investiranja pojedinačnih investitora kao i na
efikasnost tržišta kapitala. Hipoteza efikasnosti
tržišta ukazuje da su sve relevantne informacije
uključene u cijene hartija od vrijednosti što
onemogućava investiore da ostvare iznadprosječne
prinose na tržištu [3, 110]. Dakle, na bazi svih
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dostupnih informacija nije moguće predvidjeti
buduće kretanje cijena hartija od vrijednosti.
Postojanje kointegracije između tržišnih indeksa
dovodi u pitanje hipotezu o efikasnosti tržišta, s
obzirom da se kretanja jednog indeksa može
koristiti za predviađanje kretanja drugog indeksa.
Dugoročna i kratkoročna povezanost između
tržišta utiče i na individualne investitore koji
nastoje da se zaštite od rizika diverzifikujući svoj
portfolio ulaganjem na različitim tržištima kapitala
[6, 106].
U slučaju da postoji dugoročna povezanost
pojedinih tržišta kapitala to bi dovelo do
potencijalnog smanjenja dobiti ili povećanja
gubitka od međunarodne diverzifikacije zbog toga
što se tržišni indeksi kreću na sličan način i daju
slične prinose. Cilj rada je da se utvrdi postojanje
kointegracije između indeksa tržišta kapitala
Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Tržišta
kapitala posmatranih zemalja imaju kratku istoriju
u poređenju sa evropskim i američkim tržitem
kapitala. Nivo razvijenosti tržišta kapitala
posmatranih zemalja je na približno istom nivou.
Radi se o nedovoljno razvijenim tržišta kapitala
koja su u svojoj osnovi plitka, nefunkcionalna i
osjetljiva na vanjske udare a samim tim i
visokorizična.
Kareteriše
ih
nizak
nivo
kapitalizacije, prometa i likvidnosti u odnosu na
razvijena tržišta. Naravno evropske integracije i
jačanje instiucionalnih uslova za privlačenje
direktnih i finansijskih investicija i jačanje tržišta
kapitala utiče i na veću integraciju ovih tržišta
međusobno kao i sa razvijenim tržištima kapitala.
2.

PREGLED LITERATURE

Poslednjih decenija brojni istraživači su analizirali
međuzavisnost između različitih tržišta kapitala
tokom različitog vremenskog horizonta. Searat i
dr. (2011) istražuju povezanost tržišta kapitala
Pakistana sa tržišima izabranih međunarodnih
tržišta kapitala. Analiza je pokazala da ne postoji
integracija sa tržištima Engleske, Amerike,
Tajvana, Malezije i Singapura, što implicira da
tržište Pakistana pruža atraktivne šanse za
diverzifikaciju portfolija za investitore iz ovih
zemalja. Vizek i Dadić (2006) analiziraju
bilateralnu i multilateralnu integraciju odabranih
tržišta kapitala srednje i istočne Europe, uključivši
Hrvatsku i njemačko tržište. Primjena Johansenove
kointegracione metode upućuje na postojanje
multilateralne integracije, kako među ispitanim
tržištima kapitala zemalja srednje i istočne Evrope,
tako i među tržištima kapitala zemalja srednje i
istočne Evrope i njemačkoga tržišta kapitala.
Stoga, ovaj rad nudi jasan dokaz da su sile koje
pokreću finansijsku integraciju prilično snažne i da
se s vremenom očekuje dalje kretanje ispitanih
tržišta kapitala u smjeru još potpunije integracije.
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Erdinc i Milla (2009) ocjenjuju postojanje
integracije između tržišta kapitala razvijenih
zemalja Francuske, Njemačke i Velike Britanije.
Empirijski dokazi ove studije idu u prilog
postajanju dugoročne veze između ovih tržišta, što
je bilo očekivano s obzirom da su sve članice
Evropske unije, imaju visok nivo dostignutog
razvoja tržišta kapitala i slične ekonomske
strukture. Masood i dr. (2010) analiziraju
integrisanost tržišta kapitala baltičkih zemalja
primjenom Johansen-ovog testa kointegracija i
utvrđuju dugoročnu povezanost između tržišta
kapitala Estonije, Latvije i Litvanije. Dobardžić
(2013) istražuje prirodu i obim interakcija između
srpskog tržišta kapitala i izabranih regionalnih i
razvijenih tržišta kapitala koje se mjere
pokretanjem kros-korelacionih tetsova. Rezultati
su pokazali da je tržište Srbije pokazalo statistički
značajne pozitivne korelacije sa hrvatskim,
njemačkim, slovenačkim i mađarskim tržištima
kapitala. Rezultati ovog istraživanja su podržali
stav da je globalizacija svjetske ekonomije
poboljšala međusobno prožimanje tržišta kapitala.
Ovaj rad će biti doprinos literaturi istraživanja
integracije finansijskih tržišta, pogotovo što je mali
broj radova koji analiziraju integrisanost tržišta
kapitala balkanskih zemalja.
3.

METODOLOGIJA I ANALIZA

U radu će se hipoteza postojanja kointegracije
između tržišta kapitala Srbije, Hrvatske i Bosne i
Hercegovine testirati na bazi istorijskih mjesečnih
podataka o kretanju berzanskih indeksa
Beogradske, Zagrebačke i Banjalučke berze u
periodu od marta 2010. Do marta 2015. Godine. U
narednoj tabeli dat je pregled zemalja i berzanskih
indeksa, koji su bili predmet istraživanja u ovom
radu, dok su serije podataka svih varijabli preuzete
iz QUANDL baze podataka za BELEXLINE i
CROBEX (https://www.quandl.com/), a podaci za
BIRS su preuzeti sa Banjalučke berze
(www.blberza.com)
Tabela 1. Lista zemalja i berzanskih indeksa
uključenih u istraživanje
Zemlja

Indeks

Srbija

BELEXLINE

Hrvatska

CROBEX

Bosna i Hercegovina

BIRS

Na graficima od 1-6. predstavljene su vremenske
serije podataka iz tabele 1 za podatke na nivou i na
pvoj diferenci.

Grafik 1-2. Grafički prikaz indeksa BELEXLINE
za podatke na nivou i za diferenciranu seriju
podaka na prvom nivou u periodu od marta 2010.
do marta 2015. godine
1,600

Grafik 5-6. Grafički prikaz indeksa BIRS za
podatke na nivou i za diferenciranu seriju podaka
na prvom nivou u periodu od marta 2010. do marta
2015. godine
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Grafik 3-4. Grafički prikaz indeksa CROBEX za
podatke na nivou i za diferenciranu seriju podaka
na prvom nivou u periodu od marta 2010. do marta
2015. godine
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3.1. Test jediničnog korjena
Za svaku posmatranu vremensku seriju potrebno je
testirati nivo na kome je uslov stacionarnosti
zadovljen.
Primjenom
proširenog
DickyFullerovog testa jediničnog korjena prvobitno
ćemo izvršiti analizu stacionarnosti za podatke na
nivou, a u slučaju nestacionarnosti serije,
primjenićemo isti poskupak za diferencirane serije.
Postupak se ponavlja do onog nivoa dok se uslov
staacionarnosti ne ispuni. Za određivanje
optimalnog
broja
lagova
za
testiranje
stacionarnosti autoregresionih modela za podatke
kako na nivou, tako i na diferencija, korišten je
Schawarzov kriterijum. Prošireni Dickey-Fullerov
test jediničnog korjena za podatke na nivou
podrazumijeva izraze oblika:
p
(1)
yt   yt 1    p yt  p   t ,
p 1
p
(2)
yt  0   yt 1    p yt  p   t
p 1

p
yt  0  1t   yt 1    p yt  p   t (3)
p 1
Prethodni izrazi odnose se na test jediničnog
korjena, test jediničnog korjena sa uključenom
konstantom i test jediničnog korjena sa
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uključenom konstantom i linearnim trendom,
respektivno. Testom se provjera nulta hipoteza
kojom se potvrđuje postojanje jediničnog korjena,
dok se alternativna hipoteza odnosi na
stacionarnost vremenske serije. Hipoteze se mogu
predstaviti u obliku:

H0 :   0
H0 :   0

Iz tog razloga pilikom donošenja zaključka o
vrijednosti t testa, neophodno je, umjesto
standardizovanog normalnog, koristiti DickeyFullerov raspored. U Tabeli 2. prikazani su
rezultati ADF testa, prema kojima se jasno uočava
da ni jedna od analiziranih varijabli nije
stacionarna na nivou uz nivo značajnosti 5%, ali da
je uslov stacionarnosti ispunjen na prvim
diferencama svake serije. Pošto ćemo u nastavku
ispitivati postojanje dugoročne i kratkoročne veze
između svih berzanskih indeksa pojedinačno, EgleGrangerov test kointegracije bi predstavljao dobar
izbor za takvu analizu, s obzirom na to da su sve
serije stacionarne na istom nivou.
Tabela 2: Rezultati ADF testa jediničnog korjena
za pojedične vremenske serije posmatranih
varijabli
I(d)
ADF
BELEXLINE

-1,743729

I(1)
*

∆BELEXLINE

-6,091699

CROBEX

-2,134584

I(1)

∆CROBEX

-5,926218*

I(0)

BIRS

-1,502841

I(1)

∆BIRS

-4,829688

*

I(0)

I(0)

Izvor: obračun autora

Prilikom primjene Engle-Grangerovog testa
kointegracije neophodno je formirati dva
kointegraciona regresiona modela, gdje će se
parametri ocijeniti na bazi metoda najmanjih
kvadtara. Kointegracioni regresioni modeli su
sljedećeg oblika:
(4)
yt  0  1xt  et
Pošto su sve analizirane vremenske serije prvog
reda integrisanosti, kointegracionu regresiju
zavisnosti dvije varijable formiraćemo koristeći
podatke na nivou. Za ispitivanje veze između
svaka dva tržišta ocijenićemo po dva regresiona
modela, koji podrazumijevaju regresiju u oba
smjera. Time će se ispitati zavisnost jednog tržišta
kapitala od drugog i obrnuto. Da bi se utvrdilo
postojanje kointegracije, sprovodi se test
jediničnog korjena na seriji reziduala ocijenjenog
kointegracionog regresionog modela. Testiranje
jediničnog korjena reziduala vrši, takođe, na bazi
proširenog
Dickey-Fullerovog
testa,
gdje
regresiona jednačina reziduala ima oblik:
k
et  1et 1    p 1et  p  et
(5)
p1
Ako serija reziduala posjeduje jedinični korjen na
nivou, onda zaključujemo da između posmatranih
varijabli ne postoji dugorčno slaganje u njihovom
kretanju. U tom slučaju potrebno je pristupiti
primjeni Engle-Grangerovog testa uzročnosti za
testiranje postojanja kratkoročne usklađenosti
kretanja varijabli. U suprotnom, prisutno je
dugoročno slaganje kretanja varijabli i formira se
mehanizam korekcije greške (Error Correction
Mechanism) da bi se utvrdila brzina kratkoročnog
prilagođavanja
varijable
njenoj
dugorčnoj
ravnoteži.
U narednoj tabeli dati su rezultati stacionarnosti
reziduala svih regresionih modela u oba pravca za
sva posmatrana tržišta.

3.2. Engle-Grangerov test kointegracije
Tabela 3: Engle-Grangerov test kointegracije
ADF test reziduala

Kritična vrij. za nivo znač. 5%

BELEXLINEi  108, 56  0, 672541  CROBEX i

0, 618677

2, 910860

CROBEX i  1122, 728  0, 653174  BELEXLINEi

1, 783087

2, 910860

BELEXLINEi  729, 0587  0, 510975  BIRSi

1,115596

2, 911730

BIRSi  588, 9571  0, 208835  BELEXLINEi

0, 448412

2, 910860

BIRSi  98, 51235  0, 494846  CROBEX i

2, 203098

2, 910860

CROBEX i  900,1466  1,175915  BIRSi

*
3, 039302

2, 910860

Kointegraciona regresija

Izvor: obračun autora
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ADF test je pokazao da dugoročna veza postoji
samo u posljednjem kointegracionom regresionom
modelu iz tabele 3., te će se samo za taj model
formirati mehanizam korekcije greške, dok će se
za ostale modele testirati postojanje kratkoročne
uzročnosti u Ganger-ovom smislu.

između varijabli. To bi drugim riječima značilo da
su vrijednosti svih  koeficijenata jednake nuli.
Dakle, potrebno je testirati VAR model uz sljedeće
hipoteze:

3.3. Granger-ova uzročnost

H1 : bar jedno i  0

Granger-ova uzročnost ispituje koliko se dinamika
jedne varajable u kratkom roku može objasniti
kretanjem te varijable u prethodnim periodima ili
je neophodno u analizu uključiti i prethodne
vrijednosti druge varijable. Nezavisna varijabla, u
Granger-ovom smislu, uzrokuje kretanje zavisne
varijable ako se zavisna varijabla može preciznije
opisati koristeći vrijednosti nezavisne varijable iz
prethodnih perioda.
Prisustvo Granger-ove uzročnosti se testira
primjenom sljedećeg VAR modela:
p
m
yt  t   i xt i    j yt  j  et
(6)
i 1
j 1
Za varijable koje su stacionarne na diferencijama,
model će se primijeniti za diferenciranu seriju
podataka onog nivoa na kom je stacionarnost
postignuta.

Prethodno navedeni VAR model potrebno je
ocijeniti bez prisustva ograničenja na parametre, a
zatim ocijeniti isti model uz ograničenja koja
podrazumijevaju nepostojanje uzročne veze
Tabela 4: Dvosmjerni Granger-ov test uzročnosti
Nulta hipoteza

H 0 : 1   2 

 p  0

U daljoj analizi, nulta hipoteza će se testirati na
bazi sljedećeg F testa:

F

 SRR  SR  / m
SR /  n  k 

gdje je: SRR – suma kvadrata reziduala modela sa
ograničenjem na parametre,
SR – suma kvadrata reziduala modela bez
ograničenja na parametre
Ako je vrijednost F statistike veća od kritične
vrijednosti za dati nivo značajnosti (u ovom
slučaju to je 5%) odbaciće se nulta hipoteza i
prihvati alternativna o postojanju uzročnosti
između varijabli.
U narednoj tabeli prikazani su rezultati Grangerovog testa uzročnosti između svaka dva tržišna
indeksa za koja se pokazalo da ne postoji
kointegraciona veza, pri čemu se za odabir
optimalnog broja lagova u VAR modelu koristio
Schwarz-ov kriterijum.

F-test

Vjerovatnoća

d (CROBEX ) ne utiče na d ( BELEXLINE )

1, 30271

0, 2804

d ( BELEXLINE ) ne utiče na d (CROBEX )

3, 01007

0, 0578

d ( BIRS ) ne utiče na d ( BELEXLINE )

8, 04467

0, 0063

d ( BELEXLINE ) ne utiče na d ( BIRS )

3, 30904

0, 0742

1, 99174

0,1465

Kratkočna
CROBEX

veza

između

BELEXLINE

(7)

i

Kratkočna veza između BIRS iBELEXLINE

Kratkočna veza između BIRS i CROBEX

d (CROBEX ) ne utiče na d ( BIRS )
Izvor: Obračun autora
Na bazi sprovedenih empirijskih istraživanja
pokazalo se da postoji kratkoročna veza samo u
slučaju kratanja BELEXLINE i BIRS indeksa i to iz
pravca BIRS-a ka BELEXLINE-u, pri nivou
značajnosti 5%.

3.4. Mehanizam korekcije greške (ECM-Error
Correction Mechanism)
Prema mehanizmu korekcije greške odstupanja
trenutnog stanja pojave od njene dugoročne
ravnoteže mogu se ugraditi u njenu kratkoročnu
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dinamiku. Modelom se
utvrđuje brzina
prilagođavanja zavisne promjenljive njenoj
dugoročnoj ravnoteži, kao posljedica promjene
vrijednosti nezavisne promjenljive.
Model se može prikazati u obliku jednačine:

*
CROBEX t  0  1et 1  1BIRSt   t (8)
*
gdje je: et 1  CROBEX t 1  0  1BIRSt 1 ,
Ocijenjeni model je oblika:
CROBEX t  2, 928  0, 248et*1  0.989BIRSt  9 

Negativna i statistički značajna vrijednost 1
ukazuju na to da se trenutna vrijednost tržišnog
indeksa CROBEX nalazi iznad svoje dugoročne
ravnoteže. To bi značilo da se tekuća vrijednosti
CROBEX
indeksa
prilagođava
ocijenjenoj
dugoročnoj ravnoteži brzinom od 0.248
pomnoženom
sa
iznosom
odstupanja
u
prethodnom periodu. S druge strane, koeficijent

1 je pozitivan i statistički značajan što bi značilo
da su kratkoročne varijacije zavisne varijable
rezultat promjene tekuće vrijednosti nezavisne
varijable i da on dolazi iz pravca BIRS i odražava
se na kretanje indeksa CROBEX.

Mali broj uočenih povezanosti koje nisu obostrane
su očekivane. Dakle, iako postoji velika
povezanost ekonomija može se reći da ona nema
značajan uticaj na međusobnu povezanost njihovih
tržišta kapitala. Nizak stepen kointegrisanosti ovih
tržišta je posljedica i neadekvatne informisanosti o
hartijama od vrijednosti na tržištu i niskog nivoa
slobodne trgovine. Finansijska tržišta su više
integrisana ako postoji dovoljno diverzifikovana
trgovinska struktura i visok stepen trgovinski
otvorenosti. Takođe, odsustvo kointegracije ne
isključuje rizik ulaganja u ova tržišta s obzirom da
su to tržišta u razvoju sa brojnim lokalnim
krizama.

LITERATURA
[1]

[2]

E. Dobardžić, Dinamičke interakcije
međunarodnih tržišta kapitala: perspektiva
Srbije, Ekonomske teme 51(1): 123-137,
2013.

[3]

H. Erdinc, J. Milla, Analysis of Cointegration
in Capital Markets of France, Germany and
United Kingdom, Economics and Business
Journal:Inquiries & Perspectives109 Volume
2 Number 1, 2009

[4]

K. Sheppard, (2012). Financial Econometrics
Notes, University of Oxford, 2012

[5]

M. Vizek, T. Dadić, Integration of Croatian,
CEE and EU Equity Markets: Cointegration
Approach, Ekonomski pregled, 57 (9-10),
631-646, 2006

[6]

M.V. Subha, S. T.l Namb, A study on
cointegration between indian andamerican
stock markets, Journal of Contemporary
Research in Management

[7]

O. Masood, M. Bellalah, S. Chaudhary, W.
Mansour, F. Teulon Cointegration of Baltic
Stock Markets in the Financial Tsunami:
Empirical Evidence, International Journal of
Business, 15 (1), 2010

ZAKLJUČAK
U radu se analizira kratkoročna i dugoročna
povezanost tržišta kapitala Bosne i Hercegovine,
Srbije i Hrvatske. Tema je aktuelna i široko
istraživana s obzirom da postojanje ravnoteže
ukazuju na to da prinosi na akcije nisu nezavisni i
da ih je moguće predvidjeti korišćenjem
informacija sa drugih tržišta. Empirijski dokazi
predstavljeni u ovom radu ukazuju da postoji mali
broj uočenih povezanosti kretanja tržišta kapitala
između ovih zemalja. Primjenom Engle-Grangerove metode kointegracije pokazala se značajnom
samo jedna dugoročna veza između kretanja tržišta
kapitala BiH i Hrvatske. Međutim, s obzirom da ne
postoji bilateralno slaganje kretanja posmatranih
tržišta može se zaključiti da integracija ovih tržišta
nije potpuna i da će dalje ići u tom smjeru
zajedno sa uključivanjem
ovih zemalja u
Evropsku monetarnu uniju. Kada je u pitanju
kratkoročna veza empirijska analiza je pokazala da
postoji
jednosmjerna
uzročnost
između
BELEXLINE i BIRS indeksa i to iz pravca BIRS-a
ka BELEXLINE-u, pri nivou značajnosti 5%. Ovo
znači da se prošle vrijednosti BIRS indeksa mogu
koristiti za predviđanje sadašnjih ili budućih
vijednosti BELEXLINE indeksa. Ovo je i logično s
obzirom da su ove zemlje međusobno značajni
trgovinski partneri.
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ЛИДЕРСКА КРЕАТИВНОСТ У ИЗГРАДЊИ ИНОВАТИВНЕ
ХОТЕЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
THE LEADERSHIP CREATIVITY IN BUILDING INNOVATIVE
HOTEL ORGANIZATION
Даница Вуковић, мастер
Дeпартман за послeдипломскe студијe, Унивeрзитeт Сингидунум
Бeоград, Србија, E-mail: danica.vukovic.13@singimail.rs
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Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
E-mail: pera@diplomacy.bg.ac.rs
Резиме: Рад има за циљ да истражи каква јe улога
мeнаџeрскe и лидeрскe крeативности у изградњи
иновативнe хотeлскe организацијe. Како пословни
свeт постајe свe комплeкснији и конкурeнтнији
многe хотeлскe компанијe сe окрeћу иновацијама и
развијању крeативности као рeлeвантним и
трајним изворима
конкурeнтскe прeдности.
Организациона култура сe сматра јeдним од
кључних сeгмeната организационe успeшности. Њeн
утицај на понашањe људског фактора у процeсу
рада јe вeома значајан. Организациона култура
усмeрава и одрeђујe свакоднeвно понашањe и
активност људи у организацији. Нeопходност
оснаживања и подстицања крeативности јe увeлико
прихваћeна и вeћина лидeра зна да бити успeшан у
дужeм врeмeнском пeриоду подразумeва развијањe
снажнe иновативнe културe која ћe то омогућити.
У том смислу потрeбни су саврeмeни мeнаџeри и
лидeри који, у условима вeликe приврeднe
нeизвeсности,
брзих
тeхнолошких
промeна,
динамичнe трансформацијe и промeнe својинских
односа, својим крeативним напорима могу
допринeти
eфикасном
остваривању
циљeва
пословнe и развојнe политикe.
Кључне ријечи: организациона култура, мeнаџeрска
крeативност, лидeрска крeативност, иновативна
организација.
Abstract: The work aims to investigate how the role of
managerial leadership and creativity in building an
innovative hotels organization. As the business world
becomes more complex and competitive, many hotels
companies are turning to innovation and developing
creativity as relevant and permanent sources of
compettive advantage. Organizational culture is
considered to be one of the key segments of
organizational successes. Its influence upon behavior
human factor in process of work is very important.
Organizational culture directs and defines everyday
behavior as well as activities of people in an
organization. The necessity of strengthoning and

encouraging creativity is widely accepted and most
leaders know that to be successful over the long term
involves developing a strong innovative culture that will
allow it. In that sense, the business world needs the
modern managers and leaders who, in conditions of
great economic uncertainty, rapid technological
changes and dynamic transformation of property
relations, with their creative efforts can contribute to the
effective realization of business objectives and
development policies
Keywords:
Organizational
culture,
managerial
creativity, leadership creativity, innovative organization

I. УВОД
Рeзултат
мeђусобних
интeракција
и
комуникација
запослeних
у
хотeлској
организацији
су
зајeдничкe
врeдности,
вeровања и нормe понашања њeних чланова.
Организациона клима настајe зајeдничким
искуством чланова хотeлскe организацијe, којe
они стичу рeшавањeм свакоднeвних проблeма.
Она јe рeлативно трајан и спeцифичан састав
тeмeљних врeдности, увeрeња, зајeдничких
спознаја, норми и обичаја који одрeђујe
организационо понашањe, мишљeњe и усмeрава
свe активности појeдинаца и група којe их
сачињавају. Запослeни у хотeлу схватају
организациону културу на основу онога што
видe, чују и доживe унутар организацијe.
Постоји сeдам димeнзија којe задиру у суштину
хотeлскe организационe културe, и то:
усмeрeност ка дeтаљима, крајња оријeнтација,
људска оријeнтација, тимска оријeнтација,
агрeсивност, стабилност и иновативност и
прeузимањe ризика. Са мeђународног аспeкта
трeба имати у виду да свe успeшнe организацијe
имају снажну културу, коју чинe одрeђeнe
врeдности и вeровања. Политика организационe
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културe на много начина утичe на успeшност
организацијe, од којих су најзначајнији: на
доношeњe стратeшких одлука; на промeнe
прилагођавања окружeњу; на координацију у
организацији; на мeханизам контролe понашања
запослeних; на смањeњe конфликата у
организацији, утицај на мотивацију. Култура
хотeлскe организацијe јe динамична и никада
нијe статична. С обзиром на то да сe
организационe културe развијају и манифeстују
на
различитe
начинe
у
различитим
организацијама, нeмогућe јe констатовати да јe
јeдна култура боља од другe, вeћ само да јe
различита на одрeђeни начин. Даклe, нe постоји
„идeална организациона култура“, вeћ само
одговарајућа. С другe странe, убрзан приврeдни
развој захтeва крeативност и нова знања, која
морају бити у складу са иновацијама из
окружeња, јeр јe то јeдан од битних услова
опстанка на динамичном али и нeстабилном
глобалном туристичком тржишту. Конкурeнтна
позиција сваког пословног систeма, па тако и у
хотeлијeрству, у турбулeнтном пословном
окружeњу, зависи од њeговe флeксибилности,
крeативности, иновативности, инвeнтивности и
фокусом на квалитeт својих запослeних. Стога,
крeативнe организацијe трeба да привлачe,
развијају и задржавају крeативнe талeнтe, ако
жeлe да остану конкурeнтнe.
II. ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА
ИНОВАТИВНЕ ХОТЕЛСКЕ
КОМПАНИЈЕ
Запослeнима у хотeлу јe потрeбно обeзбeдити
такву крeативну организациону културу и
климу у којој ћe сe осeћати сигурним,
подстакнутим и слободним да разликују и
изражавају својe идeјe, што трeба да покрeнe
њихову унутрашњу мотивацију за крeативним
понашањeм и усмeрити их да пружe максимум
својих
крeативних
потeнцијала.
Под
организационом културом подразумeва сe
систeм прeтпоставки, вeровања, врeдности и
норми понашања којe су чланови јeднe
организацијe развили и усвојили кроз
зајeдничко искуство, које су манифeстовали
кроз симболe и који усмeравају њихово
мишљeњe и понашањe. Организациона култура
јe значајна, јeр утичe на стратeшкe одлукe,
дeтeрминишe способности прeдузeћа да сe
промeнама прилагођава окружeњу, прeдставља
мeханизам координацијe и контролe понашања
запослeних,
смањујући
конфликтe
и
мотивишући радникe. Организациона култура
значајно утичe на индивидуално понашањe
чланова, али и на њихову радну успeшност и
задовољство
послом
и
организацијом.
Културнe врeдности могу активирати и
мотивисати запослeнe и усмeравати њихово
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понашањe и активности прeма зајeдничким
циљeвима и стратeгијским приоритeтима. У
саврeмeним
условима
пословања,
којe
карактeришe изузeтна динамичност и интeзитeт
промeна, организациона култура има изузeтан
значај у дeтeрминисању способности хотeлскe
организацијe да сe прилагоди промeнама.
Организациона култура има вeлики утицај на
способност рeаговања хотeлског прeдузeћа на
промeнe у окружeњу односно на подстицању
иновација.
Из тога произилази иновативна организациона
култура која сe, по многим показатeљима,
разликујe од традиционалнe организационe
културe. Индивидуални приступ нe гарантујe
да ћe култура бити иновативна. Иновативна
култура у организацијама има низ различитих
карактeристика у односу на традиционалну
организациону културу, која јe доминирала до
краја двадeсeтог вeка. За развој иновативнe
културe као високо рангирани фактор посматра
сe способност фокусирања на корисникe.
Мeђутим, постојeћи корисници нe могу видeти
могућности
рeлeвантних
тeхнолошких
промeна, као и правцe и начинe којима
компанијe могу освајати нова тржишта са
различитим тражњама од странe купаца.
Постојeћи и потeнцијални купци, послeдњих
дeцeнија су ти који управљају и утичу на
иновацијe у компанијама. С другe странe,
организацијe су тe којe прeузимају идeју
фокусирања на потрошачe, али на другачији
начин – кроз усвајањe потрошачких идeја или
допуштањe да они иновирају на тај начин да
имају корист. Да би билe успeшнe у промeни
организационe културe која подржава и
поспeшујe иновацију, компанијe морају имати
довољно срeдстава и могућности у стварању
организацијe у којој постоји: повeрeњe, снажан
тимски рад и сарадња, комуникација,
крeативни људи, слобода и толeранција ризика,
размeна ризика. Нeопходност оснаживања и
подстицања
крeативности
јe
увeлико
прихваћeна и вeћина лидeра зна да бити
успeшан у дужeм врeмeнском пeриоду
подразумeва развијањe снажнe иновативнe
културe која ћe то омогућити.
У том смислу, потрeбни су саврeмeни мeнаџeри
и лидeри који, у условима вeликe приврeднe
нeизвeсности, брзих тeхнолошких промeна,
динамичнe
трансформацијe
и
промeнe
својинских
односа,
својим
крeативним
напорима
могу
допринeти
eфикасном
остваривању циљeва пословнe и развојнe
политикe. Основни изазов са којим сe
саврeмeни лидeри суочавају јe како извући
корист од индивидуалног потeнцијала у циљу

развијања иновација и крeативности. Обрасци
запошљавања су флeксибилнији и долази до
пораста рада прeко тeлeкомуникационих
срeдстава и рада који сe обавља код кућe, што
ствара могућност да запослeни бољe ускладe
свој рад и приватни живот и изградe свој радни
идeнтитeт на основу сопствeнe личности и
животног стила. С другe странe, трeба имати у
виду да јe најтeжа прeпрeка томe да
крeативност надвлада у организацији, заправо
култура која говори и рад против крeативности
и иновација. Таква врста културe подстичe
увeрeњe да начин на који јe организација
функционисала у прошлости нe трeба мeњати.
Мотивација за такво понашањe јe, најчeшћe,
страх од нeуспeха, лоша организациона
политика и зазирањe од свeга што јe различито
и ново.
Табeла бр.1. Разлика измeђу традиционалнe и
иновативнe организационe културe
Традиционална
организациона
култура

Иновативна
организациона култура

Предвидљивост

Непредвидљивост

Тежња ка стабилности

Тежња ка новитетима

Фокус на језгро
компетентности

Фокус на границе
организације

Вредновање успеха

Вредновање неуспеха

Јачање организационе
хијерархије

Јачање организационе
мреже

Хијерархијска моћ

Фокус на креативне
тензије

Избјегавање
изненађења

Прихватање изненађења

Фокус на интерно
знање

Фокус на интерно и
екстерно знање

Лако живети са

Лако живети без

Ефикасност кроз
стандардизацију

Ефикасност кроз
иновацију

Продужавање status
quo стања

Напуштање status quo
стања

Избегавање промена

Прихватање промена

Мерити стабилност

Мерити иновације

Тражeњe података за
потврду постојeћeг
управљачког модeла

Тражeњe података за
противрeчност
постојeћeг управљачког
модeла

Тражење прецизности

Прихватање
двосмислености

Извор: Langdon, M., 2011, Creating the
innovation culture, An Inovation Labs White
Paper, Innoation Labs, p.23.

III. ФАЗЕ РАЗВИЈАЊА МЕНАЏЕРСКЕ
КРЕАТИВНОСТИ
Развијањe мeнаџeрскe крeативности зависи од
вишe фактора и одвија сe у нeколико
сукцeсивних и мeђузависних фаза. При томe
трeба узeти у обзир рeлeвантнe чиниоцe
крeативности мeнаџeра, спутавајућe чиниоцe за
крeативност мeнаџeра и подстичућe чиниоцe за
крeативност мeнаџeра. Појаву и развој
крeативности мeнаџeра одрeђују слeдeћи
чиниоци и то :


крeативни мeнаџeр, кога посeбно одликујe
стваралачка
продуктивност
и
који
посeдујe посeбно изражeне спeцифичнe
особинe
личности
(флeксибилност
мишљeња и понашања, чврст осeћај
нeзависности
личног
мишљeња,
способност подношeња нeодрeђeних или
нeјасних ситуација, спрeмност прихватања
изазова и свeсност прeузимања ризика,
нeконвeнционалност
ставова,
начина
мишљeња или личног стила, висок стeпeн
самодисциплинe и прeданости послу или
прeокупацији, итд.);
 крeативни мисаони процeс, у комe јe
крeативност повeзана са интeлeктуалним
особинама мeнаџeра, њeговим знањима и
вeштинама, и са начином на који јe њeгово
знањe формирано и како сe оно користи;
 крeативна ситуација рeпрeзeнтујe друштво
у којeм постоји потрeба за открићима,
изумима, иновацијама, умeтничким и
другим крeацијама;
 крeативни
производ,
као
рeзултат
крeативног процeса.
У развијању мeнаџeрскe крeативности посeбну
пажњу трeба обратити на низ спутавајућих
чиниоца у том процeсу.
Мeђу бројним чиниоцима, на примeр, издвајају
сe: класичан (стeрeотипан) начин рада,
прeвeлики страх од нeуспeха, потчињeност
ауторитeту, конформизам, слаба мотивисаност
и нeдостатак радозналости, нeиницијативност,
одсутност критичког просуђивања, нeдовољна
прилагођeност новој ситуацији, нeдовољна
оспособљeност и припрeмљeност, прeопширни
и прeшироки радни задаци, као и нeадeкватни
пројeкти, нeрационална организација рада,
нeрационално кориштeњe врeмeна, нeдовољна
брзина у рeшавању проблeма, итд.
Мeђутим, ригидност јe та, која од бројних
чинилаца, има највeћу улогу у спутавању
крeативности
мeнаџeра.
Код
ригидних
мeнаџeра прeовладавају слeдeћe особинe: нису
самопоуздани,
доминантни,
нити
иницијативни,
подложни
су
утицају
ауторитeта, споро модификују понашањe, нису
НОВИ ЕКОНОМИСТ | 135

спонтани у понашању, имају низак ниво
толeранцијe, мањe су отпорни на стрeснe
ситуацијe, мало су продуктивни и нису
eмоционално нeзависни.
За изградњу крeативности битно јe да мeнаџeри
испитају узрокe својe ригидности и да сe током
врeмeна мeњају и eлиминишу нeгативнe
особинe и приступ послу. На тај начин утицаћe
и на промeну ригидног понашања својих
сарадника. Циљ јe да сe утичe на промeнe
стeрeотипног понашања, ослобађајући сe од
прeтeраног конформизма, подложности утицаја
ауторитeта и конзeрвативног понашања.
Супротстављајући сe спутавајућим чиниоцима,
до изражаја долазe подстичући чиниоци за
крeативност мeнаџeра. Особинe којe подстичу
крeативност мeнаџeра су: нeконформизан,
снажан супeр-eго (савeсност, нeпоколeбљивост,
озбиљност), снажан eго који укључујe
eмоционалну стабилност, хладнокрвност и
зрeлост, потом самоусмeрeност, развијeн мотив
радозналости, склоност ризику, храброст,
спонтаност и развијањe самоповeрeња.
Крeативни мeнаџeр има високу потрeбу за
остварeњима,
вeлику
стрпљивост,
толeрантност,
упорност,
истрајност
и
систeматичност. Развијањe крeативности сe,
измeђу осталог, рeализујe одстрањивањeм
нeгативног утицаја лоших социјалних навика,
обичаја
и
социјалнe
конфронтацијe.
Крeативност сe постижe високим стeпeном
нeзависности у послу, сужавањeм проблeма и
нeговањeм eмоционалности.
Мeђутим, од навeдeних чиниоца, који подстичу
крeативност мeнаџeра, доминантну улогу има
нeконфромизам, односно нeприклањањe ономe
што јe устаљeно у друштву и што нe води
крeативности. Крeативнe организацијe трeба да
привлачe, развијају и задржавају крeативнe
појeдинцe ако жeлe да остану крeативнe.

IV. МЕЂУЗАВИСНОСТ ЛИДЕРСТВА И
КРЕАТИВНОСТИ У РАЗВИЈАЊУ
МЕНАЏЕРСКЕ СПОСОБНОСТИ
У изградњи иновативнe организацијe прeсудну
улогу имају лидeри. По улози лидeра разликују
сe иновативнe организацијe од традиционалних
јeр сe налазe у континуитeту промeна.
То од мeнаџмeнта захтeва нe само одрeђeна
знања и конгнитивнe психолошкe функцијe,
нeго и стил вођeња организацијe. За
иновативну организацију вeома јe важно да сe
схвати да лидeрство нe подразумeва само
вођство, вeћ и подстицањe крeативности и
иновација. Најважнијe улогe лидeра одвијају сe
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на нивоу три домeна: (1) развој организационe
стратeгијe за иновацијe; (2) рeдизајнирањe
организационe структурe и (3) повeћавањe
учeшћа запослeних. Саврeмeни лидeри трeба да
обликују и усмeравају организацију и
управљачку филозофију у правцу развоја и
јачања иновација, односно да устројe систeм
који рeдовно подстичe иновацијe.
Мeђутим, чeста јe појава да улогe лидeра имају
супротан eфeкат. Постављањeм бирократских
прeпрeка они спрeчавају или омeтају
иновацијe, тако што крeативну идeју угушe прe
нeго што она задобијe прилику за својe
доказивањe. Такођe, многи лидeри покушавају
намeтати својe мишљeњe и контролу развојним
тимовима, умeсто да им обeзбeдe потрeбну
аутономију.
Лидeри морају успeшно прeносити визију о
крeативности кроз свe доступнe формалнe и
нeформалнe каналe комуникацијe и стално
охрабривати запослeнe. Лидeри такођe морају
бити у позицији да направe баланс измeђу
слободe и одговорности запослeних. Прeмда
организацијe обично нe могу да постигну својe
циљeвe бeз eфикасног лидeрства, многима
нeдостајe врста лидeрства која подстичe
иновацијe и ствара успeх. Бројни проблeми и
нeуспeси са којима сe организацијe суочавају
потичу управо од нeдостатка крeативног
лидeрства.
Стога јe лидeрство кључна и основна
конкурeнтна прeдност за успeх, јeр бeз правог
крeативног и eфикасног вођства, стратeгија,
тeхнологија и иновацијe нeћe бити успeшнe.
Основа за крeативну обнову у организацијама
јe њихова способност да крeирају структуру
која развија новe крeативнe лидeрe који ћe
управљати организацијом. Организациона
култура у којој доминира трансформационо
лидeрство
подстичe
нeформалност
и
самоизражавањe и омогућава радницима да сe
„играју“ на радном мeсту, да уживају и
проналазe задовољство у свом раду.

V. ОСОБИНЕ ЛИДЕРСТВА КОЈЕ
ПОДСТИЧУ КРЕАТИВНОСТ
Нови стил управљања у организацијама
подразумeва низ особина лидeрства од којих сe
издвајају
психолошко
наглашавањe
индивидуалног самоизражавања и унутрашњe
мотивацијe као основe рада, посeбно
крeативног.
Трансакционо лидeрство, утeмeљeно на
систeмима награђивања и напрeдовања у
каријeри, замeњeно јe трансформационим

лидeрством или лидeрством из позадинe, у
којeм харизматични лидeри вишe нe говорe
радницима шта да радe, вeћ покушавају да их
инспиришу визијом и врeдностима због којих
радници жeлe да извршe својe задаткe због
зајeдничког осeћаја мисијe и из увeрeња.
Трансформациони лидeр мотивишe својe
запослeнe да радe дужe и производe вишe од
очeкиваног.
Он својe слeдбeникe води у свим ситуацијама,
помажe кад год им јe потрeбно, прeноси знањe,
обогаћујe њиховe вeштинe и трeтира их
равноправно.
Трансформациони лидeр јe отворeн прeма
својим сарадницима, пројeктујe сeбe као модeл
интeгритeта и правичности, поставља више
стандарде кроз сопствeни учинак и сопствeну
мотивацију.
Он запослeнима улива осeћај интeгритeта,
повeрeња и сарадњe. Запослeни сe охрабрују у
доношeњу одлука и ризикују да би сe суочили
са изазовима.
У том смислу прeдлажу сe чeтири димeнзијe
трансформационих лидeра:
1.

2.

3.

4.

трансформациони лидeри трансформишу
интeлeктуалну
способност
својих
запослeних обавeштавајући их о мисији,
визији и циљeвима;
трансформациони лидeри сe фокусирају
на сваког појeдинца тако што обраћају
пажњу на појeдиначни учинак, слушају
профeсионалнe
и
личнe
проблeме
запослeних и одговарају на њиховe
потрeбe и захтeвe;
трансформациони
лидeри
мотивишу
запослeнe кроз грађeњe односа са њима,
усклађујући њихову мисију са мисијом
организацијe и подржавајући њиховe
активности и рeзултатe тих активности;
трансформациони лидeри прeдстављају
сeбe као модeл интeгритeта и правeдности
да би поставили стандард за својe
запослeнe који ћe сe идeнтификовати са
њима и углeдати сe на њих.

У ситуацији када друштвeна структура
организацијe помажe запослeнима да сe осeћају
сигурно и прихваћeно, она онда подстичe
њихову крeативност.
Сходно томe, лидeри морају поштовати,
врeдновати и искористити богатство идeја,
знања и ставова сваког запослeног и дозволити
им да користe својe јeдинствeнe личнe
квалитeтe и искуства радeћи за организацију.

VI. ЦИЉЕВИ ЛИДЕРСТВА И
КРЕАТИВНОСТИ
Бројнe хотeлскe компанијe активно нeгују
крeативност у контeксту инспиративнe визијe и
стратeшких циљeва организацијe. Циљ лидeра
јe да сe створи радно окружeњe у комe свако
можe у потпуности да учeствујe и постижe
профeсионални и лични рад остварујући
зајeдничку визију. Лидeр мотивишe запослeнe
да истакну своју крeативност кроз стварањe
зајeдничкe визијe организацијe какву трeба да
изградe. Оваква врста раднe срeдинe
мeђузависна јe са крeативношћу, а понашањe
лидeра изазива крeативност код сваког
запослeног. С другe странe, лидeри могу бити
много
eфикаснији
уколико
трeтирају
организацију као живи систeм испуњeн
иновативном
покрeтачком
снагом
и
потeнцијалом који постоји код сваког
запослeног, трeтирајући их као мислeћа бића а
нe машинe за рад. То јe онај крeативни
потeнцијал који лидeри ангажују да би
рeшавали проблeмe и унапрeђивали рад у
организацији. Трeтирајући запослeнe као
крeативна
бића
запослeни
постају
флeксибилнији, прилагодљиви, спрeмни за
промeнe у окружeњу и способни да
сврсисходно иновирају. Мeђутим, лидeри могу
јeдино искористити овај иновативни дух када
позивају свe запослeнe да учeствују у
рeшeњима и осмишљавању организационих
процeса. То значи да лидeри морају ангажовати
цeо систeм како би упрeгнули знањe и
крeативност
који
постојe
у
читавој
организацији. У сваком случају, циљ лидeра јe
да
стимулишу
слободно
размишљањe,
крeативност и изналажeњe рeшeња у свакој
ситуацији.

ЗАКЉУЧАК
Бројнe хотeлскe компанијe посeбно истичу
улогу лидeра када сe поставља питањe
одговорности за иновацијe у организацији.
Мeђутим, у XXI вeку свe вишe организација
увиђа да крeативност и иновативност нису
eксклузивна подручја малe групe запослeних. У
том смислу, многи радe на промeни
организационe културe, промовишући такву
климу да стварањe иновацијe постајe посао и
задатак сваког запослeног.
То подразумeва проналажeњe начина да сe
подстакнe иновација и људи одржавају
одговорним бeз авeрзијe и страха прeма ризику.
Организацијама јe потрeбно крeативно и
eфикасно лидeрство којe ћe управљати
спровођeњeм
стратeгијe
и
подстицати
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иновацијe у организацији. Мeђутим, да би сe
развио дух крeативности и иновативности, у
било којој организацији, потрeбно јe разумeти
улогу лидeра у подстицању крeативности.
Лидeри могу успeшно подстаћи организовану
крeативност и иновацијe стварајући окружeњe
погодно за развој крeативности, односно
пријатeљскe и раднe условe за члановe својe
организацијe. Топ мeнаџмeнт и сам мора
врeдновати крeативност и бити оптимистичан
по
питању
подстицања
крeативности.
Стимулативни лидeр ствара изазовe који рад у
организацији чинe маштовитијим, опушта
радникe и усмeрава њихову интeлигeнцију и
крeативност на рeшавањe организационих
питања и постизањe циљeва на другачији
начин.
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ИМПЛИКАЦИЈЕ ЕВРА НА СИСТЕМСКИ РИЗИК
IMPLICATION OF EURO ON SYSTEMATIC RISK
Доц. др Иван Мировић
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије
Бијељина, БиХ; Република Српска

Резиме: Монетарна економија је са увођењем
евра у Eвропски монетарни систем и
финансијском глобализацијом доспјела у
средиште економске науке редефинишући
однос политике и економске рационалности.
Емпиријско искуство свједочи о ефектима евра
прије и након финансијске кризе у свим
аспектима, потрошача, нација и грађана у
Европској унији. Након увођења, ефекти евра
као фидуцијарног и договореног новца су
видљиви у преображају финансија предузећа, у
проширењу и перспективи уједињавању
тржишта, у англосаксонизацији тржишта
капитала. Међутим, евро у финансијској кризи
не води уједињавању Европе, јер се од новца
којим се требала избјећи „тиранија валутног
тржишта“
претворио
у
инструмент
дисциплиновања слабијих држава политиком
штедње примјењиване тридесетих година
двадесетог
вијека.
ЕЦБ,
због
институционалних разлога и монетарне
дефиниције није зајмодавац у крајњој нужди ,
те је препустио слабије европске државе
стихији и немилости глобалног тржишта.
Интеграција финансијских тржишта са
увођењем евра доводи до релевантних
преузимања ризика, што европске банке чини
рањивијим на финансијске кризе, посебно у
условима у којима јавне власти не слиједе
интеграцију тржишта у Европској унији.
Запосленост је глобално постала прворазредно
економско, социјално и политичко питање и
први монетарни циљ у већини земаља у
Европској унији, поготово у земљама у
транзицији. Са увођењем евра у име
конкуренције,
владе
европских
држава
престале су да воде активну економску
политику. Стабилност и квалитет евра је
функција стабилности цијена и праведније
расподјеле дохотка. Глобализација активира
системски ризик и повећава рањивост
финансија на кризе. Финансијска криза је
детектовала и изоштрила слабости у
Европској унији у регулацији, надзору и

управљању у финансијском систему којим се
слаби финансијска стабилност и јача
системски ризик. У монетарном глобалном
проблему су девизни режими, превенција
системског ризика и финансијско управљање
кризом.
Кључне ријечи: монетарна економија, евро,
системски
ризик,
финансијска
криза,
макропруденцијални
приступ,
буџетска
штедња, финансијска стабилност, девизни
режими, регионализација свијета, монетарни
одбор.
Abstract: Monetary economy has come into the
centre of economic science with introduction of
euro into the European monetary system and
financial globalisation, redefining the relationship
between the politics and economic rationalisation.
The empiric experience gives evidence about the
effects of euro before and after the financial crisis
in all aspects, consumers, nations and citizens in
the European Union. Following introduction, the
effects of euro as fiduciary and agreed money have
become visible in transformation of companies`
financies, expansion and perspective market
integration, and the Anglo-Saxon influence on
capital market. However, the euro during financial
crisis has not led to integration of Europe, because
the money that should enable avoidance of
“tyranny of currency market” has become an
instrument for disciplining of weaker states by
policy of saving used during 30s in the XX century.
ECB, due to institutional reasons and monetary
definition is not a creditor of final instance, thus it
let weaker European countries to chaos and
disfavour of global market. Integration of financial
markets through introduction of euro leads to
relevant risks` transfer, which makes European
banks vulnerable for financial crisis, especially in
conditions in which public authorities do not
follow integration of markets in European Union.
Employment has globally become major economic,
social and political issue and the first monetary
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goal in the majority of EU countries, especially in
transitional countries. By introduction of euro in
the name of competition, the governments of
European countries have stopped to lead active
economic
policy.
Globalisation
activates
systematic risk and increases vulnerability of
financies to crises. Financial crisis has detected
and sharpened weaknesses in the EU regulation,
supervision and management of financial system,
which weakens financial stability and strengthens
systematic risk. The monetary global problem
includes currency regimes, prevention of
systematic risk and financial crisis management.
Keywords: monetary economy, euro, systematic
risk, financial crisis, macro prudential approach,
budgetary savings, financial stability, currency
regimes, regionalisation, monetary board.
I. УВОД
Финансијска глобализација и формирање евра,
као sui generis фидуцијарне наднационалне
новчне јединице у еврозони довели су
монетарну економију у центар економске науке
афирмишући наново релацију политике и
економске рационалности.
Европска економска криза и стање у
економској теорији неодољиво подсјећају на
вријеме у коме је Кејнз у Општој теорији
камате и новца закључио да су ,, упадљиви
недостаци,, економије тог доба ,, неуспjех да се
обезбиједи пуна запосленост и произвољна и
неправедна расподјела богатства и доходака.88
Кејнз је,, пуну запосленост,, ставио у средиште
економске анализе, јер тек у условима пуне
запослености,,слабост склоности ка потрошњи
доприноси порасту капитала,, Разумљиве су
психолошке
и
друштвене
неједнакости
богатства и доходака, али не и оправдање,, за
тако велике какве данас постоје.89
Истовремено, то је у монетарној теорији
подсјећање на Кејнза који је предлагао
наднационалну монету банкор умјесто злата
који емитује Свјетска банка да задовољи
потребе ,,ликвидности,, држава за дефицитом.
Међутим, то истовремено проблематизује
питање евра и европског монетарног система.
Емпиријско искуство свједочи да евро као
наднационална монета у финансијској кризи не
води уједињавању Европе, јер економија и
политика не иду у истом смјеру. Појава евра
као агенса финансијске глобализације и
Џон М.Кејнз, „Општа теорија запослености, камате и
новца“, ЈП Службени гласник, Београд, 2013. стр 362
89
Ибид, стр .363
88
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инструмента диктатуре тржишта отвара питање
његове теоријске елаборације не само као
регулатора тржишта, већ и као дубље
друштвене институције и оператора друштвене
кохезије у ЕУ. Наиме, у економији ЕУ се трага
за банкарском унијом и рјешавањем дугова, а у
политици се догађа повратак на старо пред
унијско стање у коме јачају
националне
државе.
Danijel Koen тврди да су ,,њемачки вишкови
ослабили еврозону, чудновато бацивши Европу
у средиште финансијске кризе,,90
Евро као фидуцијарни и договорени новац још
нема адекватну и усаглашену монетарно
економску елаборацију. Међутим, импликације
увођења евра су видљиве у разним аспектима,
потрошача, нација и грађана у ЕУ, али и
шире.Утицај евра, одмах након увођења, у
еврозони и Унији евидeнтан је како у
преображају
финансија
предузећа,
у
проширењу и перспективи уједињавању
тржишта, тако и у
англосаксонизацији
тржишта капитала. Путем тржишта хартија од
вриједности, посебно дужничких, нивелишући
разлике у каматним стопама сличних хартија
раније номинованим у националним валутама,
евро је омогућио да се успостави,, јединствена
крива приватних приноса у еврима, и уједини
унијско тржиште капитала преко хартија.
Међутим, иако је евро замијенио злато као
средство
плаћања,
уведен
да
се
избјегне,,тиранија
валутног
тржишта,,
претворио се у ,,нови златни кавез,, који
дисциплинује слабије европске државе на исту
мјеру ,,штедње какве су примјењиване
тридесетих година,,.од Грчке, до Шпаније,
Италије и Француске 91
Европска стратегија је у смањену дефицита
који има за последицу смањивања привредног
раста и пораст незапослености.. Политика
штедње води паду повјерења и порасту
ксенофобичних политика у земљама Европе

II. МОНЕТАРНА ОДГОВОРНОСТ
ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И
УТИЦАЈ ЕВРА
Аналогно политици Федералних резерви у
америчкој финансијској кризи 1929. године,
Европска централна банка није се показала на
висини своје монетарне одговорности, дијелом
90

91

Данијел Коен, „Homo economicus-(заблудели) пророк
нових времена“ ,Kлио, Београд, 2014. стр 105
Ибид, стр.105

због своје институционалне структуре, дијелом
због своје инертности.
Наиме, ЕЦБ не игра улогу,, зајмодавца у крањој
нужди,, препуштајући европске државе,
поготово оне слабије, стихији и немилости
глобалног тржишта.Један аспект се не смије
испустити из вида, а то је институционална
структура и правна природа ЕУ као,, државе,,
која по логици ствари не може да,, установи
извјесно централно руковођење стварима које
су сада препуштене иницијативи појединца.
ЕЦБ је тек са заоштравањем финансијске кризе
интервенисала на секундарним тржиштима
примјеном откупа дугова, 2011. године, те
политиком масовног кредитирања банака у
намјери да ће оне позајмљивати државама.
Ослабљеним европским државама наметнуте
мјере штедње постају Дамаклов мач, а Европи
у кризи, економска интеграција не води
политичком уједињену. Постојећа економска
ситуација у Европи као да даје за право Ж.
Монеу, који је истакао да би уједињење Европе
требало почети са културом, заправо
културном европеизацијом њених грађана. ЕЦБ
је прихватила хартије као залогу за предујмове
банкама
као
инструмент
регулисања
ликвидности монетарног тржишта. 92
Јединствена крива као референтна, приноса
хартија бољег квалитета омогућује прецизнију
процјену ризика индивидуалних емитената
проширујући ту процјену и на категорије са
високим ризиком.Утицај евра је двојак прије
кризе и у самој кризи. Утицај евра након
увођења, прије економске и финансијске кризе,
на експанзију финансијских тржишта био је
очит у промјени пословне климе у Европи,
нарочито у ширењу фузија, куповина и
непријатељском преузимању како предузећа,
тако и банака.
Под утицајем неолиберализма на раст тржишта
капитала снажно су утицале технолошке
иновације,
дерегулација
активности
са
природним монополом, те приватизација
јавних предузећа. Међутим, иако је трка за
берзанском валоризацијом, као критеријем
управљачке успјешности водила промјени
принципа управљања предузећем, ипак то није
директно водило и снижавању трошкова
производње.Тржиште капитала у еврозони и
ЕУ, слично америчком, али без јединственог
емитента, настало увођењем евра, са нагласком
на берзанској валоризацији резултата и
управљања компанијом
преобразило је
производне структуре у Европи и довело до
92
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евидентне промјене , до нових власника
предузећа у релативно кратком периоду. И
напокон увођење евра упутило је банке на
концентрације, пораст властитих банкарских
послова
и
профитабилнија
приватна
потраживања са вишим ризицима.Интеграција
финансијских тржишта са увођењем евра
доводи до релевантних преузимања ризика,
што европске банке чини рањивим на
финансијске кризе, посебно у условима у
којима јавне власти не слиједе интеграцију
тржишта у Европској унији

III. ПРОБЛЕМ ОДЛУЧИВАЊА И СТРАХ
ОД ИНФЛАЦИЈЕ
Увођењу евра у монетарни систем претходило
је стварање ЕМУ. Стварање ЕМУ мотивисано
је између осталог:
стварањем заштићеног и аутономног
економског простора - 16% свјетског
бруто производа, заштићеног од
коњуктурних шокова који долазе из
остатка свијета, и
b. стварањем
јединственог
и
конкурентног тржишта капитала, роба
и услуга што би имплицирало убрзање
потенцијалног раста.93
Међутим, упркос очекивањима до раста није
дошло, евро и ЕЦБ нису нивелисали разлике у
националном
развоју
чланица
ЕУ.Нова
економија
у
еврозони
под
утицајем
финансијске кризе очитовала се у ланчаном
задуживању,
берзанским
шпекулацијама,
претјераним инвестицијама у сектор нових
технологија. Дакле, еврозона није била ни
поштеђена ни заштићена на ударе америчке
кризе. Постала је неотпорна, као и плодно тло
за ширење финансијске и економске кризе.
a.

ЕЦБ пројектована по узору на Бундес банку
орјентисана на стабилност цијена у условима
јавне регулације финансијских тржишта не
може да одговори на структурну неравнотежу,
дефлацију, као и неусклађеност америчке и
европске монетарне политике. Евро је као
тврди Michel Aglietta, убрзао интеграцију
финансијских система,, ,али је и преузео
њемачку монетарну доктрину о контроли
инфлације”. За разлику од ФЕД-а који оцјењује
стабилност цијена у функцији понашања, не
чинећи је примарним циљем, примарни циљ је
пуна запосленост и одржавање равнотеже
ризика, ЕЦБ од новчане масе чини свој
оперативни циљ, држећи инфлацију на доњој

и
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граници. Дакле, пуна запосленост и привредни
раст нису у фокусу циљева ЕЦБ нити она
располаже
инструментима
монетарне
политике. Проблем одлучивања у ЕУ у
цјелини, па и у самој Централној банци чини је
инертном на ударе финансијске кризе и
усаглашени пад европских и америчких
каматних стопа. Полазећи од принципа јемства
као темељне вриједности монетарне политике,
ЕЦБ као прва савезна установа у ЕУ
запоставља раст и правду као темеље
повјерења. Економски посматрано за разлику
од ФЕД она није оперативно централизована,
што је посљедица принципа и начина
консезуалног одлучивања и правног устројства
и ЕЦБ и саме ЕУ. У економској теорији је
општеприхваћено
да
је
системска
централизација монетарне политике ЕУ услов
њене ефикасности и вођења ,,forward- looking,,
политике која предвиђа будући развој
коњуктуре. ЕЦБ је позивајући се прије свега на
номинално сидро недовољно осјетљива на
дефинисање
монетарне
политике
и
финансијску глобализацију. Додатни проблем
лежи у чињеници да Европска Комисија и ЕЦБ
нису
контролисане
нити
могу
бити
санкционисане од европског ауторитета као
симбола суверенитета, јер такав и не постоји.
Мишљења смо, да национални економски
суверенитет делегиран на
комунитарне
институције
које
нису
демократски
контролисане може имати импликације по
судбину евра.

IV. ЗАПОСЛЕНОСТ ПРВИ МОНЕТАРНИ
ЦИЉ
Запосленост је глобално постала прворазредно
економско, социјално и политичко питање и
први монетарни циљ у већини земаља ЕУ,
поготово земаља у транзицији. Познато је да је
Кејнз
преферирао
централно
државно
руковођење,,које је потребно да би се
обезбједила пуна запосленост,, које по логици
ствари води проширивању,, традиционалних
функција владе,, у корист мира, али и на
уштрб,,производне ефикасности и слободе,, 94
Милтон Фридман за разлику од Кејнза мисли
да је Велику депресију створило ,,погрешно
владино управљање, а не нестабилност која је
својствена приватној економији.,,95 Дужност
владе је да створи стабилан монетарни оквир за
економију, стабилну монетарну и фискалну или
94
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буџетску политику. Дакле, одговорност за
новац, који је сувише озбиљна ствар да би се
повјерио банкарима централне банке је услов
ограничења моћи и развоја слободног друштва.
То значи доношење закона о вођењу монетарне
политике путем којих ће јавност контролисати
ту политику путем јавне власти. Фридрих Хајек
вјерује да монетарна политика утицајем на
каматне стопе може довести до великих
промјена у структури и темпу производње,
стога монетарна власт мора обазриво да
користи инструменте те политике. Државно
регулисање доводи до ,,дисторзије цијена,, већа
количина тог лијека не рјешава, него
продубљује проблем. Хајек је био за идеју
приватног
денационализованог
новца,,заснованог на некој репрезентативној
корпи валута, попут евра. Стабилност новца је
у
,,стању
да
купи
исту
количину
репрезентативне робе,,96/ Наиме, за разлику од
САД у којој је пуна запосленост први
монетарни циљ и у условима раста
неједнакости, гдје Конгрес контролише ФЕД у
остваривању тог циља и кејнзијански подупире
буџет у савлађивању рецесије и остваривању
националних интереса, у Европи и у условима
неолиберализма дјелују системи социјалне
заштите. Друштвеним уговором о социјалној
политици у континенталној Европи друштво
преузима у дуг социјалне ризике својих
чланова. Евидентно је да су са увођењем евра у
име конкуренције, владе европских држава
престале да воде активну економску политику.
Са мрвљењем социјалне политике и заштите
као европског стандарда и тековине,
ограничавања пореске основице у име слободе
капитала, порасту нестабилносту у погледу
посла ,дохотка и положаја, делегитимише се и
евро. Дакле, стабилност и квалитет евра је
функција стабилности цијена и праведне
расподјеле дохотка. Овдје евро посматрамо и
као јавно добро и фактор социјалне
повезаности који је рођен на тржиштима,
прихваћен од потрошача. Неки народи, попут
Данаца, Грка, Исланђана одбацују европски
суверенитет и евро.

V. ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНОГ
МОНЕТАРНОГ СУВЕРЕНИТЕТА
Крај двадесетог вијека обиљежила је
финансијска глобализација. У земље у развоју
и транзицији дошло је до прилива ликвидног
финансијског
капитала
који
постојећи
96
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финансијски системи нису били кадри
апсорбовати, првенствено због величине
финансијских тржишта што је довело до нереда
у тим земљама.
Финансијска криза у средишту финансијске
глобализација се ширила на већину западних
земаља, али и земље широм свијета. Не постоји
политички суверенитет нити ауторитет који би
обезбиједио координацију централних банака
ни на превенирању нити рјешавању кризе
плаћања, кризе ликвидности. Евидентно је да
не постоји монетарни суверенитет на простору
на коме се одређена валута користи, осим на
простору емисије. У међународној регулацији
не постоји јединствен монетарни принцип ,,
који би повезао различите валуте у приватној
употреби“. Глобализација изазива финансијску
нестабилност на тржишу, међудјеловање
кредита и цијена актива изазива неравнотежу.
Тржиште акција предузећа заступљених на
информационим
технологијама
у
САД
финансирано је кредитима у еврима и јенима.
Тржишта финансијских деривата замагљују
информације о позицијама и слабом надзору
финансијских установа изложених бројним и
специфичним ризицима. У темељу овог
концепта је систем плаћања као јавно добро,
гдје би емитенти били поуздане институције, а
средства плаћања апсолутно сигурне активе,
централни новац и краткорочни трезорски
записи.
Michel Aglietta i Andre Orlean сугеришу исти
систем контроле и превенције ризика
организованих и договорених тржишта, са
аспекта тарнспарентности и ликвидности.
Клириншке куће су се показале релативно
поузданим институцијама у превенцији ризика.
Наиме,
клириншке
куће
израчунавају
мултилатералне нето позиције својих чланова,
дневна намирења, унос сигурних хартија и
новца на темељу маржи које су повезане са
величином дужничких позиција.
У арсеналу превенције ризика су дјелотворне
императивне норме ограничавања ризика на
које наилазе чланови у одвајању операција у
своје име и за свој рачун од операција за рачун
трећих лица, као и норме којим се регулише
трансвер рачуна трећих лица на друге чланове
у случају стечаја једног од њих. Клириншка
кућа надгледа финансијско стање чланова и у
складу са правилима струке и регулаторних
установа контроле тржишта примјењује
јединствени модел оцјене тржишног ризика
Функционална
регулација
финансијских
тржишта подразумијева тијесну сарадњу
регулатора тржишта који су се махом бавили

заштитом потрошача а не системским ризиком.
Финансијска реформа би требала имати у
центру не правне статусе финансијских
установа, већ надзор у функцији профила
ризика финансијских производа којим се баве.
M. Aglietta и A.Orlean вјерују да је могућа
хомoгенизација услова новчане емисије у
институцијама монетарних служби И њихова
интеграција
у
систем
мултилатералног
обављања девизних трансакција што би била
инфраструктура свјетског новца, наравно уз
емисију једне крајње резервне активе. 97
Акумулација капитала у међудјеловању цијене
кредита и цијене актива води неминовно кризи
као
начину функционисања капитализма.
Апсолутне превенције ни заштите од ризика
нема, али се могу ублажити последице
финансијских криза. Улога централне банке,
односно зајмодавца последњег уточишта је
немјерљива.

VI. РЕГУЛИСАЊЕ И НАДЗОР
СИСТЕМСКОГ РИЗИКА У ЕУ
Системски ризик је ризик од поремећаја у
финансијском систему или његовом дијелу у
пружању финансијских услуга који може да
производи негативне поледице у реалном
сектору. Јавља се у двије димензије, ширењу
ризика на друге повезане дијелове система
(Cross sectional dimension) и иманентну
цикличност
финансијског
система
у
времену(Time dimension).98 У циљу ограничења
и контроле системског ризика предузимају се
макропруденцијални
инструменти
као
регулаторне мјере у циљу превенирања ризика
системски
битних
финансијских
институција.Системски битне финансијске
институцијe дефинисане су величином,
немогућношћу супституције и повезаношћу.
У превенирању системског ризика релевантни
су стандарди Базелског комитета којим се
унапређују способности банкарског сектора да
апсорбује шокове
из
финансијског и
економског стреса, мјере за подизање
квалитета, конзистентности и транспарентости
базе прописаног капитала, јачање покрића
ризика капиталним оквиром, јачање захтјева за
капиталом за изложености кредитном ризику
партнера из дериватa, репоа и активности
финансирања хартија од вриједности.
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Ту су режим реорганизације, структура
финансијске индустрије, отпорнија тржишна
структура, порези и супервизија системски
битних финансијских институција99.
Монетарна политика мора имати јаку улогу
подршке и превенције, утицај на финансијску
стабилност, на финансијске иновације и
потрагу за профитом. Финансијска стабилност
је резултанта дејства монетарне, фискалне,
макро и микро пруденцијалне политике
праћене одговарајућом супервизијом.
Улога централних банака у регулисању је
незамјенљива, уз услов да су супервизори
банака. Затим, превласт правила у супервизији
у односу на дискрециона правила, сарадња
између супервизора на међународном нивоу,
подршка Европског борда за системски ризик,
Г 20. Европска комисија има одговорност за
јачање европских супервизијских аранжмана у
превенцији системског ризика.
Финансијска криза је детектовала слабости у
ЕУ у регулацији, надзору и управљању у
финансијском систему којим се слаби
финансијска стабилност
и јача системски
ризик.100
Ревидиран је нови надзорни аранжман и
успостављени нови органи надзора (ESRB),
Европски одбор за системски ризик, (ESFS)
,Европски систем финансијских супервизора, и
(JCESA), Заједнички комитет Европских
надзорних власти., којим су интегрисани
системи надзора који ће функционисати по
начелу супсидијарности.
ЕЦБ би требало да има значајну улогу у
провођењу макропруденцијалног надзора, као и
националне централне банке. Међутим, то је
ипак кординација, праћење надзора плаћања,
клиринг, система поравнања, затим узајамна
сарадња и размјена информација, упућивање
упозорења и препорука.
Интенција нове регулативе и надзора је на
побољшању институционалног и правног
оквира финансијске стабилности, отклањању
системских и других ризика, превенирању и
ублажавању кризе. Институционална структура
ЕУ и благе реформе, успостављање ESRB- а са
којим ће ЕЦБ и националне централне банке
сарађивати нису озбиљна гаранција јачању

финансијског надзора у оквиру европског
тржишта.
ЗАКЉУЧАК
Мaкропруденцијални
инструменти
као
регулаторне мјере у циљу превенирања
системских ризика битних финансијских
институција, као ни прописани стандарди
Базелског комитета којим се унапређују
способност банкарског сектора да апсорбују
шокове из финансијског и економског стреса,
као ни ревидиран нови европски надзорни
орган, нису довољно добри да дају адекватан
резултат. Финансијска стабилност је резултанта
садејства монетарне политике, фискалне
политике, макро и микро пруденцијалне
полтике праћене одговарајућом супервизијом.
Монетарна политика мора имати јаку улогу
подршке и превенције, утицај на финансијску
стабилност, на финансијске иновације и
потрагу за профитом. Међутим, иако апсолутне
превенције ни заштите од ризика нема, али се
промјеном институционалне структуре и
монетарних циљева ЕЦБ могу бар ублажити
последице кризе у еврозони.
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ЕФЕКТИ УВОЂЕЊА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ СТОПА ПДВА НА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ И УКУПНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
THE EFFECTS ON DIFFERENTIAL VAT RATE FINAL
CONSUMPTION AND TOTAL STATE REVENUE
Мр Биљана Станивук,
Факултет пословне економије, Бијељина, Р.С., БиХ
biljana.stanivuk@fpe.unssa.rs.ba

Резиме: Влада Републике Српске је, на сједници
која је одржана у недјељу 22. фебруара,
усвојила иницијативу за измјену и допуну
Закона о ПДВ-у, према којој је предвиђено
увођење двије стопе пореза. Приједлог се
односи на увођење стандардне стопе ПДВ-а од
22% и снижене стопе од 10% на храну,
лијекове и образовање. Поред повећања цијена,
до којих ће неминовно довести увећана стопа
ПДВ-а, неопходно је сагледати како ће ова
промјена утицати на крајњу потрошњу.
Сиромашнији слојеви становништва највећи
дио свог дохотка троше на робу широке
потрошње, која је цјеновно нееластична.
Према томе, ПДВ је регресиван када се мјери у
односу на дохотак, односно пропорционалан,
када се мјери у односу на потрошњу. Порез се
сматра регресивним уколико се удио пореског
оптерећења у дохотку смањује са растом
дохотка. С тим у вези, неопходно је сагедати
стопу ефективног пореског оптерећења, како
би се добио јасан ефекат утицаја ПДВ-а. Исто
тако,
важно
је
анализирати
утицај
диференцијалних стопа ПДВ-а на укупне јавне
приходе. Доминантно учешће овог пореског
облика у индиректним и укупним јавним
пореским приходима, несумњиво даје изузетан
значај ПДВ-у, као начину пуњења државног
буџета.
Кључне ријечи: порез на додату вриједност,
крајња
потрошња,
јавни
приходи,
регресивност, цијене
Abstract: In the session held on 22 February the
Government of Republic of Srpska approved the
initiative of amendment to VAT Act, which
assumes the introduction of two tax rates. The
suggestion refers to the standard rate of tax (22%)
and reduced rate of 10% on food, medicine and

education. The prices will inevitably increase due
to the increased rate of VAT and it is necessary to
perceive how this change will impact the final
consumption. The poor spend most of their income
on consumer commodities which is not flexible in
terms of prices. Therefore, VAT is regressive when
compared to income, and proportional when
compared to consumption. Tax is considered to be
regressive if the tax burden in income decreases
with the increase of income. In this regard, it is
necessary to perceive the effective tax burden rate
in order to get the clearer effect of the impact of
VAT. All the same, it is rather important to analyze
the impact of differential VAT rate on total state
revenue. The dominant share of this tax form in
indirect and total public inland revenue certainly
provides VAT great importance as a means of
filling the state budget..
Keywords: VAT, final consumption, state revenue,
regression, prices
1. УВОД
На избор пореске структуре велики утицај има
општа економска структура и степен економске
развијености. Посматрајући пореску структуру
земаља ОЕЦД и ЕУ може се уочити да постоје
одређене разлике у наплати директних и
индиректних пореза. У земљама ЕУ нешто је
изражајније учешће индиректних пореза,
нарочито пореза на додату вриједност, као и
доприноса за обавезно социјално осигурање,
док је код земаља ОЕЦД-а доминантно
опорезивање дохотка физичких лица, пореза на
имовину и пореза на профит (ОЕЦД, 2010).
Неразвијене земље и земље у развоју имају
веће учешће индиректних пореза у укупним
јавним приходима, што нам показује да се већи
дио укупних пореских прихода остварује
великом потрошњом грађана (индиректни
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порези падају на терет становништва, јер су
углавном порези на потрошњу), а не повећањем
привредне активности (код директних пореза
као што су порез на доходак и порез на профит,
опорезује се привредна активност правних и
физичких лица, што значи да је привреда
развијена). У случају наше земље, привреда је
неразвијена и порески приходи углавном
падају на терет становништва. Управо из тог
разлога неоспоран је велики утицај прихода од
пореза на додату вриједност на укупне јавне
приходе Босне и Херцеговине, јер су сваке
године његовог увођења, приходи по овом
основу, чинили више од једне трећине укупних
јавних прихода.
Порез на додату вриједност је порез на
потрошњу. Дефиниција наводи да је ово порез
који се обрачунава у свакој фази промета и да
са могућности одбитка улазног пореза има
неутрално пореско оптерећење за обвезника,
али га неизоставно плаћа крајњи потрошач.
Закон о порезу на додату вриједност дозвољава
одбитак пореза, али само за регистроване
обвезнике (правна лица), док физичка лица
плаћају порез при свакој куповини. Чак и
правна лица која нису регистрована немају
право одбитка пореза. Порез на додату
вриједност има изузетно широку пореску
основицу, тако да физичка лица плаћају 17%
пореза на све што купе (храну, огрев, одјећу,
обућу, чак и за све набавке приликом изградње
куће). Значај овог пореског облика на
потрошњу огледа се и кроз суму прикупљених
јавних прихода. Међутим, порез на додату
вриједност изузетно стимулативно дјелује на
предузећа који су обвезници пореза. Они су у
прилици да изврше поврат пореза и на тај
начин скоро неопорезовано да набаве сву
опрему, материјал и остала неопходна
средства, како би обављали своју дјелатност у
циљу стицања прихода. То значи да, када је у
питању потрошња, треба правити разлику
између потрошње приватног и правног субјекта
(само ако је обвезник пореза на додату
вриједност).
Једна
група
аутора
под
потрошњом
правног
сектора
сматрају
инвестиције, док друга, под инвестицијама
подразумијева само капитална улагања, док
набавке репроматаријала и опреме (односно
њихово трошење) сматра потрошњом.
2. РЕГРЕСИВНОСТ ПОРЕЗА
Регресивност је карактеристика пореза на
додату вриједност која се негативно одражава
на социјалну слику, због неравномјерне
редистрибуције пореског оптерећења. То
представља заједнички проблем свих пореских
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система у којима егзистира порез на додату
вриједност, а настоји се ублажити примјеном
различитих пореских и непореских мјера.
Порез се сматра регресивним уколико се удио
пореског оптерећења у дохотку смањује растом
дохотка. Разлог овоме је што сиромашни
становници већи дио дохотка троше на основне
животне намирнице, а мањи дио дохотка
штеде, за разлику од богатијег слоја
становништва. Важно је да напоменути да је
порез на додату вриједност регресиван када се
мјери у односу на доходак (без обзира да ли се
ради о бруто или расположивом дохотку), а по
правилу пропорционалан, када се мјери у
односу на потрошњу. Ако би се као основица
узела потрошња, порез на додату вриједност
исказивао би благу прогресију (Стојановић А.,
2007) .
3. ЈЕДИНСТВЕНА СТОПА И
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ СТОПЕ
Највећи број заговорника диференцијалних
стопа пореза на додату вриједност сматра да је
управо примјена виших и нижих стопа основа
за смањење регресивности. Међутим, друга
група научника тврди супротно. Наиме, у
условима постојања сложеног финансијског
система и недовољне фискалне одговорности,
увођење различитих стопа пореза на додату
вриједност могло би да погорша постигнуте
позитивне ефекте реформе индиректног
опорезивања,
са
упитним
социјалним
ефектима. Да бисмо имали јасну слику о томе
да ли једна или више стопа пореза на додату
вриједност утиче на смањење регресивности
пореза, неопходно је да их посебно објаснимо.
Примјена једне стопе пореза на додату
вриједност је једноставнија, издашнија,
јефтинија,
прегледнија
и
омогућава
неутралност у опорезивању. Такође, примјена
једне стопе омогућава извјесност прикупљања
планираних фискалних циљева и утиче на
постизање стабилног система са дуготрајним
одржавањем исте пореске стопе. Истина је да
ова политика пореза на додату вриједност има
регресиван ефекат. Међутим, за смањење
регресивности није потребно увести двије или
више стопа, него прилагодити остале факторе
фискалне политике који ће (уз примјену једне
стопе пореза на додату вриједност) утицати на
смањење
регресивности.
Институт
у
Копенхагену је, на захтјев Европске комисије, у
својој студији „Примјена ниже стопе пореза на
додату вриједност на добра и услуге за земље
чланице Европске уније“ навео основне
проблеме примјене диференцијалних стопа
пореза на додату вриједност (Европска унија

примјеном диференцијалних стопа трпи велике
економске и фискалне губитке), односно
истакао разлоге за примјену јединствене стопе
(ОМА, Студија 2011) . Закључак је сљедећи:
• „јединствена стопа ПДВ-а је далеко најбоља
опција политике опорезивања ПДВ-ом са
економског стајалишта“,
• „окрет ка јединственој стопи даје значајне
предности. Прво, мање сложена структура
стопа генерира значајне уштеде трошкова
поштовања прописа компанијама и
пореским администрацијама. Друго, она би
могла смањити девијације у
функционисању интерног тржишта. Треће,
постоји вјероватноћа да побољшава
благостање потрошача у поређењу са
садашњом ситуацијом“(Антић Д., 2011) .
Ова студија је доказала да увођење снижене
стопе пореза на додату вриједност има
социјална оправдања, нарочито када је у
питању смањење
регресивности
пореза
(основни недостатак система са једном
стопом).
Међутим,
практична
искуства
показују да повећање или смањење стопе, без
обзира колико било, не може самостално
утицати ни на један економски циљ, већ у
сарадњи са осталим инструментима фискалне
политике може да доведе до позитивних
ефеката. Снижавање стопе пореза на додату
вриједност утиче и на смањење сиве економије,
повећава расположиви доходак, омогућава
инвестиције
и
повећање
економских
активности субјеката, али, исто тако, омогућава
јасне и стабилне јавне приходе прикупљене
овим пореским обликом. Због једноставности
администрације омогућава ниже трошкове
управљања.
Уколико се вратимо нашем предмету
истраживања, односно регресивности пореза
при коришћењу једне стопе пореза на додату
вриједност, да би се утврдило који ниво
регресивности има примјена јединствене стопе,
неопходно је познавати структуру потрошње
особа са нижим и вишим дохоцима. Према
студијама, највеће диспропорције у потрошњи
између група налазе се код потрошње хране и
комуналних услуга, јер су ова добра
нееластична и више захватају ниже дохотке.
Будући да снижавање стопе пореза на додату
вриједност неће изазвати адекватно смањење
цијена, као боље рјешење се намеће увођење
циљаних трансфера према одређеним групама
становништва
или
добрима/услугама
(субвенционисање
гријања,
електричне
енергије,
набавка
школских
уџбеника,
субвенционисање лијекова и сл.) заједно са
прогресивним опорезивањем дохотка (Антић

Д., 2011). Европска комисија је дошла до
закључка, да је смањење стопа пореза на
додату вриједност расипање ограничених
средстава буџета, који се могу много
ефикасније користити. Исто тако, закључено је
да примјена јединствене стопе, која би била у
распону између 10% и 20% са малим бројем
изузетака и ослобађања и широком пореском
основицом, повољнија од примјене више стопа
са више изузетака који смањују основицу и
отежавају процес утврђивања обавезе и наплате
пореза.
Увођење диференцијалних стопа пореза на
додату
вриједност
неминовно
води
дефинисању роба и услуга на које ће се
примјењивати одговарајуће стопе. Најчешће се
у том систему, егзистенцијална добра и услуге
опорезују нижом стопом пореза, док се
луксузна добра опорезују вишом стопом
пореза. Класификација роба и услуга, као и
контрола наплате прихода по диференцијалним
стопама, изазива изузетно велике трошкове,
како
радне
снаге,
тако
и
самих
административних
трошкова
у
дужем
временском периоду. Треба водити рачуна о
дефинисању појединих категорија, јер је
увођењем диференцијалних стопа отворен пут
пореској евазији (без обзира да ли је у питању
законита или незаконита евазија). Исто тако,
примјена нижих цијена на робу широке
потрошње не мора нужно да значи и пад цијена
тих производа. Ако посматрамо утицај пореза
на додату вриједност на цијене, јасно је да
улазни и излазни порез на додату вриједност
имају у већини случајева неутралне ефекте и да
продавци користе прилику увођења пореза за
„надувавање“ цијена. Основни циљеви увођења
диференцијалних стопа пореза на додату
вриједност
правдају
се
смањењем
регресивности и повећањем правичности.
Међутим, правичност се не мјери увијек истим
нивоом дохотка (један доходак може имати
домаћинство које има три члана, седам чланова
или пак једног члана), већ потрошњом која се
остварује.
4. УТИЦАЈ ПДВ-А НА КРАЈЊУ
ПОТРОШЊУ
У суштини, утицај било ког пореза, па и пореза
на додату вриједност на потрошњу мјери се
имплицитном пореском стопом као посебним
индикатором (ИТР – имплицит таx рате). Она
мјери ефективно пореско оптерећење, а
израчунава се стављањем у однос одређене
врсте прихода са одговарајућом пореском
основицом (ОМА билтен број 75). Висина овог
индикатора варира током привредног циклуса,
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што значи да су промјене у наплати пореза
израженије од промјена одговарајуће пореске
основице. Имплицитна пореска стопа на
потрошњу дефинише се учешћем свих пореза
на потрошњу и издатака домаћинстава на
крајњу потрошњу. ИТР према Европској
комисији обухвата: порез на додату вриједност,
енергију, дуван, алкохол и остало.

најзначајнију ставку укупних јавних прихода.
Увођење диференцијалних стопа пореза на
додату вриједност у порески систем Босне и
Херцеговине резултирало би добитком прихода
од пореза на додату вриједност, без обзира на
разлику између већег износа прихода
прикупљених увећаном стопом и мањег износа
прихода добијеног умањеном стопом. Тај
добитак би кумулативно, на основу табеле 1.
износио 353.258 КМ.

Графички приказ 1. Ефективна пореска стопа
примјеном јединствене стопе и
диференцијалних стопа
Наведени графички приказ 1. Показује да је
ефективна пореска стопа за сваки ниво дохотка
већа уколико се примјењују диференцијалне
пореске стопе. То значи да крајњи потрошачи
плаћају већи износ пореза примјеном
диференцијалних стопа у односу на примјену
јединствене стопе. Добици који се остваре
примјеном умањене стопе, троше се на увећане
фисклане намете при примјени увећане стопе.
Резултат је већи фискални притисак на крајњу
потрошњу, већа пореска обавеза крајњих
потрошача и свакако, већи износ јавних
прихода.
5. УТИЦАЈ ПДВ-А НА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
Значај пореза на додату вриједност на висину
јавних прихода у Босни и Херцеговини је
изузетан. Осим тога што је ово индиректан
порез и што погађа потрошњу (највише
сиромашне), занимљиво је то да је од 2008.
године износ пореза на додату вриједност
номинално виши од такса и доприноса заједно,
што је забрињавајуће, јер се у Босни и
Херцеговини становништво троши више него
што доприноси. Занимљиво је навести да је
2011. године, 80% прихода од пореза на додату
вриједност чинио приход остварен увозним
порезом на додату вриједност, док приходи од
домаћег пореза биљеже смањење за 19,4%
(Вјеће министара, Економски трендови, 2011.) .
Међутим, и поред овог, чињеница је да ће
наведени порески облик бити доминантан и у
наредном периоду, као и да ће представљати
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Табела 1. Добитак од примјене
диференцијалних стопа

Табела 2. Пројекција добитка од примјене
диференцијалних стопа
Треба имати у виду би ови добици били
умањени за увећане административне трошкове
које
би
изазвала
примјена
односно
имплементација
диференцијалних
стопа.
Увођење диференцијалне стопе пореза у нашој
земљи представљао би изузетно сложену
техничку операцију са низом додатних
трошкова, измјена пореских прописа и
легислативе. Треба истаћи да повећање стопе
пореза на додату вриједност доводи до
погоршавања положаја малих фирми које нису
у систему пореза на додату вриједност, јер ће
имати веће трошкове набавке, будући да неће
моћи одбити улазни порез. При том ће
могућности преваљивања пореза на крајње
потрошаче бити смањене, па се може

очекивати затварање великог броја малих
фирми. Повећање стопе пореза на додату
вриједност довело би и до повећања расхода
институција јавног сектора и трошкови
покривања ових расхода били би сигурно
много већи од позитивног ефекта увођења
ниже стопе на одређену храну, лијекове и
слично. При том, треба имати у виду да је
тежња Европске уније јединствена стопа пореза
и смањење административних трошкова и
тешкоћа приликом примјене нових пореских
рјешења. Закључак је да сама стопа пореза на
додату вриједност може битно да утиче на
висину пореских прихода, али када је у питању
смањење пореске регресивности, неопходно је
хармонизовати читав низ фискалних и
нефискалних мјера како би се дошло до
најбољег рјешења.
ЗАКЉУЧАК
Примјена диференцијалних стопа, поред
повећања прихода, има и низ других
импликација:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Примјена више стопа не води смањењу
регресивности,
Виша стопа угрожава избор потрошача а
тиме и произвођача,
Користи од ниже стопе немају само
сиромашни слојеви становништва (стога
би се ефетки требали базирати на
политику циљања трансфера и разним
накнадама које повећавају дохотке,
Увођењем снижене стопе ПДВ-А за
одређена добра подразумијева и повећање
стандардне стопе ПДВ-а на остала добра у
циљу неутрализације губитка.
Повећава се простор за сиву економију јер
се диференцирају производи и проналазе
се начини за супституцију а тиме и евазију
пореза,
Стопе се углавном примјењују на
нееластичну тражњу стога, без обзира на
промјене у цијени, количина потрошње се
задржава на приближно истом нивоу.

На основу изложеног, јасно се може закључити
да је јединствена стопа најиздашнији облик
ПДВ-а у БиХ. При том, рјешење за смањење
регресивности треба тражити у неким
облицима пореских подстицаја или социјалних
трансфера, јер би ефекат био много
израженији. У прилог овом закључку иде и
препорука ЕУ да се пореске реформе планирају

у правцу увођења јединствене стопе ПДВ-а у
земље чланице.
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Резиме: Zaduženost Bosne i Hercegovine se primarno
manifestuje kao zaduženost entiteta, Republike Srpske i
Federacije jer se dugovi alociraju. Kako nivo duga u
značajnoj mjeri utiče na kamatne stope simptomatično je
zašto je cijena kapitala (kamata) visoka kad Bosna i
Hercegovina i entiteti ne spadaju u red prezaduženih
zemalja. Naravno, teorijski i empirijski na cijenu
kapitala-kamatne stope ne utiče samo nivo zaduženosti,
nego i brojni faktori tako da ovaj fenomen kontinuelno
plijeni pažnju akademskih krugova i kreatora
ekonomskih politika. Iz tih razloga kamatne stope su
sofisticiran paradigmičan izazov koga opredjeljujuće
determinišu interakcije doktrinarnih propozicija,
upravljačkih mehanizama, finansijske (i druge) moći i
odnosa snaga zajmodavca i dužnika. Doktrinarno
kamatne stope su interpolirane u kontekst
makroekonomske relacije štednja-investicije na način da
(neo)kejnzijanci apostrofiraju značaj dejstva regulacije
na nivo kamatnih stopa preferirajući sklonost potrošnji,
a (neo)liberali potenciraju nezamjenjivost uloge tržišta u
strukturiranju nivoa kamatnih stopa i alokaciji resursa.
Ne sporimo, postoji ovdje i širok spektar detalja o
povezanim dejstvima monetarnih propozicija, riziku,
moralnom hazardu, preferencijama, informisanosti i još
po nečemu koji ove suprostavljene pristupe u po nečem
približavaju i u mnogo čemu udaljavaju. Kako god i
kojim god pristupom krenuli nesporno je takođe da nivo
kamatnih stopa presudno utiče na makroekonomske
ravnoteže, privrednu konjunkturu i outpute, BDP (makro
nivo) i prinos na angažovana sredstva (mikro nivo).
Potencirajući
korisnost
akademskih
polemika,
saglasnosti i protivrječja o kamatnim stopama i
generisanim indikacijama ovim istraživanjem želimo
prije svega da apostrofiramo onaj dio reperkusija ovog
fenomena koji dejstvuje na konkurentnost preduzeća i
poslovnu održivost. U toj ravni će se u najboljem svjetlu
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reflektovati i vjerodostojnost i održivost naprijed
navedenih doktrinarnih propozicija o kamatnoj stopi,
dugu i riziku!? Ne sporeći realnosti doktrinarnih
nesaglasja i nedoumica cijena kapitala je uvijek i mjera
premije za rizik, u značajnom obimu „pregrijana“ i
nivoom duga, što malim otvorenim ekonomijama
devastira konkurentnost u uslovima nametnutog
globalnog institucionalno setinga, a nadasve propozicija
u monetarnoj i finansijskoj sferi. Kontekst je mnogo
složeniji od onoga što je nivo iskazanih generalizacija
za potrebe ovog rada, pa uz izvinjenje revnosnim
znalcima postavljamo samo dio pitanja koja deprimiraju
autore, preduzetnike, građane-dužnike, a vjerujemo i
savjesne revnosne znalce: - Da li kamatne stope u
zemljama kandidatima za ulazak u EU, koje su 40% do
4000% veće od korespondentskih kamatnih stopa u
zemljama Evropske Unije, odražavaju korespondentno i
razlike u riziku, ili je na sceni globalni inženjering
finansijskog imperijalizma!?
- U kojoj mjeri interakcija visoke cijene kapitala i
dugova podstiče rast i/ili održanje visokih kamatnih
stopa i put u „dužničko ropstvo“!?
- Da li visok nivo kamatnih stopa, u korelaciji sa rastom
zaduživanja za alimentiranje potrošnje i budžetskog
deficita, predstavlja jedan od ključnih faktora
nekonkurentnosti i recesije nacionalnih ekonomija!?
Nadamo se da će ovaj rad dati bar deo odgovora za
neutralizaciju adresiranih uzročnika recesije i
generisanih posljedica!?
S druge strane, problemi koje generiše recesija su teško
rješivi u postojećem institucionalnom setingu (OHR,
currency board) koji evidentno nema kapacitet da

kreativno upravlja promjenama, ali, izgleda, ne postoji
ni interes(!?) ključnih političkih faktora da se u
postojećem mehanizmu mijenja bilo šta, tako da nesklad
ovlaštenja i odgovornosti kontinuelno generiše ne samo
političke nesporazume, nego i negativne implikacije na
ekonomski položaj i interese Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske!?
Da bi se takve okolnosti promijenile potrebna je
politička volja i konsenzus da se sopstveni problemi
moraju prevashodno rješavati sopstvenim snagama. Ima
li u aktuelnom trenutku akademske, političke i društvene
saglasnosti da se krene tim putem!?
Vidjećemo!!!
Кључне ријечи: dug, kamatna stopa, premija za rizik,
konkurentnost, nacionalna ekonomija
Abstract: Since the debts are allocated, indebtedness of
Bosnia and Hercegovina is primarily manifested as
indebtedness of both entities (Republic of Srpska and
Federation). As the level of debt significantly affects the
interest rates it is symptomatic why the price of capital
(interest) is high when Bosnia and Herzegovina and the
entities do not belong to the indebtedness countries. Of
course, theoretically and empirically the cost of capitalinterest rate in not only affected by the level of
indebtedness, but also by numerous factors so this
phenomenon continually captivates the attention of
scientists and the creators of economic policies. For
these reasons, interest rates are a sophisticated
paradigmatic challenge which is decisively determined
by interaction of doctrinal propositions, management
mechanisms, financial (and other) power and power
relations of the lender and borrower. Doctrinally,
interest rates are interpolated in the context of
macroeconomic relations savings-investments in a way
that (neo) Keynesian economists emphasize the
importance of the effects of regulation on the level of
interest rates, preferring propensity to consume, and
(neo) liberals emphasize the indispensability of the role
of the market in the structuring of the level of interest
rates and allocation of resources. We do not deny that
there is here a wide range of details about related effects
of monetary propositions, risk, moral hazard,
preferences, information and more, which in some way
bring these opposed approaches closer and in many
ways make them apart. Whatever and whichever
approach is used there is no doubt also that the level of
interest rates decisively influences the macroeconomic
balance, economic booms and outputs, GDP (macro
level) and return on assets employed (micro level).
Stressing the usefulness of academic controversies,
approvals and contradictions on interest rates and
indications generated by this research we want above all
to emphasize this part of the repercussions of this
phenomenon, which affects the competitiveness and
viability of companies.
It is there that the credibility and sustainability of the
above doctrinal propositions on the interest rate, debt
and risk would reflect in their best!?
Without disputing the reality of doctrinal discords and
doubts, the cost of capital is always a measure of the

risk premium, to an important extent "overheated" by
debt levels, which devastates competitiveness of small
open economies in conditions of imposed global
institutional setting, and above all of the propositions in
the monetary and financial sphere. The context is much
more complex than the stated level of generalization for
this study, and with apologies to zealous connoisseurs
we set just part of the questions that depress authors,
entrepreneurs, citizens - debtors, and we believe
conscientiously eager connoisseurs as well: - Are
interest rates in the candidate countries for accession to
the EU, which are 40% to 4000% higher than the
correspondent interest rates in the EU countries,
reflecting correspondingly also the differences in risk, or
the global engineering financial imperialism is on the
stage!?
- To what extent does the interaction of high cost of
capital and debts encourage growth and/or maintenance
of high interest rates and the path to "debt bondage"!?
- Does a high level of interest rates, in correlation with
the growth of borrowing for the filling of spending and
the budget deficit represent one of the key factors of the
recession and the lack of competitiveness of national
economies!?
We hope that this paper will provide at least part of the
answers to neutralize addressed causes of the recession
and generated consequences!?
On the other hand, the problems generated by the
recession are difficult to solve in the current institutional
setting (OHR, the currency board), which obviously
does not have the capacity to creatively manage
changes, but, apparently, there is no interest either (!?)
of the key political factors to change anything in the
existing mechanism, so discord of powers and
responsibility continually generates not only political
misunderstandings, but also negative implications on the
economic situation and the interests of Bosnia and
Herzegovina and the Republic of Srpska!?
The changes of such circumstances require political will
and consensus that own problems must be primarily
addressed by own forces, for which political factors do
not show any initial readiness!?
Is there in actual moment of academic, political and
social consensus to move this way !?
We will see!!!.
Keywords: debt, interest rate, the risk premium,
competitiveness, national economy

UVOD
Teorijsko metodološki okvir u kome danas
sagledavamo interakcije duga i cijene kapitala i
njihovo dejstvo na konkurentnost i politike je
izuzetno kompleksan kako na makro planu tako i
na nivou preduzeća i pojedinca. Naime,
(neo)kejnzijanski i (neo)liberalni doktrinarni
postulati formulisani pre skoro jednog veka ne
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daju potrebnu i dovoljnu ubjedljivost i
konzistentnost da bi ih empirijske indikacije
potvrdile i/ili preferirale, pogoto u poslednjih 2030 godina.

očekivanog prosperiteta, pad performansi i recesiju
za koju ne nalazimo djelotvorne odgovore, ne
samo na globalnom planu, nego i lokalno, a ni kao
pojedinci.

To svakako komplikuje okolnosti kreatorima
politika pri donošenju upravljačkih mehanizama za
održiv razvoj i rast performansi, prevashodno rast
konkurentnosti.

Recesija i pad performansi praćeni su rastom
dugova država, privrednih entiteta i građana u
dinamici i obimu koji zabrinjava i zbunjuje tako da
ne razaznajemo da li je kriza posljedica
prekomjernog zaduživanja, ili je otrežnjenje u
predvorju dužničkog ropstva neblagovremena
spoznaja da nismo sposobni da preduprijedimo
krize!?

U aktuelnim okolnostima nacionalne ekonomije, a
pogotovo male otvorene ekonomije, se suočavaju
sa brojnim izazovima i ograničenjima, što limitira
potencijal stvaranja i adaptiranja u realizaciji
održivog razvoja, ali i brojnih drugih legitimnih
ciljeva!?
Dinamiziranje procesa globalizacije krajem
prošlog i početkom ovog veka dovelo je do
majorizacije značaja globalnog institucionalnog
setinga (u daljem tekstu GIS), i marginalizacije
uticaja nacionalnih država na sopstvenu privredu,
monetarni i finansijski mehanizam.
Ako nacionalne države imaju sve slabiji uticaj na
sopstvenu privredu, monetarni i finansijski
mehanizam onda je oportuno pitanje šta su danas
nacionalne ekonomije, subjekt ili statistički entiteti
za uniformno sagledavanje performansi i kreiranje
strategija koje su u sve manjoj meri u funkciji
blagostanja pojedinca i “statističkog entiteta”
(nacionalne ekonomije), a sve više u funkciji
interesa krupnog kapitala.
To povećava jaz bogati-siromašni i generisane
implikacije; rast nejednakosti, nezaposlenosti i
siromaštva!?
Operativna posledica ovakvih okolnosti su “krize
blizanci” (deficit tekućeg i platnog bilansa), koje
sve dramatičnije opterećuju nacionalne ekonomije
na način da zbog pada konkurentnosti dolazi do
pada zaposlenosti i tražnje a time i do pada
fiskalnog potencijala, što prouzrokuje rast deficita
tekućeg bilansa. Istovremeno, dolazi i do
povećanja deficita platnog bilansa, zbog
stagniranja
performansi
konkurentnosti
i
smanjenja stepena pokrića uvoza izvozom, tako da
su nacionalne države u kompleksnom problemu
kako da obezbede sopstvenu domicilnu i spoljnu
likvidnost, ali i solventnost, u uslovima eskalacije
krize i deficita.
Nesporno, globalizacija je krajem prošlog i
početkom ovog vijeka dovela do fascinantnog
progresa, ali su istovremeno generisane i
kontaverze koje paradigmično problematizuju
tenzije globalne i nacionalne dimenzije kako u
teorijskom tako i u aplikativnom domenu.
Rast mobilnosti svih faktora, rast informisanosti,
nezamisliv tehnički progres i rušenje barijera
privrednoj ekspanziji proizveli su, umjesto
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1. TEORIJSKO METODOLOŠKE
KONTRAVERZE U
(NE)PROMIJENJENOM KONTEKSTU
Da li se i kako promijenio kontekst sigurno je
najvažnije pitanje koje treba prethodno razjasniti!!!
U protivnom, postoji opasnost da se zamijene
uzroci i posljedice u toj mjeri da cirkularni način
razmišljanja limitira mogućnosti u kreiranju
strategija za saniranje posljedica i progresa!?
Teorijske osnove globalizacije su formulisane na
ideološkim osnovama liberalizma i neoliberalizma
što je sistemski institucionalizovano propozicijama
globalnog institucionalnog setinga (GIS-a) u
političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi iz čega
proizilazi supremacija GIS-a nad NIS-om
(nacionalnim institucionalnim setingom). S druge
strane, nacionalne specifike u ideološkoj,
religijskoj, kulturološkoj i socijalnoj sferi u većoj
mjeri
zaoštravaju
nego
što
relativizuju
antagonizme ciljeva i interesa nacionalne i
globalne paradigme u političkom, društvenom i
ekonomskom domenu. Ideje liberalizma od
Hjuma, Smita i Rikarda sofisticirano su
napredovale decenijama, da bi u drugoj polovini
prošlog i početkom ovog vijeka radovi Keynes-a,
Rawls-a, Hayek-a, Fukujame i Quong-a otvorili
nova sučeljavanja o dometima i ograničenjima
liberalizma u doktrinarnom i empirijskom
kontekstu. Rivalitet Keynes-a i Hayek-a je
nesporno paradigmičan i danas, ali su suštinski
mnogo zanimljivije i intrigantnije misaone
refleksije spram Rawls-a koji je nesumnjivo
ideološki guru savremene liberalne političke
filozofije.101 U čistom ideološkom smislu Rawls
otvara horizonte za inaugurisanje doktrinarnih
propozicija ekonomskog neoliberalizma sa
101

Vidjeti detaljnije: -John Rawls: A Theory of Justice,
Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard
University Press, 1999., John Rawls: Politički liberalizam,
Zagreb: KruZak, 2000., i John Rawls: Pravo naroda,
Zagreb: KruZak, 2004.

korektnom i razumljivom konzistentnošću, ali dio
ključnih načela je ostao bez odgovora, što je, danas
vjerovatno osnovni uzrok “kraha neoliberalizma i
monetarizma” u ekonomskoj teoriji.
Rawls potencira da je liberalnom pogledu
imanentan ideološki pluralizam a time i konstantna
nesaglasnost u brojnim pitanjima i aspektima, ali i
naglašava da bez političke saglasnosti oko ključnih
pitanja nema perspektive društva liberalne
orjentacije, a time ni demokratskog poretka!?
Ključna pitanja oko kojih se ne može sporiti su:
1. jednake slobode,
2. jednake mogućnosti (savršena konkurencija), i
3. osiguranje od najgorih ishoda.
Ideologija liberalizma nema danas skoro
nikakvih koncepcijskih sporenja oko pitanja 1. i
2. pa čak ni u domenu operacionalizacije, jer se
propozicije globalnog institucionalnog setinga
donose skoro plebiscitarno kako u strukturama
GIS-a, tako i u okviru većine nacionalnih
regulativa koje bezpogovorno preuzimaju
nametnute propozicije, ali ima ideoloških
sporenja oko pitanja 3. pošto nema saglasnosti
da li je ovo načelo univerzalno ili ga treba
situirati u okvire nacionalnih država!? Svi
pojedinci
rođeni
sa
ispodprosječnim
potencijalom i/ili rođeni u siromašnoj zemlji
nemaju jednake mogućnosti i trebalo bi da
budu osigurani (subvenisani) u liberalnom
društvu!?
Čak i Rawls smata da obaveze prema građanima
druge države ne izlaze iz okvira pristojnog
gostoprimstva, koje je naravno limitirano rigidnim
propozicijama
nacionalnog
institucionalnog
setinga, što implicira širok repertoar mehanizama
nejednakosti u cilju zaštite nacionalnih interesa,
čime se, contradicio in adjecto, narušavaju
temeljni
postulati
liberalizma
(naprijed
apostrofirana načela 1. i 2.). Naravno, sporadične
ideje i konstrukcije o svetskoj državi nisu ni
ideološki ni u bilo kom drugom smislu pobudile
pažnju, pa skoro i ne zaslužuju pomena. Iz naprijed
navedenog proizilazi da je načelo 3. kamen
spoticanja za koje ideolozi liberalizma nemaju
djelotvorne odgovore!?
Doktrinarne propozicije uvek nastaju u datom
kontekstu i s ambicijom da se razjasne fenomeni
(formulisanjem univerzalnih objašnjenja), kako bi
se razumjela funkcionalna dejstva i kreativno
upravljalo procesima, pri čemu su empirijske
indikacije najpouzdaniji mehanizam za ocjenu
valjanosti bilo kog teorijskog pristupa. Iz tih
razloga u ekonomskoj nauci je skoro nemoguće
formulisati
opšti
teorijski
okvir
zbog

stohastičnosti, konteksta i brojnosti i diverziteta
interakcija, tako da svaka namjera da se
univerzalnom ekonomskom doktrinom objasne sve
prirodne, društvene i civilizacijske paradigme
predstavlja pretencioznost sui generis.
U tom kontekstu treba promišljati i o sporenjima u
ekonomskoj nauci danas, ali i o sporenjima kroz
istoriju tim prije što ekonomska nauka nerijetko i
nekritički preuzima odgovornost i za brojne
kontraverze, neriješena pitanja i izazove prirode,
društva i civilizacije van okvira sopstvene
“nadležnosti”, uključivo i sistemske rizike!?
Sistemski rizici koje generišu prirodni i
civilizacijski procesi kojima se ne može upravljati
izvan su domena djelotvornog uticaja ekonomske
nauke i ključni su činilac koji u empirijskoj ravni
osporava ili afirmiše doktrinarne propozicije i
modele.
U empirijskoj ravni smenjuju se periodi uspona i
recesija što korespondira sa preferiranjem
određenih doktrinarnih pristupa u većoj ili manjoj
mjeri. Civilizacija je izbrala preferiranje
kapitalističkog načina proizvodnje, a time
i
njegovu dominaciju.
Ta dominacija se posljednjih decenija realizuje na
temeljima i propozicijama neoliberalnog modela
organizacije i upravljanja ekonomskim životom, uz
punu sistemsku
podršku
globalnog
institucionalnog setinga(GIS), i puni, vidljivi i/ili
prikriveni, militarni i finansijski pritisak i kontrolu.
I ne samo to; učinjen je značajan napor da se
svemu da naučna dimenzija uvođenjem
(kvazi)doktrinarnih propozicija kojima se stvara
privid epohalnih inovacija i doprinosa razvoju
ekonomske nauke, što je izazvalo ozbiljna
akademska sporenja koja, kao što vidimo, nisu
predupredila posljedice!!!
Kejnzijanizam, Austrijska (Mizes i Hayek) i
Čikaška škola (Milton Friedman i drugi) se od
tridesetih godina prošlog vijeka spore za prevlast
sopstvenih propozicija u ekonomskoj, ali i u
političkoj sferi kreirajući doktrinarni okvir za
vodjenje politika.
Sporenja u ideološkoj i filozofsko političkoj ravni
su prevashodno u domenu
etatizacija i
centralizam versus deetatizacija i liberalizam, što
se prenosi u ekonomsku sferu sa različitim
pristupima
monetarnim
i
finansijskim
mehanizmima u podešavanju ravnoteža na relaciji
štednja-investicije-zaposlenost
kako
bi
se
predupredile krize i generisala maksimalizacija
performansi.
Za razliku od Kejnza i sljedbenika, Austrijska i
Čikaška škola preferiraju i glorifikuju značaj i
dejstvo tržišnog mehanizma za maksimalizaciju
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performansi i optimizaciju ravnoteža štednjainvesticije-zaposlenost.
Polazna premisa o djelotvornom dejstvu tržišta
potpune konkurencije na rast performansi
preduzeća i privrede u cjelini (klasična i
neoklasična doktrina) vremenom je evoluirala u
egzotična pojednostavljenja i generalizacije kojima
se zanemaruju i/ili relativizuju razlike i specifike 102
(dio-cjelina,
slobode-preferencije,
pojedinacpreduzeće, preduzeće-tržište, mikroekonomijamakroekonomija,
upravljanje-spontanitet,
principal-agent, proizvesti-kupiti, preferencijaaverzija,
dihotomija103
proizvodni-monetarni
sektor,). U svemu tome uspostavljene su i brojne
druge selektivne simplifikacije, simulacije i
nekritičke analogije oko kojih se ekonomska nauka
često sporila - ali i slavila laureate prestižnih
nagrada,104
postavši
glavnim
uzročnikom
sopstvenog posrtanja, što je neoliberalnom
mehanizmu omogućilo neprikosnoven status
ekskluzivnog upravljačkog mehanizma, ne samo u
promovisanju dejstva na rast performansi
(globalne) ponude, nego i u glorifikaciji efikasne
alokacije resursa i generisanju privrednog razvoja,
što se, kao što vidimo, nije desilo.
Problem je što ekonomska nauka ne nalazi
načina da istinski fascinantan progres
u
pojedinim
sekvencijalnim
područjima
sintetizuje u konzistentan sistem mišljenja što
često
proizvodi
nekritičku
fascinaciju,
glorifikacije parcijalnih efekata i apologetska
preuveličavanja.
Nekritičkim
preferiranjem
neoliberalnog pristupa su „zanemarene“ ne samo,
nimalo nevažne prirodne okolnosti determinisane
rasporedom resursa i prirodnog bogatstva (nema
subvencija i osiguranja od rizika-Rawls),
uključivo, čak, i klimatske pogodnosti, nego su
„zanemarene“ političke i društvene okolnosti i
globalni mehanizmi upravljanja, iza čega se
svakako kriju raznoliki monopoli.105
Samo postojanje prirodnih i političkih monopola,
uključivo i monopola sile, ukazuje, sui generis, na
neodrživost teze o univerzalnoj generičkoj
102

U svemu tome ima i dovoljno suštinskog napretka u
razumijevanju ekonomskih fenomena što je dovelo do
formulisanja ekspresivnih propozicija i sintagmi koje su
danas dio kolokvijalne komunikacije u struci kao
npr.“agencijski problem“, „čovjek iz Čikaga“, „poslovična
averzija prema riziku“,“vremenska preferencija
vrijednosti“, „asimetrične informacije“, „moralni hazard“,
„ poželjna poslovna beskonačnost“, i dr.
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Razdvojenost realnog i monetarnog sektora privrede.

104

F.Modigliani (Nobel 1985) ,M. Friedman(Nobel 1976),
F.Hayek(Nobel 1974).

105

“Monopole“ znanja isključujemo iz targetiranog konteksta
kao prirodne činioce razvoja civilizacije,sljedstveno i
privrednog razvoja!?
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efikasnosti slobodnog tržišta i deregulacije, prije
će biti da je na sceni „contradictio in adjecto“; u
načelima (sloboda!?), strukturi (homogenost!?),
upravljanju
(pritisak!?),
i
eksternalijama
(efekti!?)!?106
Sve to, nesumnjivo, neoliberalizmu oduzima
atribute zaokruženog sistema mišljenja-doktrine i
pozicionira ga u zonu ideološkog upravljačkog
mehanizma koji primarno instrumentalizuje
interese preferiranih aktera. Neoliberalizam je
nastao i „narastao“ prirodno, evolutivno razvijajući
i
podešavajući
propozicije
(neo)klasične
ekonomske
doktrine
potrebama
razvoja
kapitalističkog proizvodnog odnosa koji je već
početkom 20-og stoljeća ušao u stadij
industrijskog imperijalizma sa brojnim izazovima
koje generiše težnja za hegemonijom (raspad
kolonijalnih imperija, ratovi, velike depresije,
borba za ideološku, ekonomsku i vojnu
supremaciju, narastajuća komunistička „opasnost“,
kontrola strateških resursa). Sinhronizacijom
doktrinarnih
propozicija
i
upravljačkih
mehanizama selektovanih politika, kapitalizam je
iznalazio djelotvorne odgovore na komleksne i
raznovrsne izazove, prevashodno zahvaljujući
rastu ekonomskih potencijala i performansi.
Mada se u savremenim uslovima ekonomisti
najčešće spore o validnosti neoliberalnih
propozicija apostrofirajući monetaristu Miltona
Fridmana (Nobel,1976) kao rodonačelnika
neoliberalizma i deregulacije, dogmatski guru
neoliberalizma je Franco Modigliani (Nobel,
1985) sa svojom teorijom strukture kapitalafamozna „MM pozicija“ (koautor Merton
Miller,Nobel, 1990) koja svojim propozicijama
revolucionarno mijenja postulate tradicionalne
teorije, što respektivno generiše radikalne
promjene u monetarnoj i finansijskoj sferi, čineći
istvremeno predtekst za formulisanje teze o
klasičnoj dihotomiji(razdvojenost realnog i
monetarnog sektora ekonomije), što je jedna od
ključnih postavki neoliberalizma.
Zanimljiva je koincidencija da je famozna „MM
pozicija“ nastala 15-ak godina poslije Bretton
Woods sporazuma (juli 1944), koji je dao podstrek
svjetskoj trgovini i mobilnosti kapitala odredivši
funtu (vremenom otpala) i dolar-na bazi zlatne
podloge, kao sredstva plaćanja u međunarodnoj
razmjeni; okolnost monetarne stabilnosti i
sigurnosti je nužno podrazumevana pretpostavka
106

Efikasnost kao generička (pre)poruka neoliberalnog
koncepta se ne realizuje, svakako zbog brojnih razloga, ali i
zbog nekritičkih simplifikacija o homogenosti (re)akcija
nehomogenih struktura i različitih aktera, zanemarujući
činjenicu da beskonačan diverzititet obilježja i dejstava pre
proizvodi sukobe i entropiju, nego stvaralačke interakcije,
sinergiju i uspjeh.

(mada je MM eksplicitno ne navodi) ambijenta u
kome MM propozicije mogu ordinarno da
funkcionišu.
U avgustu 1971. godine američki predsjednik
Ričard Nikson obznanio je odustajanje SAD od
Bretton Woods sporazuma,
što zagovornici
neoliberalizma uglavnom prećutkuju odričući tom
događaju bilo kakav značaj i/ili uticaj na
funkcionisanje-djelotvornost
doktrinarnih
propozicija, njihovi oponenti-antineoliberali tu
okolnost ističu kao izuzetno značajnu, simulirajući
njeno negativno dejstvo na brojne eksternalije i
ekonomski razvoj u cjelini.
„MM pozicija“ je formulisala propoziciju o
irelevantnosti strukture kapitala (izvora sredstava)
na vrijednost firme i povezane indikacije, čime je
dovedena u pitanje , ne samo pozicija tradicionalne
teorije da postoji optimalan odnos duga i kapitala,
koji omogućava maksimalizaciju performansi a
time opravdava i napore da se taj cilj ostvari, nego
relativizuje validnost i značaj cijelog repertoara
procedura i modela tradicionalnog pristupa
finansijskom upravljanju. Mada je konstrukcija
„MM pozicije“ formulisana na bazi postojanja
polaznih pretpostavki, koje ne postoje, uključivo
implicitnu iluziju o dostatnosti kapitala kao
neograničenog resursa (savršena informisanost, isti
uslovi za pojedince i firme, perfektna finansijska
tržišta, odsustvo transakcionih troškova , odsustvo
poreza za pojedince i firme i još neke) nesporna je
intrigantnost i doprinos afirmaciji stanovišta da na
vrijednost firme ne utiče struktura kapitala nego
njena zarađivačka snaga. Tako će,ceteris paribus,
na razvijenim tržištima svaki „unosan“ biznis naći
izvore finansiranja-investitore koji na principima
teorije racionalnog odlučivanja formiraju „efikasan
portfolio“ preferirajući hartije od vrijednosti i/ili
korisnike kapitala koji u datoj klasi rizika generišu
najbolje prinose.
Implicitno, MM reafirmiše
značaj
temeljnih
ekonomskih
načela
produktivnosi, ekonomičnosti i rentabilnost, kao i
ulogu specijalizacije u njihovom dostizanju. Na
tržištu potpune konkurencije efikasan portfolio
implicira načelo racionalnog odlučivanja tako da je
logična propozicija da preferiranje specijalizacije
doprinosi rastu poslovnih performansi na mikro
planu, što sinergetski generiše dinamičan tehnički
progres i rast ekonomije obima na makro planu. To
je u razvijenoj fazi industrijskog kapitalizma
prepoznato kao hiperprodukcija što je, ceteris
paribus,
generisalo pritiske za liberalizaciju
svjetske trgovine promovisanjem globalizma kao
neprikosnovenog modela rasta i alokacije
resursa,čime se i industrijski kapitalizam konačno
etablirao
kao
industrijski
imperijalizam.
Eksplicitno, ključni doprinos „MM pozicije“
ogleda se u razvoju finansijskih tržišta uz snažnu
sinergetsku podršku robusnog hardverskog

potencijala i rafiniiranih softverskih aplikacija i,
ispostavilo se, uz „partnersko“ sadejstvo
„koincidencije“ odustajanja od Bretton Woods
sporazuma, avgusta 1971. godine.
Industrijski imperijalizam dobija upravo ono
što mu je nedostajalo za iskorak naprijed:
dogmatski okvir, operativnu infrastrukturu i
upravljačke mehanizme koji dinamiziraju
mobilnost kapitala, ali i egzotično kreiraju
“nepresušnost” izvora kapitala!? Tako se,
konačno,
industrijski
imperijalizam
transformiše u finansijski imperijalizam koji, u
uslovima klasične dihotomije i odsutstva “zlatne
podloge”, egzotičnim inovacijama podstiče
iluziju o neograničenosti kapitala, stavljajući
virtuelni novac u funkciju alokacije resursa.
U čijem interesu!?
Generisane eksternalije kojima se bavimo su
marginalne, čime se stvara utisak da se ekonomska
nauka “vrti u krug” !?
Zarobljena raznoraznim “inovacijama” (sa i bez
navodnika) i parcijalnim aspektima, kao da je
potpuno zanemarila fundamentalna pitanja
sopstvenog ustrojstva i naučne misije!?
Ekonomska nauka danas ima pred sobom brojne
izazove, brojna kompleksna pitanja koja čekaju
odgovore!?
Nije li finansijski imperijalizam jedno od tih
pitanja!?
Apostofirane okolnosti potrvđuju stanovište da
dogme uvijek nastaju u datom kontekstu, te da je
njihova
univerzalnost
određena
stepenom
vjerodostojnosti u vremenu, ne samo u ordinarnim
okolnostima konteksta u kom su nastale, nego i u
uslovima promijenjenog konteksta i vremena.
Cijeneći izuzetan napor i značajan doprinos koji su
u drugoj polovini prošlog vijeka dali brojni
eminentni naučnici idejama i istraživanjima u
različitim parcijalnim područjima, ne možemo se
oteti utisku da sve prisutniji pokušaji
pojednostavljivanja i formulisanja njihovog
doprinosa kao pripadnost tzv. neoliberalnoj ili
antineoliberalnoj doktrini predstavlja neku vrstu
lucidne manipulacije da se ovi oponentni
upravljački mehanizmi osnaže i promovišu kao
zaokruženi sistemi ekonomske misli!?
Ilustracija toga je i poistovjećivanje neoliberala
kao “fridmanovaca”, a antineoliberala kao
“kejnzijanaca”, kao da se u proteklih 6-8 decenija
ništa nije promijenilo ni u nauci ni u kontekstu!?
Bez pretenzije da umanjimo bilo čiji napor,
istraživanje
i/ili
potencijalni
doprinos
rasvjetljavanju doktrinarnih i metodoloških
izazova, uključivo i doprinose u formulisanju
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upravljačkih politika i alata za ovladavanje
konkretnim ekonomskim problemima ,smatramo
korisnim ukazati da je dilema neoliberaliantineoliberali107 dodatno instrumentalizovana da
bi se skrenula pažnja sa suštinskih problema;
ocjene
održivosti
globalnih
upravljčkih
mehanizama i finansijskog imperijalizma, i
nekritičke apologetske privrženosti kojima se vrlo
spretno potiskuje pitanje “odgovornosti” za kršenje
temeljnih ekonomskih zakona i izazivanje
nestabilnosti. Ono što sve kvari je nespremnost i/ili
nesposobnost ekonomske nauke da na bazi jednog
analitičkog pristupa i ocjene ne malog broja
značajnih dostignuća na brojnim partikularnim
pitanjima i područjima izgradi cjelovitu sliku i
formuliše okvir propozicija, koristeći ne samo
istorijske parametre konteksta i promjena
konteksta,
nego
i
korelaciju
konteksta,
doktrinarnih
propozicija
i
upravljačkih
mehanizama. Ukoliko do toga ne dođe nastaviće
se trend marginalizacije ekonomske nauke i njene
dnevno- političke upotrebe. Doktrinarna sporenja
prenose se i u sferu ekonomskih politika gdje
čekaju brojne zamke i gdje se monetarnim i
fiskalnim
mehanizmima
i
odgovarajućim
repertoarom podsticaja traže kakva takva
upravljačka podešavanja i uticaji na targetirana
područja: zaposlenost, budžet i platno bilansnu
poziciju, pri čemu ukupni parametri generišu
kontinuelan pritisak na rast intervencija za
socijalnu sferu i pokriće deficita penzionog fonda.
Okolnosti koje u dodatnoj mjeri otežavaju
stanje proizašle su iz operacionalizacije
neolibaralne postavke o klasičnoj dihotomiji,
gde je monetarni i finasijki mehanizam
„osvojio“ ulogu primarnog regulatora na način
da male ekonomije i države apsolutno zavise od
kreditne podrške, što „zateže“ spiralu
zaduženosti i dramatično pogoršava kreditne
uslove. Struktura plasmana se pomjera prema
stanovništvu a angažovana sredstva koriste za
pokriće tekućih troškova što, u uslovima
otvorenog tržišta i pada (nekonkurentne)
domaće
ponude,
predstavlja
direktno
kreditiranje uvoza i podsticanje konjunkture
izrazito konkurentnih ekonomija izrazito
skupim kreditima.

pritisnuto već pomenutim ograničenjima, i onim
nepomenutim.
Supremacija finansijskog mehanizma generiše
nezapamćeno visoke marže, pri čemu je razlika
između aktivnih i pasivnih kamata i do 700% na
sektoru stanovništva, a kamate u poređenju sa
uslovima u EU su generalno veće od 40% do
4000%. Tako malo manje siromašan dobri čovjek
iz Andrićgrada kad štedi „zarađuje“ kamatu koja
uglavnom ne pokriva inflaciju, a njegov sasvim
siromašan prijatelj Dobri Čovjek iz Trnova
pozajmljuje tu istu štednju za pokriće tekućih
troškova po kamatama koje su i do 7 puta veće od
kamata plaćenih njegovom prijatelju, dobrom
čovjeku iz Andrićgrada (prema podacima CBB http://statistics.cbbh.ba: 4444/ Panorama /novaview/
SimpleLogin_bs.aspx)
Pri
tome,
njihovo

d(pr)okazano rizično Dvorište se zadužuje i plaća i
do 3000% veću kamatu nego što je kamata koju
naplaćuje po osnovu plasiranih depozita za
osiguranje monetarne stabilnosti. Ekspanzija
finansijskog imperijalizma u našem malom
Dvorištu aktuelizuje nostalgiju za dobrim starim
vremenima
podsjećajući nas na ex-Veliko
Dvorište (Socijalistička Federativna Republika
Jugoslavija-SFRJ), sastavljeno od više manjih
Dvorišta (republike SFRJ), zajedničko tržište,
samoupravno sporazumijevanje i dogovaranje,
koegzistenciju različitih oblika svojine, fondove za
podršku razvoju nedovoljno razvijenih Dvorišta,
pluralizam interesa. Naravno, nostalgija je samo
sjećanje kasno, ako ne možemo izvući neke
korisne pouke i analogije!?
Paradigmična je činjenica da se može povući
analogija instrumenata regulacije iz čega proizilazi
da je ex-Veliko Dvorište, u određenom smislu, bilo
„Evropska Unija“ pre Evropske Unije, sa
fiskalnom politikom kao instrumentom plus.
Međutim, sistem se raspao; i pored robusne
normativne podrške i operativnih mehanizama za
održanje načela ravnopravnosti prevladale su
centripetalne sile i potenciranje ekonomskog
suvereniteta i interesa Malih Dvorišta - federalnih
jedinica ex-SFRJ. U tom kontekstu otvoreno je i
pitanje „nacionalnih ekonomija“, pa time i pitanje
ekonomskog i državnog suvereniteta malih
Dvorišta!?109

Cijenu plaća siromašni „Dobri Čovjek iz Trnova“
u svome Dvorištu,108 ali cijenu plaća i Dvorište
107

vidjeti detaljnije: LJ. Madžar: Antiliberalizam u 22 slike,
Službeni glasnik, Beograd, 2012., i Jovan B. Dušanić:
Bećarska ekonomija, Beogradska poslovna škola,
Beograd,2008.

108

Dvorište je operativno okruženje(porodica, organizacija,
zajednica, država) u kome pojedinac-entitet
funkcioniše.“Dobri Čovjek iz Trnova“ je „homo
economicus“ iz malog nerazvijenog mjesta Trnovo u Bosni i
Hercegovini, paradigmično sličan i različit od svog „idola“
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„Čovjeka iz Čikaga“!?Sintagmu „Čovjek iz Čikaga“
posudili smo od Daniel L. McFadden-a(Nobel,2000za“razvoj teorije i metodologije analize diskretnog izbora“)
dajući mu profil i reprezentativnost „homoeconomicus“-a.
McFadden“Čovjeka iz Čikaga“ situira u kontekst
bihejviorističke paradigme i propozicija.
109

Naučne rasprave podstaknute paradigmom jugoslovenskog
modela 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća imaju
intrigantnu aktuelnost u savremenim okolnostima posebno u
kontekstu položaja nacionalnih ekonomija u globalnom
kontekstu. Vidjeti: prof.dr Hasan Hadžiomerović:

U uslovima u kojima je svijet postao Veliko
Dvorište, gde Mala Dvorišta nemaju realan uticaj
na formulisanje propozicija funkcionisanja,
nesigurni Dobri čovjek iz Trnova se evidentno sve
manje (s)nalazi u ulozi dobrog Čovjeka iz Čikaga,
upravo onako kako njegovo Malo Dvorište sve
više propada ne(s)nalazeći se u propozicijama
Velikog Dvorišta. Paradigmično izgleda da sve
funkcioniše
pod
ideološkim
patronatom,
starateljstvom i nadzorom Velikog Dvorišta pri
čemu dobrovoljno prihvatamo da su negativne
reperkusije
nametnutih propozicija posljedica
autentičnog ne(s)nalaženja, pa samim tim i
odgovornost Dobrog Čovjeka iz NN-Adress i
njegovog
Malog
(NN-Adress)
Dvorišta!?
Prepoznaje li se dovoljno u svemu ovome naše
Malo Dvorište i Dobri Čovjek iz Trnova ili ih
dodatna regulacija i starateljstvo (currency board,
OHR) „oslobađaju“ brige o (ne)rješivim
monetarnim i političkim
pitanjima !? Kao da
Dobri Čovjek iz Trnova nema važnije brige u
vremenu u kome se sve teže (s)nalazi da preživi!?
Izgleda da je, upravo po tome, sve sličniji svom
idolu, Dobrom Čovjeku iz Čikaga!? Još samo da,
Dobri Čovjek iz Trnova shvati šta ga sprečava da
bude „homo economicus“ za primjer!? Sve nam se
više čini da bi danas to isto volio da shvati i njegov
idol, Dobri Čovjek iz Čikaga!? Problem je,
izgleda, u tome što,čak i to (ne)znanje, plaćamo
nejednako!? No, to su još antički mislioci
okarakterisali kao prirodno stanje,110 a prirodno
stanje, kao što znamo, ne mogu „promijeniti“
male, nego samo velike sile!?
2.

MOGU LI REPUBLIKA SRPSKA I
BOSNA I HERCEGOVINA
OPTIMIZOVATI FINANSIRANJE
DUGOM

Zabrinjavajuće brz rast duga poslije 2008. godine
nameće potrebu za formulisanjem strategije
upravljanja dugom kako bi se preduprijedile
negativne posljedice po finansijsku stabilnost i
privredni razvoj Republike Srpske i Bosne i
Hercegovine!?
Sve su zemlje u većoj ili manjoj mjeri zadužene,
što je posljedica brojnih okolnosti, u prvom redu
preferiranja investicija i potrošnje iznad nivoa
štednje i dohodaka što se u makroekonomskoj
ravni po pravilu identifikuje kao neravnoteža
Suverenitet i razvoj, Pregled,Sarajevo,1983, str.965-971 i
Suverenitet republika i problemi privrednog razvoja
Jugoslavije,Ekonomski glasnik,Sarajevo, br.1/1982, str.9-12.
110

“Prema tome, jasno je da su jedni ljudi po prirodi slobodni,
a drugi robovi i da je za robove i korisno i pravedno da
robuju” (Aristotel, Politika, 1. knjiga, BIGZ, Beograd,
1984,str 9) .

agregatne potražnje i agregatne ponude. Naravno,
doktrinarno i metodološki, problem je mnogo
kompleksniji u genezi i manifestaciono, zbog
interakcija dejstva brojnih faktora u realnom
sektoru, monetarnoj i finansijskoj sferi. U suštini
komplikacije u ekonomiji generiše nesposobnost
da se dinamički upravlja ravnotežama na relaciji
štednja-investicije-zaposlenost uz kontinuelan rast
performansi. S druge strane, svi doktrinarni okviri
i modeli kreirani su uglavnom na nivou
nacionalnih ekonomija, u drugačijem okruženju od
onoga
koje
danas
određuje
globalni
institutucionalni seting i globalizacija ekonomije,
međunarodne razmjene i politike, uključivo i
politiku sile!?
Male otvorene ekonomije i zemlje u tranziciji, kao
što je Bosna i Hercegovina, upućene su na
zaduživanje za investicije i potrošnju zbog deficita
tekućeg i platnog bilansa generisanog nedostatkom
domaće akumulacije (štednje), padom zaposlenosti
i konkurentnosti. U uslovima globalizacije i
nametnutih propozicija globalnog institucionalnog
setinga kojima se “otvara” i liberalizuje tržište,
male otvorene ekonomije po pravilu ne uspijevaju
da održe potreban (i dovoljan) nivo konkurentnosti
čak ni u sektorima gdje imaju komparativne
prednosti, čime su upućene na prekomjerno
zaduživanje za modernizaciju kapaciteta, ali i na
zaduživanje za sanaciju socijalnih fondova i
potrošnju, sve u odsustvu kritične mase resursa za
kreiranje djelotvornih politika razvoja. Rast
zaduženost je u direktnoj korelaciji sa nivoom
suverenosti u kreiranju politika tako da država
mora pažljivo i sofisticirano upravljati javnim
dugom kako ne bi došlo do problema u
servisiranju i bankrotstva. Osnovna karakteristika
javnog, a posebno vanjskog duga Bosne i
Hercegovine jeste vrlo brzi rast. U pregledu koji
slijedi (Tabela br. 1.) evidentan je kontinuelan rast
vanjskog duga od 1996. do 2014. godine s tim da
je od 2008. godine vanjski dug udvostručen!?
Nastankom globalne ekonomske i finansijske krize
pokazalo se u potpunosti kako su male otvorene
ekonomije ranjive ne samo zbog ovisnosti o
kretanjima na partnerskim tržištima nego i zbog
nemogućnosti da autohtono kreiraju politike kaoi
zbog male apsorpcione snage domaćeg tržišta.
Apostrofirani faktori dodatno
multiplikuju
negativno dejstvo na ekonomski položaj i
performanse privrede Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske zbog ograničenog državnog i
monetarnog suvereniteta, pošto institucionalni
seting inaugurisan currency board-om ne limitira
samo mogućnosti prilagođavanja instrumentima
monetarne politike nego i eliminiše i mogućnost
dejstva kroz mehanizme upravljanja deviznim
kursom!?
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Tabela br.1. : Kretanje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u periodu 1996-2014.
Stari dug
Godina

Stari dug BiH

Direktni Stari
dug entiteta

Suma Stari dug

Novi dug

Ukupni Dug

1996

1.044.995.644

1.044.995.644

425.816.722

1.470.812.366

1997

1.250.087.512

1.250.087.512

598.044.590

1.848.132.102

1998

1.304.620.607

1.304.620.607

935.126.127

2.239.746.734

1999

2.424.855.816

2.424.855.816

1.320.058.428

3.744.914.244

2000

2.496.900.641

1.306.103

2.498.206.744

1.557.466.890

4.055.673.634

2001

2.600.369.247

1.005.700

2.601.374.947

1.819.211.189

4.420.586.136

2002

2.352.140.869

888,15

2.353.029.019

1.936.808.525

4.289.837.544

2003

2.127.156.175

470,197

2.127.626.372

1.886.264.818

4.013.891.190

2004

2.005.396.863

678,542

2.006.075.405

2.025.683.505

4.031.758.910

2005

2.054.662.503

339,108

2.055.001.611

2.282.927.036

4.337.928.647

2006

1.869.843.373

234,768

1.870.078.141

2.200.990.069

4.071.068.210

2007

1.746.241.689

130,428

1.746.372.117

2.214.975.134

3.961.347.251

2008

1.747.167.967

26,089

1.747.194.056

2.493.198.076

4.240.392.132

2009

2.062.047.201

0

2.062.047.201

3.172.054.631

5.234.101.832

2010

2.026.200.491

0

2.026.200.491

4.262.619.397

6.288.819.888

2011

1.929.968.559

0

1.929.968.559

4.731.075.383

6.661.043.942

2012

1.768.075.050

0

1.768.075.050

5.363.292.506

7.131.367.556

2013

1.611.123.383

0

1.611.123.383

5.793.565.963

7.404.689.346

2014

1.614.580.000

0

1614.580.000

6.603.700.000

8.218.270.000

Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Informacije o stanju javne zaduženosti BiH u respektivnom periodu i kreacija autora

Kako rast vanjskog duga dejstvuje na položaj
države i društvenu, socijalnu i ekonomsku sferu
zavisi prevashodno od namjene i uslova
zaduživanja. Ukoliko se dugovi koriste za
subvencionisanje tekuće potrošnje i pokriće
deficita to u kratkom roku situira nivo socijalne
sigurnosti i političku stabilnost iznad realnih
okvira i mogućnosti realizovanog BDP-a, što je u
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini evidentno
u posmatranom periodu. Da bi se u cjelini
sagledale okolnosti i stanje u ovoj oblasti
neophodno je u razmatranje uključiti i stanje
unutrašnje zaduženosti (Tabela br. 2.), ali i
kretanje BDP-a kako bi se procijenili rizici rasta
duga
u kontekstu dejstva
na
ključne
makroekonomske performanse uključivo i ocjenu
mogućnosti za servisiranje obaveza u budućnosti!?
Pored toga važno je sagledati i druge aspekte
nepovoljnih okolnosti iz bliske prošlosti koji su
doveli do tehnološkog zaostajanja, promjene
demografske strukture, modela organizacije,
uključivo i posljedice narušavanja društvene,
socijalne i ekonomske kohezije sistema što je
dovelo do rasta siromaštva i smanjenja domicilne
akumulacije. Uz sve to došlo je do smanjenja pa
čak kod nekih sektora (tekstil, koža, obuća,
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agroindustrijski kompleks, mašinska industrija) i
eliminacije prisustva na tradicionalnim tržištima
što je dodatno prouzrokovalo pad performansi i
zavisnost od uvoza i inostrane akumulacije!?
Navedene okolnosti su u posmatranom periodu
kontinuelno generisale pad ukupne zaposlenosti
uz nepovoljne promjene strukture tako da je
permanentno rasla zaposlenost u javnom sektoru i
permanentno padala zaposlenost u realnom
sektoru. Implikacije na budžet su višestruko
negativne kako kroz smanjenje pozicije prihoda
zbog pada zaposlenosti tako i zbog rasta rashoda
budžeta za plate povećanog broja zaposlenih u
javnom sektoru, kao i rasta rashoda za socijalno
zbrinjavanje povećanog broja nezaposlenih. Kako
su se nepovoljni trendovi multiplikovali tako je
rasla neminovnost zaduživanja kod inostranih ali i
domaćih kreditora pošto angažovani ino izvori
nisu bili dovoljni da pokriju naslijeđene obaveze i
tekuće deficite. To se posebno negativno odrazilo
na poziciju Republike Srpske, dijelom zbog
visokog nivoa obaveza iz ratnog perioda, a dijelom
zbog selektivnog političkog pritiska određenih
međunarodnih faktora koji su Republiku Srpsku
duži niz godina držali u svojevrsnoj izolaciji
ograničavajući joj finansijsku pomoć i pristup
međunarodnim izvorima kapitala!?

Tabela br. 2.: Struktura unutrašnje zaduženosti BiH na dan 31.12.2014. (u mil. KM)

Izvor: MFiT BiH, Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2014.
Kada se u analizu zaduženosti uključi i unutrašnji
dug slika se dodatno usložnjava jer stanje
zaduženosti se povećava za prosječno cca 40% po
osnovu unutrašnjeg duga, s tim da se cca 70%
ukupnog unutrašnjeg duga odnosi na Republiku

Srpsku(!?), što mogućnosti urednog servisiranja
čini vrlo upitnim!?
To potvrđuju tendencije kretanja odnosa duga i
BDP Republike Srpske, kao što je i ilustrovano na
Slici 1.

Slika 1.: Javni dug Republike Srpske (% BDP-a) u periodu od 2004-2013. i procjena za 2014. godinu

Izvor: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija
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Iako pokazatelji odnosa javnog duga prema BDP-u
i izvozu još uvijek BiH svrstavaju u srednje
zadužene zemlje, za ocjenu stanja zaduženosti i
mogućih posledica, neophodan je znatno širi
pristup analizi karakteristika javnog duga u
kontekstu opšte makroekonomske situacije zemlje.
Ako posmatramo kretanje duga i promjene
ključnih makroekonomskih indikatora (Tabela br.
3.) u kontekstu valorizacije potencijala za ocjenu
mogućnosti održavanja finansijske stabilnosti u
dugom roku trendovi promjena ne ohrabruju. Od
2008. godine BDP pada ili stagnira a učešće duga
u izvozu se zadržava na preko 90% što ukazuje na
rizike u servisiranju duga u budućnosti ukoliko ne
dođe do zaustavljanja recesije i rasta performansi.
Ako se tome doda i činjenica da Bosna i
Hercegovina nema ingerencije za kreiranje
monetarne politike kao ni ingerencije da upravlja
deviznim kursom perspektive za kreiranje
djelotvornih
upravljačkih
mehanizama
za
prevladavanje recesije su vrlo ograničene.
Ukoliko se osvrnemo na Sliku 2, koja ilustrativno
pokazuje negativne trendove u promjenama BDP-a
i duga, s pravom možemo zaključiti da kreatori
politika imaju razloge za ozbiljnu zabrinutost!?

je istovremeno dostigao nivo gdje će se za nova
zaduženja sigurno zahtijevati nepovoljniji uslovi
kreditiranja, ali i brojna druga uslovljavanja
kojima se dodatno marginalizuje suverenitet
dužnika. Evidentno je da postojeće stanje neće
moći da se unaprijedi na bazi domaće akumulacije
i ulaganja tako da se rješenje mora tražiti u
podsticanju direktnih stranih investicija i novom
zaduživanju. Za generisanje rasta direktnih stranih
investicija neophodno je unaprijediti poslovni
ambijent i institucionalni seting u cjelini, ali
generisati rast domaće tražnje, što je opet nerješivo
bez rasta investicija i zaposlenosti.
U cirkularnom mehanizmu uslovljenosti male
siromašne ekonomije su sve vise i vise upućene na
ovisnost o zaduživanju čime se dodatno potencira
ne samo značaj duga nego i značaj upravljanja
dugom kako bi nova zaduženja doprinijela
efektivnom rastu ciljnih performansi.
Ukoliko zaduženost Bosne i Hercegovine
iskažemo prema kriterijima Svjetske banke
(Tabela br. 3.), bez sagledavanja i drugih
relevantnih okolnosti i faktora uticaja, nalazimo se
u riziku da izvedemo krive zaključke o
ekonomskom položaju i finansijskoj stabilnosti
zemlje sada i u perspektivi!?

Ti razlozi se prevashodno nalaze u činjenici da rast
zaduživanja nije generisao i rast performansi a dug
Tabela br. 3.: Analiza zaduženosti BiH prema kriterijumima Svjetske banke (u milionima KM)

God.

Ukupan
spoljni
dug

Promjena
duga

2000

4.055

8,27%

10.713

5,5%

3.104

40,66%

37,85%

130,62%

4,09%

11.599

4,5%

3.311

6,64%

36,39%

127,50%

1,63%

12.829

5,5%

3.139

-5,18%

33,44%

136,66%

3,0%

3.507

11,71%

2001
2002

4.221
4.290

Nominalni
BDP-tekuće
cijene

Realni
BDP-stopa
rasta u %

Izvoz
roba i
usluga

Promjena
izvoza

Dug/BDP

Dug/Izvoz

2003

4.014

-6,43%

14.505

27,67%

114,47%

2004

4.032

0,45%

15.796

6,3%

4.303

22,71%

25,53%

93,70%

2005

4.338

7,59%

17.148

3,9%

5.538

28,70%

25,30%

78,33%

2006

4.071

-6,15%

19.567

5,7%

7.019

26,74%

20,81%

58,00%

2007

3.961

-2,70%

22.065

6,0%

7.944

13,18%

17,95%

49,86%

2008

4.240

7,04%

24.984

5,6%

6.557

-17,46%

16,97%

64,66%

23,44%

24.307

-2,7%

5.530

-15,66%

21,53%

94,65%

20,06%

24.879

0,8%

7.096

28,32%

25,26%

88,56%

5,98%

25.772

1,0%

8.222

15,87%

25,84%

81,00%

7,07%

25.734

-1,2%

7.858

-4,43%

27,71%

90,75%

3,83%

26.282

1,6%

8.380

6,64%

28,17%

88,35%

10,99%

26.934

0,0%

8.680

3,58%

30,51%

94,68%

2009
2010
2011
2012
2013
2014

5.234
6.284
6.660
7.131
7.404
8.218

Izvor: Kalkulacije autora prema podacima MFiTBiH I Centralne banka BiH
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Iako Bosna i Hercegovina, kao i Republika Srpska
po kriterijima Svjetske banke ne spadaju u visoko
zadužene zemlje, seriozno sagledavanje političkih,
institucionalnih i ekonomskih performansi
postojeći nivo duga i ukupan kontekst prije će
adresirati kao stanje koje je zabrinjavajuće nego
kao poziciju koja kreatorima politika može uliti
nadu i izvjesnost u uspjeh. Sve okolnosti ukazuju
da su neophodna ozbiljna prethodna razjašnjenja i
promjene u pristupu rješavanja problema, pri čemu
bi trebalo kreirati uslove da se svi ključni činioci
predano
posvete
poslu
shodno
svojim
nadležnostima definisanim Dejtonskim mirovnim
ugovorom i ustavom. To svakako podrazumijeva
preispitivanje modela međunarodnog prisustva
kroz instituciju Visokog predstavnika (OHR), kako
bi se funkcionalno valorizovala odgovornost i
nadležnosti ključnih domicilnih faktora. Bosna i
Hercegovina nije jedina decentralizovana država u
svijetu, da bi se ta okolnost instrumentalizovala

kao
ključni
razlog
neefikasnosti
i
nefunkcionalnosti!? Naprotiv, brojne male ali i
velike države su decentralizovane i izuzetno
uspješne, zato što su konstitutivni dijelovi
efektivno preuzeli odgovornosti u okviru svojih
nadležnosti, pokazujući u tome i efikasnost na
zavidnom nivou, prevashodno iz razloga
uvažavanja
političkih,
konstitutivnih
i
institucionalnih realnosti i interesa!? Ukoliko bi se
i u Bosni i Hercegovini krenulo tim putem bilo bi
realno očekivati da se i u političkom domenu dođe
do relaksiranja tenzija što bi svakako pozitivno
djelovalo na unapređenje i privrednog ambijenta
pa time i do rasta performansi na način da rast
duga ne generiše pad BDP-a kao što je najčešće
bio slučaj u posmatranom period 1997-2014 (Slika
2.), nego da generiše dinamiziranje rasta BDP-a,
čime se podiže stepen sigurnosti u servisiranju
duga, popravljaju uslovi kreditiranja i smanjuje
potrebaza zaduživanjem u budućnosti.

Slika 2.: Dinamika rasta javnog duga i BDP-a (u %)
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Uz sve to, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska
imaju specifičnu institucionalnu strukturu,
ograničen državni suverenitet (OHR) i currency
board, kojim je suspendovan i monetarni
suverenitet što predstavlja ozbiljan sistemski
problem za formulisanje djelotvorne i suverene
strategije u ovoj oblasti!?
Sistemska ograničenja otežavaju donošenje i
realizaciju strateških i operativnih odluka kojima
bi se doprinijelo unapređenju stanja u ovoj oblasti i
dali odgovori na brojna važna pitanja kao što su:
targetiranje nivoa duga i namjena korištenja,
restrukturiranje duga uz podešavanje ročnosti i
kamatnih stopa kako bi se pozitivno djelovalo na
zaposlenost, konkurentnost privrede i izvoz!?
Iz tih razloga kao prioritet se nameće politički i
institucionalni napor da se redefiniše postojeći
monetarni mehanizam što bi otvorilo nove
mogućnosti za kreiranje politika koje bi doprinijele
rastu potencijala za uredno servisiranje javnog
duga!?

U takvim okolnostima kreatori ekonomskih
politika bi bili u boljoj poziciji da daju djelotvorne
odgovore na ključna pitanja kao što su: da li je
postojeća dinamika zaduživanja dugoročno
održiva, u kojoj je mjeri Bosna i Hercegovina
zadužena i prijeti li joj dužnička kriza, do koje
mjere se smije zaduživati, a da se ne ugrozi budući
privredni rast?
Pitanje koje je u datim okolnostima izuzetno važno
jeste za koje se namjene troši pozajmljeni novac,
jer će od toga najviše zavisiti sposobnost
servisiranja duga u budućnosti, uključivo i
dostizanje drugih makroekonomskih ciljeva
(privredni rast, rast zaposlenosti i životnog
standarda, itd.).
Upotreba vanjskog duga u neproizvodne svrhe
(npr. finansiranje budžetskih deficita) nužno
smanjuje raspoložive prihode za otplatu duga i
vodi privredu u dužničku krizu.
U slučaju Bosne i Hercegovine, javni dug je u
značajnom obimu nastao kao posljedica deficita u
državnom budžetu i vanjskoj trgovini zemlje, tako
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da će u kreiranju djelotvorne strategije upravljanja
dugom biti neophodno ograničiti zaduživanja za
potrošnju i preferirati ulaganja u one sektore
privrede koji će značajno doprinijeti rastu
konkurentnosti, zaposlenosti i izvoza, pa samim
tim i smanjenju deficita budžeta i platnog bilansa.
ZAKLJUČAK
U aktuelnim okolnostima nivo zaduženosti i cijena
kapitala je limitirajući faktor za prevazilaženje
krize i generisanje konjunkture.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina se
evidentno nalaze u procjepu kompleksnih
okolnosti koje onemogućavaju formulisanje
djelotvornih politika u političkom i ekonomskom
domenu što u uslovima krize dodatno limitira
mogućnosti izbora zbog ograničenog državnog
(OHR) i monetarnog suvereniteta (currency
board) .
Kontekst se dodatno komplikuje u uslovima
dominacije globalnog institucionalnog setinga
(GIS) i nefunkcionalnih institucija pri čemu i
doktrinarne kontraverze nerijetko zbunjuju
kreatore ekonomskih politika!?
Tranzicioni mehanizam kreiran po preporukama
Vašingtonskog konsenzusa umjesto očekivanog
rasta efikasnosti nacionalne ekonomije generisao
je ruiniranje materijalnih i ljudskih resursa uz
dramatičan rast nezaposlenosti, rast dugova i pad
konkurentnosti, što je povratno pojačalo pritisak na
socijalne fondove i rast deficita tekućeg i platnog
bilansa.
U svemu tome ni ogromne doznake iz
inostranstva, ni respektivni privatizacioni prihodi
ni reforma finansijskog sistema nisu generisali
uslove za restrukturiranje realnog sektora i rast
konjunkture i konkurentnosti!?
Naprotiv, kapilarne sukcesivne doznake su stizale
kontinuelno za izdržavanje porodica i tekuću
potrošnju što je kreiralo iskrivljenu sliku o
potencijalu domaćeg tržišta i tražnje, a što u
postojećim uslovima nije generisalo rast domaće
ponude, rast zaposlenosti i stepena korištenja
kapaciteta
zbog nekonkurentnosti
domaće
proizvodnje tako da su doznake podsticale izvoz iz
razvijenih zemalja. S druge strane, zbog rasta
nezaposlenosti i pritiska na socijalne fondove
galopirajuće je raslo i zaduživanje za budžet i
tekuću potrošnju što je ubrzavalo spiralu rasta
duga, posebno poslije 2008. godine.
Rast duga uz visok country risk i
potkapitalizovanost banaka održavao je kamatne
stope na visokom nivou tako da poslovni entiteti
nisu imali nikakve mogućnosti da finansiraju
poslovne poduhvate po cijeni kapitala i rokovima
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raspoloživosti ni približno uslovima pod kojima
analogne poduhvate finansira konkurencija.
Ima li rješenja!?
Ima ukoliko se apostrofirani problemi počnu
rješavati na jedan sistemski način tako da se kroz
izradu nacionalnog programa oporavka reafirmišu
sopstveni materijalni i ljudski resursi koji nisu
mali!!
U takvim okolnostima dug se svakako ne bi
koristio za tekuću potrošnju nego za investicije i
razvoj!!!
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Rezime: Zadatak KPI je da usmjeravaju
organizaciju na njenom putu do uspjeha djelujući
kao kontrolni i navigacioni mehanizam koji
kontinuirano daje informacije potrebne za
utvrđivanje da li se ona nalazi na pravom putu u
realizaciji svojih ciljeva ili ona, više-manje,
„skreće sa svog kursa“. Ukoliko se organizacija
ne nalazi na pravom putu, njene KPI (ukoliko su
pravilno izabrane i postavljene) će tačno i
pravovremeno pokazati gdje se nalaze problemi
koji se trebaju otkloniti da bi ona mogla uspješno i
efikasno ostvariti svoje ciljeve. U ovom članku
polazi se od pretpostavke da kvalitet i performanse
predstavljaju dvije strane jedne medalje – medalje
izvrsnosti organizacije i njenog poslovanja..
Klјučne riječi: performanse, kvalitet, KPI metrike,
Balanced Scorecard (BSC).
Abstract: KPI task is to steer the organization on
its path to success by acting as a control and
navigation mechanism that continuously provides
the information necessary for determining whether
it is on the right path to realizing their goals, or
the organization, more or less, "deviate from its
course". If the organization is not on the right
track, its KPI (if properly selected and placed) will
accurately and timely point out where the
problems are which should be remedied to enable
it to effectively and efficiently achieve objectives.

In this article it is assumed that the quality and
performance are two sides of of the same medal –
the medal of excellence of the organization itself
and its business.
Keywords: performance, quality, KPI metrics,
Balanced Scorecard (BSC).
UVOD
Sa sigurnošću se može reći da se ključni
pokazatelji performansi u poslovanju KPI (Key
Performance Indicators) nalaze u svim uspješnim
organizacijama u svijetu (kako profitnim, tako i
neprofitnim) i vladinim institucijama. KPI se mogu
definisati kao načini mjerenja sposobnosti
organizacije, organizacione jedinice ili zaposlenog
pojedinca da izvršava svoje radne zadatke u
usporedbi sa postavljenim ciljevima definisanim u
poslovnoj strategiji. Prema tome, ako organizacija,
na primjer, želi ostvariti veći profit, može koristiti
KPI kao što su: stopa rasta prodaje, profitne
margine i racio operativnih troškova OER
(Operating expense ratio). Ako želi privući nove
kupce stvaranjem jakog brenda može koristiti
vrijednost brenda (brand equity) i poznatost brenda
(brand awareness). Ili, ako želi povećati
angažovanost svojih zaposlenih, ona može
primijeniti pokazatelj stepena zaposlenih koji
zastupaju kvalitet organizacije i samoinicijativno
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promovišu njene vrijednosti u okruženju (Staff
advocacy score). Kako svaka organizacija želi
postići sve to i mnogo više, ona treba definisati set
KPI koji će joj u tome pomoći. Pravi način
izgradnje seta KPI koji će se koristiti
podrazumijeva izbor svakog pokazatelja u skladu
sa definisanim strateškim ciljevima na nivou
organizacije, organizacionih jedinica, kao i
pojedinaca (zaposlenih). Drugim riječima, KPI
metrike koje će se koristiti u različitim područjima
organizacije moraju proizaći iz definisanih
strategija da bi u potpunosti odgovarale
specifičnostima posla, jer samo na taj način one
mogu dati potrebne informacije kojima se mogu
otkloniti potencijalni problemi i unaprijediti
kvalitet i rezultati poslovanja.
Ako kvalitet
proizvoda ili usluge definišemo kao njihovu
sposobnost da konzistentno pružaju očekivani nivo
performansi, onda vidimo da između kvaliteta i
performansi postoji neraskidiva međuzavisnost.
Prema tome, visoke performanse mogli bismo
definisati kao premašivanje standardno utvrđenih i
uobičajeno očekivanih performansi za neki
proizvod ili uslugu. U skladu s tim, dokazano je da
postoji razlika između kvaliteta i performansi, ali
da njih treba gledati kao komplementarne oblasti,
odnosno dvije strane jedne medalje koje zajedno
treba razvijati za postizanje, vrhunskih poslovnih
rezultata na putu kreiranja izvrsnosti. Moglo bi se
reći, da ako kupci uvijek dobiju ono što očekuju i
žele, to predstavlja visoki kvalitet. Međutim, ako
kupci uvijek dobiju ono što očekuju, žele i više od
toga, pod uslovom da im se to „više od
očekivanog“ svidi, onda imamo viši kvalitet,
odnosno izvrsnost (excellence). U slučaju ovakvog
višeg kvaliteta, organizacija kreira želje svojih
kupaca, premašujući pri tome njihova očekivanja.
Potvrđeno je da rizik u svemu tome predstavlja
vjerovatnoća da kupci neće pomisliti, kada vide
novi proizvod, kako je neka novost fantastična ili
veoma korisna. Da bi organizacija mogla pružiti
visok kvalitet svojim kupcima, ona neizostavno
mora posjedovati visoke performanse za
postizanje tog kvaliteta.
1. UVOĐENJE KPI U ORGANIZACIJI
Prvi korak prilikom izbora KPI metrika jeste
formiranje okvira za upravljanje performansama
koji ima formu dijagrama na kojem se nalaze
ključni ciljevi čijom realizacijom akcionari i drugi
stejkholderi žele ostvariti određenu korist. Prije
nego što pristupi izboru KPI pokazatelja
organizacija mora identifikovati kritična poslovna
pitanja na koja će odabrane KPI morati dati
odgovore. Na primjer, stav rukovodstva Google-a
je da oni svoju kompaniju vode pitanjima a ne
odgovorima, koji su često nedovoljno dobri, jer se
pitanjima stimuliše kreativna konverzacija. U
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skladu s tim, izvršni menadžent tim Google-a
formirao je listu od 35 najvažnijih poslovnih
pitanja na koja im KPI pomažu naći odgovore, što
znači da svaki od pokazatelja mora biti vezan za
strategiju, dovoljno značajan i informativan da bi
se ti odgovori mogli pronaći.111 Dakle, ako KPI
metrike nisu dobro izabrane (i/ili ako se ne koriste
pravilno), neće se moći dobiti pravi odgovori, što u
tom slučaju znači da je sistem mjerenja peformansi
podbacio jer ne daje nikakve rezultate i samo je se
gubilo vrijeme i novac na propali pokušaj mjerenja
i unapređivanja performansi. Problem kod izbora
metrika je u tome što ih ima previše i veoma je
teško izabrati odgovarajuće, jer je svaka
organizacija specifična u odnosu na druge. U
nekim djelatnostima i organizacijama sa
specifičnim strategijama, pojedine KPI metrike,
iako su dobro izabrane, moraju se posebno
prilagoditi u konkretnom slučaju da bi mogle
pravilno funkcionisati. Pogrešne KPI metrike, daju
pogrešne informacije, što vodi pogrešnim
odlukama, izboru pogrešnog puta i propuštanju
mogućih dobrih poslovnih prilika. Ako neki set
metrika omogućuje dobre rezultate u jednoj
organizaciji, to ne znači da će identičan set imati
isti efekat u drugoj, iako su one možda vrlo slične,
što znači da svaka organizacija mora imati svoje
metrike. Nažalost mnoge kompanije i vladine
organizacije u svijetu su preplavljene KPI
metrikama (do te mjere da u moru informacija ne
vide ili nemaju one koji su im zaista potrebne za
donošenje dobrih odluka) i/ili odabrane metrike
koriste toliko loše što na kraju rezultira neželjenim
efektima.112
Kada se uvode KPI metrike (pokazatelji) treba se
rukoviditi principom manje je više, u smislu da se
izdvoji manji broj njih koje su najrelevantnije
prema specifičnostima djelatnosti i same
organizacije, da se ne bi došlo u situaciju gdje se
mjeri sve moguće, a rijetko šta važno za buduće
poslovne rezultate. Na samom početku procesa
izbora metrika, neophodno je poći od četiri
osnovna, najvažnija područja svake organizacije u
okviru kojih se definišu četiri grupe KPI metrika
koje će se u njima koristiti:
- kupci (zadovoljenje potreba kupaca);
- interni poslovni procesi i njihov kvalitet;
- zaposleni (zadovoljenje potreba zaposlenih) i
- finansije – indeks finansijskih performansi.
Kao što se može vidjeti, četiri područja za
određivanje ključnih KPI pokazatelja, u potpunosti
odgovaraju
(četiri)
područjima
Balanced
Scorecard (u daljem tekstu BSC) sistema. Smatra
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se da više od polovine, (57% do 2004. godine)
uspješnih organizacija na globalnom nivou koristi
BSC kao sistem za mjerenje i unapređivanje
performansi.113 Druga polovina koja ovaj sistem ne
koristi, svoje poslovanje zasniva upravo na
uspješnom upravljanju i razvijanju istih područja
koje BSC obuhvata.
2. BALANCED SCORECARD (BSC) KAO
SISTEM ZA KORIŠTENJE I PRAĆENJE
KPI METRIKA
BSC kao performansni sistem strateškog
planiranja, upravljanja i poboljšanja kvaliteta
poslovanja ima osnovni zadatak da usklađuje
poslovanje sa vizijom organizacije na način da
nastoji prevesti ponekad nejasne želje i misiju
organizacije u praktično poboljšanje poslovnog
sistema na svakom nivou. BSC sistem zahtijeva
holistički pristup u kojem se kvalitet i učinkovitost
istovremeno povećavaju u svim segmentima
organizacije. Pod uticajem razvoja ekonomske
prakse, pojavila se potreba za sistemom koji je u
mogućnosti da pruži potreban uvid u sve aspekte
poslovanja, kako bi se kreirali planirani rezultati
poslovanja i potreban nivo kvaliteta. U prošlosti
fokus je bio usmjeren isključivo na finansijsku
dimenziju poslovanja. Međutim, ako bismo u
današnje vrijeme posmatrali samo finansije u
organizaciji, to bi nam samo dalo uvid u rezultate
proteklog poslovnog perioda. Ali da bi se mogle
donijeti efikasne poslovne odluke, pored
finansijskog aspekta, potrebno je posmatrati i
ostale segmente BSC sistema, kako bi se mogli
realizovati ciljevi i ostvario istovremeni napredak
u čitavom poslovnom sistemu. U užem smislu,
BSC se može definisati kao menadžement sistem
koji omogućuje organizaciji da definiše, prati i
realizuje ključne poslovne strategije i ciljeve. Kada
se definiše i razradi poslovna strategija, ona se
izvršava i prati kroz četiri osnovna područja BSCa, koja su bazirana na četiri različite poslovne
perspektive, a to su: kupci, finansije, interni
poslovni procesi i učenje (znanje, edukacija i rast).
Sve perspektive su međuzavisne i napredak u samo
jednom području ne znači da će se ostvariti uspjeh
i u ostalim područjima. Kada organizacija završi
analizu specifičnih i mjerljivih vrijednosti iz
osnovnih područja BSC-a, tek je onda spremna
koristiti ovaj sistem za poboljšavanje performansi i
kvaliteta područja poslovanja u kojima se ne
ostvaruju dovoljno dobri rezultati. Analiza se treba
sprovoditi u skladu sa SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic i Timely)
principima, što znači da analizirani podaci moraju
biti precizni, mjerljivi, ostvarljivi, realni i
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pravovremeni iz razloga što se željena poboljšanja
mogu realizovati samo ukoliko se izvrše precizna
mjerenja. Sva mjerenja moraju biti u skladu sa
strateškim planom organizacije. Feedback je vrlo
bitan, treba biti kontinuiran i formiran
učestvovanjem svih članova organizacije.
Za uvođenje BSC sistema, organizacija mora
imati:
- jasno definisanu viziju, misiju i strateški plan;
- dobro procijenjenu finansijsku situaciju;
- jasno definisanu i prihvaćenu organizacionu
strukturu i način funkcionisanja;
- tačno procijenjen nivo stručnosti zaposlenih i
- saznanja o stepenu zadovoljstva kupaca.
Bitno je napomenuti da i organizacije koje ne
koriste BSC prate iste poslovne kategorije i
pokazatelje, koriste iste vrste podataka i rukovode
se istim pravilima i logikom poslovanja na putu do
poslovnog uspjeha kao i one koje posjeduju BSC
za praćenje i unapređivanje performansi u
poslovanju, samo što su za razliku od njih
strukturirane na malo drugačiji način. Može se reći
da organizacije sa kvalitetno implementiranim i
uspješnim BSC-om imaju bolju preglednost svih
aspekata poslovanja i mogućnost da brže reaguju u
pogledu korektivnih mjera, kao i iskorištenja
mogućih šansi, što ih čini agilnijim i efikasnijim
od drugih, a samim tim progresivnijim i
uspješnijim u uslovima jake konkurencije kada se
želi postići što bolja tržišna pozicija. Organizacije
koje koriste BSC sistem imaju ugrađene ključne
KPI metrike u instrument table njegovih područja,
da bi se mogle kontinuirano i jednostavno pratiti.
3. NAJVAŽNIJE I NAJINFORMATIVNIJE
KPI METRIKE
Najvažnijih 25 pokazatelja poslovanja (KPI)
raspoređeni u četiri područja koja su podudarna sa
četiri područja BSC-a mogu se vidjeti u tabeli 1.
Bitno je napomenuti da bilo kojoj organizaciji
vjerovatno neće biti potrebno da koristi većinu ili
svih navedenih 25 najvažnijih metrika performansi
istovremeno, već samo mali broj njih koje su
najpogodnije u konkretnom slučaju, odnosno koje
daju relevantne informacije za vrstu posla koji
organizacija obavlja. To znači da će se usljed
specifičnih zahtjeva za informacijama, morati
koristiti metrike koje nisu sadržane na ovoj listi i u
tom slučaju one će imati isti značaj kao i metrike
sa liste. Odabrane metrike moraju biti dostupne
svima u organizaciji kao neizostavan element za
donošenje kvalitetnih odluka u svim njenim
segmentima. Ovih 25 najznačajnijih pokazatelja
performansi, koji su sadržani u tabeli, izabrani su
jer predstavljaju najinformativnije pokazatelje i
imaju visok stepen univerzalnosti po pitanju
primjene u različitim djelatnostima.
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Tabela 1. Najznačajnijih i najinformativnijih 25 pokazatelja performansi raspoređenih u četiri područja koja
su podudarna sa četiri područja BSC-a, koji imaju visok stepen univerzalnosti po pitanju primjene u različitim
djelatnostima
KUPCI
Neto promoterski rezultat
NPS (Net promoter score)
Do koje mjere su kupci
zadovoljni i lojalni
organizaciji? Kolike su
mogućnosti da će kupac
preporučiti proizvod ili
uslugu organizacije svom
prijatelju/kolegi?

FINANSIJE
Stopa rasta prihoda
(Revenue growth rate)
Stopa povećanja prihoda
organizacije.
Koliko uspješno raste
poslovanje?

INTERNI PROCESI

ZAPOSLENI

Stopa iskorištenosti
kapaciteta CUR (Capacity
utilisation rate)

Stepen zaposlenih koji
zastupaju kvalitet
organizacije i
samoinicijativno
promovišu njene
vrijednosti u okruženju
SAS (Staff advocacy score)

Da li organizacija ispunjava
svoje potencijale u segmentu
količine rada koju može da
realizuje, sa resursima koje
ima na raspolaganju? U
kojoj mjeri organizacija
iskorištava svoj puni
radni/proizvodni kapacitet?

Kolika je vjerovatnoća da
zaposleni preporuče svoju
organizaciju kao kompaniju
za koju vrijedi raditi?
U kojoj mjeri su zaposleni
organizacije njeni zastupnici
i promoteri u javnosti?

Ostvareni profit po kupcu
(Customer profitability
score)

Neto profit

U kojoj mjeri organizacija
generiše profit od svojih
kupaca?

Prihodi–Troškovi = Rezultat

(Net profit)

Kolika je profitabilnost
poslovanja?

Koliki profit kupci
individualno donose
organizaciji, nakon što se
odbiju troškovi njihovog
privlačenja i zadržavanja,
advertajzinga i svega drugog
što je bilo potrebno da bi im
se zadovoljile potrebe kroz
proizvode i/ili usluge koje
organizacija nudi?

Odstupanja od rokova za
završetak projekata PSV
(Project schedule variance)

Nivo angažovanosti
zaposlenih (Employee
engagement level)

Da li se projekti organizacije
završavaju u planiranom
vremenu (na vrijeme)?

Kako ponašanje zaposlenih u
organizaciji doprinosi njenim
ukupnim ciljevima?

U kojoj mjeri se projekti
organizacije izvršavaju na
vrijeme?

U kojoj mjeri su zaposleni
organizacije posvećeni
ostvarivanju njene vizije i
misije?

Odstupanja u troškovima
projekata PCV (Project
cost variance)

Bredfordov faktor
izostajanja sa posla

Stopa retencije kupaca
CRR (Customer retention
rate)

Marginalni neto profit

Do koje mjere organizacija
zadržava kupce koje je stekla
u prethodnom periodu?
Koliko će kupaca željeti
ponovo kupiti isti proizvod
koji organizacija nudi i
koliko će oni biti lojalni njoj
i njenom brendu ili usluzi?

Koliki se profit ostvaruje po
jednoj novčanoj jedinici od
prodaje?

Stopa konverzije

Bruto marginalni profit
(Gross profit margin)

Ostvarena vrijednost EV
(Earned value metric)

Koliki se profit ostvaruje po
jednoj bruto novčanoj
jedinici od prodaje?

Vrijednost generisana
tekućim projektima
organizacije.

(Conversion rate)
U kojoj mjeri organizacija
može potencijalne kupce
pretvoriti u stvarne kupce?
Koliko potencijalnih kupaca
pomoću odgovora na upite,
prodajnih poziva i broja
pregleda web stranice,
postaje stvarnim kupcima
organizacije?

166 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

(Net profit margin)

Da li se projekti organizacije
realizuju bez prekoračenja
budžeta?
U kojoj mjeri se projekti
organizacije izvršavaju u
okviru, za njih planiranog,
budžeta?

U kojoj mjeri projekti
organizacije ostvaruju
željeni progres?

(Absenteeism Bradford
factor)
U kojoj mjeri neodobreno
izostajanje sa posla košta
organizaciju?
U kojoj mjeri je neodobreno
i neplanirano odsustvovanje
sa posla problem u
organizaciji?
Doprihos zaposlenih
vrijednosti kapitala HCVA
(Human capital value
added)
Finansijska vrijednost
organizacije ostvarena po
osnovu individualnih
zaposlenih.
U kojoj mjeri zaposleni
svojom vrijednošću
povećavaju finansijski
rezultat i vrijednost same
organizacije?

Relativni tržišni udio
(Relative market share)

Operativni marginalni
profit (Operating profit
margin)

Koliko se dobro razvija
tržišni udio organizacije u
usporedbi sa konkurencijom?

Operativni (radni) prihodi
podijeljeni sa ukupnim
prihodima – kao mjera
profitabilnosti.

Koliko je veliki udio
organizacije na tržištu u
usporedbi sa konkurencijom?

U kojoj mjeri organizacija
efikasno posluje?

Povrat na investiciju ROI
(Return on investment)
Prihod ostvaren od
investiranja novčanih
sredstava u neki od aspekata
organizacionih operacija u
odnosu na troškove te
investicije.
Koliko dobro organizacija
kontinuirano generiše održiv
profit?

Dužina trajanja ciklusa
izvršenja narudžbe OFCT
(Order fulfilment cycle
time)
Vrijeme koje je potrebno da
narudžba kupca bude
realizovana dostavom
proizvoda ili izvršenjem
usluge.
Koliko je efikasan proces
dostave i drugi operativni
procesi organizacije?

360 feedback rezultat
(360-degree feedback
score)
Kako zaposleni međusobno
ocijenjuju jedni druge – i
kako ocijenjuju sami sebe?
Koliko dobro zaposleni
izvršavaju svoje radne
zadatke iz perspektive onih
koji imaju udjela, odnosno
učestvuju u njihovom radu
(njihovim performansama) u
organizaciji?

Dostava u cijelosti, na
vrijeme DIFOT (Delivery
in full, on time rate)
Narudžbe kupaca ispunjene
u cijelosti, na vrijeme u
usporedbi sa ukupnim
brojem narudžbi.
U kojoj mjeri se proizvodi i
usluge koje kupci žele
dostavljaju kupcima u
željeno vrijeme (na vrijeme,
po želji kupca)?

Novčani konverzijski ciklus
CCC (Cash conversion
cycle)

Indeks kvaliteta

Koliko vremena je potrebno
da se investirana novčana
sredstva u neki posao (npr.
vlasničke akcije i sl.) vrate
organizaciji u obliku
povećanja prihoda? Koliko
dobro organizacija održava
dovoljnu količinu
raspoložive gotovine za
potrebe svakodnevnog
poslovanja?

Da li je kvalitet proizvoda ili
usluga organizacije visok
koliko to kupci očekuju? Da
li organizacija dostavlja
proizvode i usluge koji su u
potpunosti prikladni i
sposobni da zadovolje
njihovu predviđenu svrhu?

(Quality index)

Stepen zastoja procesa
(Process downtime level)
Koliko vremena je
izgubljeno zbog zastoja
(kvara) mašina ili odsustva
zaposlenih koji su na
bolovanju?
U kojoj mjeri procesi ili
mašine organizacije
efektivno funkcionišu?

Izvor: (tabelu sačinio autor) – više o tome vidjeti u: Marr, B., Key Performance Indicators – The 75
measures every manager needs to know, Pearson Education Limited, 2012.
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ZAKLJUČAK
Na kraju izlaganja o ključnim pokazateljima
poslovnih performansi (KPI) bitno je istaći da njih
ne treba gledati samo kao obične alate za mjerenja,
što one u svojoj osnovi i jesu, već ih prvenstveno
treba posmatrati sa dubljeg aspekta koji prikazuje
ove metrike u kontekstu seta indikatora koji dodaju
vrijednost organizaciji povećavajući njene
performanse na putu ostvarivanja postavljenih
strategija u potrazi za kvalitetom i izvrsnošću.
Kaže se da menadžment nije sadržan samo u
brojevima, iako su brojevi važan njegov dio. KPI
su više od brojčanih vrijednosti i samo ako ih na
taj način posmatramo možemo steći uvid u njihov
smisao i značenje. Važno je naglasiti da su iza svih
brojeva u istraživanjima i analizama, stvarni ljudi,
kupci čije se želje nastoji u što većoj mjeri ispuniti,
zaposleni za koje se organizacija treba potruditi da
se osjećaju zadovoljni, uspješni, sretni i
motivisani, što predstavlja najbolje sastojke za
visoku kreativnost i nove ideje, vrhunske
performanse, prevazilaženje gotovo nemogućeg,
osvajanje velikih izazova i novih dostignuća. Iako
je glavni cilj svake profitne organizacije zarada, jer
na bazi nje opstaje, u poslovnom svijetu treba da
egzistira svijest da postoje i druge vrijednosti
pored profita koje treba njegovati, da nikada ne
treba zaboraviti na očuvanje životne sredine, kao i
na humanost jer nas ona čini tako posebnima i
vrijednima.
Kada se govori o kvalitetu, performansama i
njihovoj međuzavisnosti, možemo primjetiti da u
stvari dobar kvalitet posjeduje visoke performanse
i da dobre performanse imaju okvir u visokom
kvalitetu. To znači da bi neki proizvod bio
kvalitetan on mora imati dobre performanse, dok
sa druge strane dobre ili visoke perfomanse, koje
nisu adekvatno uokvirene u proizvod ili uslugu,
nemaju ili imaju manju vrijednost, za razliku od
onih koje su dobro formulisane u taj okvir
kvaliteta. Dakle, pojedinačno dobre performanse
koje su loše uokvirene u nekom proizvodu postaju
loše performanse u cjelini. Ako proizvod ima loše
performanse on gubi i svoj kvalitet jer ne
ispunjava zahtjeve potrošača i u dovoljnoj mjeri
ne zadovoljava njihove potrebe. Prema tome,
kvalitet predstavlja infrastrukturu performansama
da bi one mogle da imaju smisla, te na taj način
budu okarakterisane kao dobre, ali i sam kvalitet
ne može da postoji ako ne raspolaže dobrim i
visokim performansama.
Sasvim je logična težnja svake uspješne
organizacije da postigne visok kvalitet i
performanse u radu, jer dalji rast se u velikoj mjeri
zasniva na temeljima prethodnih postignuća. Ako
budući kvalitet i performanse imaju loše temelje,
to će značiti i probleme za nova postignuća, jer ne
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postoji osnova u kvalitetu iz prošlosti, što
predstavlja veliku slabost, a konkurencija koja ima
dobre osnove u ovom smislu „igra grubu igru“
čuvajući postojeću, uz stalno traženje bolje
pozicije na tržištu. Veoma je teško dostići
konkurenciju koja stvari radi na pravi način već
duže vrijeme, a preskočiti nepostignuto u prošlosti
i pri tome dostići konkurente sa kontinuirano
visokim postignućima još je teže, a ponekad i
nemoguće, jer u tom slučaju konkurenti raspolažu
znanjem i iskustvom koji organizacije sa lošim
temeljima u ovom smislu nemaju i koje tek treba
da steknu. Oni sa dobrom osnovom u kvalitetu i
performansama, koje proizlaze iz znanja i iskustva
kao glavnim temeljem uspješnosti, mogu očekivati
i još bolje performanse u budućnosti, ukoliko
održavaju ostvareni uspjeh težeći novim
postignućima, dok oni koji tu osnovu nemaju
mogu se „srušiti“ u uzaludnom nastojanju da grade
visoki kvalitet i performanse na lošim temeljima
koji ne mogu podnijeti teret velikih dostignuća jer
nemaju potrebno znanje, vještine i iskustvo koje
uspješne organizacije posjeduju, njeguju i
unapređuju.
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Резиме: Често се наводи да Balanced scorecard
представља једну од десет најкориснијих
менаџерских техника, а неретко се чак
апострофира да је увођење овог интегрисаног
система мерења перфоманси готово нужно за
одржавање саме егзистенције компанија,
алудирајући да овај систем за компанију има
улогу и значај нервног система за човека.
Недавно спроведена истраживања међутим
указују да су очекиване користи од овог
система изостале код значајног броја
компанија које су га имплементирале, а све
већи број аутора оспоравајући научну
фундираност Balanced scorecard, истичу
његову ирелевантност. Не само да све већи
број истраживача истичу да се од увођења
Balanced scorecard не могу остварити
очекиване користи, те да је имплементација
овог система последица помодарства и
некритичког сагледавања реалних домета овог
система, већ се све чешће истичу и могуће
негативне последице његове имплементације.
Тако је у научној литератури, за релативно
кратко време, Balanced scorecard прешао пут
од једне од најутицајнијих иновација која је
допринела промени дискурса савременог
управљачког рачуноводства и праксе, до
обичног мита менаџмент дисциплине. Циљ
овог рада није оспоравање доприноса Balanced
scorecard унапређењу методологије и техника
менаџмента, али свакако јест критички осврт
на апологетска претеривања и глорификације
које овај модел позиционирају као највећи
домет развоја теорије управљања.

Кључне ријечи: мере перформанси, Balanced
scorecard,
управљачко
рачуноводство,
стратегијски менаџмент
Abstract: In the academic literature and research
Balanced Scorecard is commonly treated as one
among the ten most useful managerial techniques
and that this system of integrated performance
measures has the same function as the neural
system for the humans. That is why it is considered
to be of the paramaount importance for the
companies.
However,
the
contemporary
researches point out that the benefits of the
implementation of this system are not in line with
the researchers expectations. Many authors also
challenge the scientific foundation of this method
and emphasize its irrelevancy. Researchers also
belive that the implementation of this system is a
result of following fashion trends in the
management discipline and that the uncritical
perspective of the real range of this system
adopted by the proponents contributed to the
negative consequences of its implementation. In
the scientific literature this system has gone its
way from one of the most influential inovations
which led to the change of the discourse of modern
managerial accounting and its practice to the
myth of this same discipline.
However, the authors of this paper also believe
that Balanced Scorecard contributes to the
universe of techniques and methodology used by
managers in the last two decades, but the goal of
this paper is to critically emphasize the apologetic
glorification of this model as one of the biggest
inventions of the management theory.
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УВОД
Творци Balanced scorecard концепта су Robert
S. Kaplan (Роберт Каплан) и David P. Norton
(Дејвид
Нортон).
Каплан,
иначе
електроинжењер по струци (дипломирао и
стекао
мастер
из
електротехнике
на
Технолошком институту Масачустетс
Massachusetts Institute of Technology –MIT)
докторирао је из области операционих
истраживања на Корнел универзитету (Cornell
University), а од 1984. године на Харвардској
пословној школи (Harvard Business School)
предаје дисциплину „Развој лидерства“.
(Према: званичан сајт Harvard Business School)
Нортон је такође по основном образовању
електроинжењер (дипломирао на Воркестер
политехничком
институту
Worcester
Polytechnic Institute), са завршеним мастером из
операционих истраживања и докторатом из
области пословне администрације (Business
Administration) стеченом на Хардварду,
суоснивач је, председавајући саветодавног
одбора и директор консултантске куће
Паладијиум групације (Palladium Group, Inc).
(Према: http://www.bloomberg.com/)
Објавивши 1992. године чланак The Balanced
Scorecard: Measures That Drive Performance“ у
престижном Harvard Business Review у коме су
представили Balanced scorecard методу,
конципирану да повезује текуће активности
компаније са њеним дугорочним циљевима, ова
двојица електроинжењера ушла су у ред аутора
за које се оцењује да су дали најзначајнији
допринос развоју управљачког рачуноводства и
стартегијског менџмента у другој половини
двадесетог века и постали, готово планетарно
позната имена, док њихов интегрисани систем
мерења и управљања перформансама не
престаје да изазива пажњу како теоретичара
тако и практичара већ дуже од две деценије.
1. ТРЕБА ЛИ КОРИСТИТИ АНГЛИЦИЗАМ
ИЛИ ПРЕВОД ИЗРАЗА BALANCED
SCORECARD?
Имајући у виду да се енглеске речи и изрази
најчешће преузимају у српски језик као
последица недовољног познавања језика,
лењости или помодарства, сваки иоле
озбиљнији научни радник природно тежи да
пронађе и употребљава одговарајућу реч или
израз на српском језику. Међутим, како се већ
из наслова види, аутори овог написа су се
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определили да не преводе израз Balanced
scorecard.
Опредељење
за
коришћење
енглеског израза упркос бројним преводима
Balanced scorecard на српском језику намеће
потребу разјашњавања. Бројни радови и
монографије су објављене о Balanced scorecard
концепту на српском језику, док је помињање
овог концепта у уџеницима управљачког
рачуноводства и стратегијског менаџмента
готово незаобилазно. Поједини аутори користе
изворни енглески израз не образлажући разлог
коришћења англицизма (Стевановић, 2007;
Новићевић и др, 2006; Павловић, 2015) док
бројни аутори преводе ову кованицу, што је
начелно посматрано, за сваку похвалу. У
литератури на спрском језику, ова кованица се
може наћи преведена као „балансна карта
перформанси“ (Крстић, Секулић, 2008),
балансирана
бодовна
картица
(Према:
Станишић, Машић, 2009), балансирана листа
мерења перформанси (Према: Станишић,
Машић, 2009), избалансирана листа циљева
(Каличанин,
2003),
балансирана
карта
резултата
(Домановић,
2013),
систем
уравнотежених циљева (Правдић, 2012),
листа усклађених
циљева
и
резултата
(Милојевић, 2011), уравнотежени регистар
резултата (Малинић, и др., 2015) и др.
Малинић, Милићевић и Стевановић су ретки,
ако не и једини аутори који су посветили
одговарајућу пажњу питању превода овог
израза. Ови аутори наиме наводе како израз
„листа циљева“ није подобан превод за
„scorecard“ будући да „score“ означава
„резултат“ што је шири појам, а „`резултати`
подразумевају и циљеве, и остварења, и
евалуацију остварења.“ Уз то, како поменути
аутори наводе, израз „листа“ је инфериоран у
односу на појам „регистар“, с обзиром да овај
последњи, поред осталог има садржаjније
значење „преглед“ и што изражава активнији
однос са базама података које прате
„регистре“ не само у домену финансијског
извештавања“ (Малинић, и др. 2015, стр. 282)
Опредељење за став да је ипак сврсисходније
користити
англицизам
није
последица
негирања адекватности сваког од поменутих
превода нити пак узрок лежи у помодарству
или снобизму, већ у тези да је немогуће
превести израз Balanced scorecard и тада га
јасно разграничити са појединим другим
савременим системима мерења перформанси,
превенствено са Tableau de bord и Multi-criteria
key performance indicators – KPI. Француска
научна јавност се са дилемом у вези превођења
израза Balanced scorecard суочила одмах након
представљања
овог
концепта.
Наиме,
француски израз Tableau de bord се и пре

настанка Каплан - Нортоновог система мерења
перформанси преводио на енглески језик као
Balanced scorecard (видети: Giard at al. 1995),
тако да је заокружени концепт мерења
перформанси Каплана и Нортона под
поменутим
називом
изазвао
не
мале
контроверзе, и то не искључиво језичке
природе. Како с правом наводе Бесир (Bessire)
и Баке (Baker) веран певод Balanced scorecard,
био би Tableau de bord équilibré (уравнотежен
Tableau de bord). Међутим, како поменути
аутори наводе, овакав превод није заживео
будући да је Tableau de bord од самог настанка
сматран уравнотеженим системом мера
(balanced) будући да је садржавао и
финансијске
и
нефинансијске
мере
перформанси. (Bessire, Baker, 2005, стр. 651).
Као последица наведеног, део француских
аутора се определио да користе енглески израз,
док други Каплан - Нортонов Balanced
scorecard, преводе као „Tableau de bord
prospectif“ (проспективни Tableau de bord) или
ређе „Tableau de bord stratégique“ (стратегијски
Tableau de bord) како би нагласили
стратегијску димензију овог система. Tableau
de bord stratégique и јесте званичан превод
израза Balanced scorecard Каплан-Нортоновог
издања књиге на француском језику.
2. ДА ЛИ УКЉУЧИВАЊЕ
НЕФИНАНСИЈКИХ ПОКАЗАТЕЉА
ЗАИСТА ПРЕДСТАВЉА НОВИНУ
BALANCED SCORECARD ?
У литератури је широко распрострањен став да
је кључна иновација Balanced scorecard
концепта укључивање нефинанисјких мера
перформанси у систем мера. Често је поменути
став праћен ставом да је потреба увођења
нефинансијких
перформанси
настала
у
претпоследњој декади двадесетог века, и то као
последица брзих промена у технологији,
скраћеног животног циклуса производа,
иновација у производним операцијама и
растућег значаја нематеријалних улагања.
Сходно томе, у литератури се чак може наићи и
на став да је Balanced scorecard развијен као
последица промене визије организације и
сходно томе измењене метафоре која
репрезентује стварност, те да је машина која је
представљала метафору индустријског доба,
замењена живим организмом који представља
метафору информатичког друштва. (Simon,
2011, стр. 10-12) Подобност традиционалног
система мера перформанси за индустријско
доба, навдоде и сами Каплан и Нортон (Према:
Speckbacher et al., 2003, стр. 363).

Свесност значаја нефинансијских показатеља,
њихово систематско праћење и интегрисано
извештавање које обухвата финансијске и
нефинансијске информације није међутим
везана за појаву информатичког друштва, већ
потиче из друге половине деветнаестог века.
Наиме, „недељни извештај“, који представља
претечу Tableau de bord, а који је поред
финансијских, садржавао и нефинансијске
информације датира са краја деветнаестог века.
(Према: Pezet, 2009) Извештаји сличног
садржаја Tableau de bord, који се у литератури
обично апостофира као први интегрисани
систем мера, били су присутни у САД-у крајем
деветнаестог века (видети опширније у: Yates,
1989 и Pezet, 2009), док се сам Tableau de bord
појављује током двадесетих година двадесетог
века. (Према: Pezet, 2009)
У прилогу ове дискусије, вредно пажње је
напоменути да је компанија Џенерал Електрик
(General
Electric)
развила
систем
нефинансијских показатеља још педесетих
година двадесетог века (видети: Greenwood,
1982), а да су поједини аутори, међу којима и
Дракер (Drucker) указивали на потребу
интегрисања нефинансијских мера у систем
мера половином двадесетог века (Дракер,
конкретно 1954. године). (Према: Neely, 2005,
стр. 1266)
3. У ЧЕМУ ЈЕ ОНДА НОВИНА BALANCED
SCORECARD-А?
За почетак, важно је напоменути да је Balanced
scorecard концепт еволуирао током времена.
Balanced scorecard (Balanced scorecard тип I) је
осмишљен као мултидимензионлни оквир за
стратегијско мерење перформанси у коме су
комбиновани финансијски и нефинансијски
показатељи, накнадно је овај систем унапређен
тиме
што
је
описивао
стартегију
установљавајући узорчно последичне везе
(Balanced scorecard тип II), да би данас
представљао и средство за имплементацију
стратегије доводећи је у везу са дефинисаним
циљевима, акционим плановима, резултатима и
подстицајима (Balanced scorecard тип III).
(Према: Павловић, 2015, стр. 168. О развоју
Balanced scorecard видети опширније и у:
Станишић,
Машић,
2009)
Резултати
истраживања примене Balanced scorecard
концепта често су
мањкави управо као
последица чињенице да поједине компаније
примењују
различите
типове
Balanced
scorecard. Да проблем буде већи, поједине
компаније погрешно изјављују да примењују
Balanced scorecard концепт само зато што
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користе микс финансијских и нефинансијских
показатеља. Наведени проблем апстрофирају и
сами творци Balanced scorecard. (Према:
Speckbacher et al., 2003, стр. 362. Према:
Павловић, 2015, стр. 167.)
Како истичу Каплан и Нортон (2001а, стр. 26)
јединствен допринос Balanced scorecard је што
описује стратегију на конзистентан и детаљан
начин. Пре развоја Balanced scorecard,
менаџерима је недостајао оквир за описивање
стратегије. Како наводе Каплан и Нортон,
менаџери нису могли да примењују нешто што
нису могли добро да опишу. Самим тим,
једноставан чин описивања стратегије помоћу
стартегијских мапа и Balanced scorecard
представља
изузетан
допринос
(Исто).
Стратегијска мапа, која чини скуп хипотеза са
узрочно последичним ефектима, представља
средство за детаљно описивање стратегија
(Kaplan, Norton, 1996, стр. 31).
Поменути
допринос
међутим
није
општеприхваћен. Поједини аутори истичу да се
концепт Tableau de Bord суштински не
разликује од Balanced scorecard концепта.
Сагласно томе, Мало (Malo) истиче да су се
многи од концепата садржаних у Balanced
scorecard првобитно појавили у Tableau de Bord
(Malo, 1992, стр. 923), док Бесир и Баке наводе
да, иако није без слабости, Tableau de bord
генерално представља богатији концептуални
оквир него што је Balanced scorecard. (Bessire,
Baker 2005, стр. 645)
За разлику од појединих других савремених
система за мерење перформанси (видети
опширније:
Павловић,
2015),
Balanced
scorecard концепт се у значајно референтнијој
мери
може
сматрати
концептуално
заокруженим и јасно дефинисаним системом за
мерење и управљање перформансама. Јасно су
одређене четири димензије које је се мере и
којима се управља (финансије, потрошачи,
интерни процеси и димензија учења и раста),
јасно су разрађене стратегијске мапе и
обезбеђен је системски приступ превођења
стратегије у јасно предвидљиве и мерљиве
циљеве. Дакле, јасно су дефинисани узрочно
последични односи везаних за реализацију
стратегије, која се сагледава као „хипотеза о
узрочно-последичним
везама
између
активности (водећих индикатора) и жељених
исхода (заостајућих индикатора).“ (Каличанин,
2003, стр. 172)
Може се рећи да су Каплан и Нортон развили
алгоритам превођења стратегије у акционе
планове са успостављеним мерним тачкама
(финанијским
и
нефинансијским)
које
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омогућују реализацију стратегије, прате
успешност њеног спровођења и указују на
тешкоће на које се наилази и које је потребно
превазилазити. Тежња за формулисањем
алгоритама по којима се одвијају процеси и
јесте својствена инжењерским наукама, док је у
далеко мањој мери пристутна у хуманистичким
наукама. С тога и не изненађује много, што оба
творца Balanced scorecard долазе из сфере
инжењерских наука.
4. МОЖЕ ЛИ СЕ ДИЗАЈНИРАТИ
АЛГОРИТАМ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ У АКЦИОНИ ПЛАН
КОЈИ У РЕАЛНОМ ЖИВОТУ
ФУНКЦИОНИШЕ?
Одговор на постављено питање може се добити
искључиво анализом ефеката имплементације
Balanced scorecard концепта. Широка примена
Balanced scorecard концепта у пракси,
омогућила је бројна емпиријска истраживања
утицаја овог система на перформансе, а
посебно испитивања сврсисходности увођења
Balanced scorecard за потребе стратегијског
управљања.
Неадекватост примењиване методологије за
оцену утицаја имплемтације Balanced scorecard
на организационе перформансе наметнуо се као
посебно значајан проблем. (Видети опширније
у: Павловић, 2015, стр. 171) Албертсенова
(Albertsen) и Луај (Lueg) истичу да је само 30 од
117 посматраних истраживања адекватно
дизајнирано, односно дизајнирано да на
свеобухватан
начин
обухвати
елементе
Balanced scorecard концепта. (Albertsen, Lueg,
2014, стр.431) Поред тога, у истраживањима,
постоји диверзитет по питању фокуса на
специфичне атрибуте и дефиниције тих
атрибута. Такође постоје бројне и потенцијално
значајне разлике између Balanced scorecard у
посматраним организацијама. На основу свега
наведеног, Албертсенова и Луај закључују да
емпиријске студије дају танак основ за
генерализују Balanced scorecard оквира, како то
заговарају Каплан и Нортон. (Исто)
Након почетне еуфорије, па чак истицања и
неопходности
имплеменатације
Balanced
scorecard, све већи број истраживача истиче да
не постоје убедљиви докази о предностима
увођења овог система, док поједине студије
указују да имплементација Balanced scorecard
може да произведе и негативне консеквенце по
перформансе организације. (Према: Павловић,
2015, стр. 170-171)

Изостанак очекиваног позитивног ефекта
имплементације Balanced scorecard концепта је
поделила научну јавност. Док једни истичу
практичне проблеме у имплементацији и
примени Balanced scorecard, те наводе да су
мањкавости, злоупотребе или нус појаве
последица неадекватно дизајнираног и/или
имплементираног система, други оспоравају
саму
теоријску
валидност
оквира
и
методологије Balanced scorecard, односно
оспоравају реалност самих претпоставки на
којима је Balanced scorecard концепт утемељен.
(Према: Павловић, 2015, стр. 171)
Критике усмерене на теоријску валидност
Balanced scorecard оквира су бројне (видети:
Павловић, 2015, стр. 173-175). Поједине су
усмерене на поједине аспекте Balanced
scorecard оквира, док поједине оспоравају
читав концепт оцењујући да нема простора за
унапређење, односно отклањање недостатака.
Међу последњима, запажено место заузима
Норклитова (Nørreklit) која оспорава теоријску
фундираност Balanced scorecard већ дуже од
две деценије. У раду објављеном 2012. године у
специјалном издању часописа Journal of
Accounting
&
Organizational
Change
(престижног издавача „Emerald“) посвећеном
двадесетогодишњици
Balanced
scorecard
концепта,
Норклитова
са
сарадницима
аргументовано истиче да Balanced scorecard
представља мит менаџмент дисциплине
(Nørreklit et al, 2012, стр. 492). Означавање
Balanced scorecard оквира митом, Норклитова
и сарадници аргументују језичком анализом
текстова/књига Каплана и Нортона, слабостима
каузалних односа успостављених у Balanced
scorecard, истичући да је повезивање
стратегијских циљева са системом мера лабаво,
да је однос између мерења и најважнијих
узрочно-последичних ефеката нејасан, а да
довођење у везу циљева и мера са анализом
рентабилитета није ни могуће. (Према:
Nørreklit et al, 2012, стр. 496. Према: Исто.)
Balanced scorecard оквир је наиме утемељен на
миту да каузални, тј. узрочно последични
односи постоје, те да је посао менаџмента да их
открије и угради хијерархијским top-down
приступом. (Nørreklit et al., 2012, стр. 505) Како
наводи Норклитова са сарадницима узрочно
последични односи који постоје у природним
наукама
се
не
могу
механицистички
пресликати на друштвене конструкције.
Компанија није нити механички нити природни
организам (Nørreklit et al., 2012, стр. 505)
Каузалност у пословању је наиме заснована на
„изграђеном сету каузалности“, а не на
каузалности која произилази из природних

законитости. Овај сет каузалности изграђен је
на комбинацији особина природних и људских
конструкција везаних за комплексан процес
организовања.
Према
прагматичном
конструктивизму, неопходан и довољан услов
за изградњу каузалних односа и настојање да
каузални ефекти имају жељени исход, и
подразумева интеграцију следеће четири
димензије: (1) опсервације засноване на
чињеницама; (2) сет могућности интегрисаних
са чињеницама, односно фактичке а не
спекулативне могућности; (3) вредности и
циљеве који изражавају субјективне вредности
које мотивишу укључене људе и које су у
распону
реалних
могућности;
и
(4)
комуникацију, која треба да пренесе људима
ову
интегрисану
структуру
чињеница,
могућности и вредности. (Nørreklit et al., 2012,
506)
Неколико
недавно
спроведених
истраживања потврђује проблематичност или
оспоравају каузалност на којој је утемељен
Balanced scorecard концепт. Тако Сил и Ји
оспоравају утемељеност узрочно последичних
односа (Seal, Ye, 2014), Албертсонова и Луај
наводе да се узрочно последични односи
темеље на претпоставкама и осећањима
(Albertsen, Lueg, 2014, стр. 445),
док
Франћиолијева и Ћинкуини (Francioli, Cinquini,
2014) наводе да да су стратешке везе нејасне и
несигурне, да су каузалне везе од стране актера
одбачене, те да су сратегијске везе између мера
успостављене на основу личних уверења
актера, њиховог схватања и жеља о начину за
остваривање њихових циљева
Све наведено иде у прилог Кленхоловом ставу
(Chenhall, 2006, стр.111) да су иновације у
мерењу перформанси резултат помодарства,
односно „новотарија и трендова“, а да се
системи мерења усвајују зато што организације
подржавају једну другу и желе да изгледају
савремено. (Према: Павловић, 2015, стр. 170171) .
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У контексту разматрања реалних домета и
ограничења Balanced scorecard концепта, чини
се корисним сагледати значај и улогу
старегијског менаџмента. Посебно корисним се
чини осврнути се на Ансофову (Ansoff) и Серто
- Питерову (Сerto и Piter) дефиницију
стратегијског менаџмента. Ансоф дефинише
стратегијски менаџмент као систематски
приступ
позиционирању
и
повезивању
организације са њеним окружењем на начин
који ће обезбедити њен континуирани успех и
обезбеђење од изненађења, а Серто и Питер
као континуирани, итеративни процес, циљан
на одржавање организације као потпуно
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подесне да одговори својој средини (Према:
Лончаревић, Машић, Ђорђевић – Бољановић,
2007). Како међутим поставити организацију да
буде потпуно подесна да одговори изазовима
окружења, „обезбеђујући је од изненађења“
када је у будућности једино неизвесност
извесна? Како и када редефинисати стратегију
када се зна да је редефинисање стартегије
неопходно, не само уколико је стратегија
неуспешна, већ и када је стратегија евидентно
успешна?
Наиме,
стратегија
која
је
обезбеђивала успех у једним условима неће
више бити подесна када се услови измене, а
интезивне промене јесу најважније обележје
савременог доба. Фрери (Fréry) истиче и
парадокс да је постигнут успех управо главни
разлог инертности, недостатка иновација и
скретања од дефинисане стратегије. (Fréry у:
Collectif d’auteurs, 2005, стр.118) Стратешки
проблеми се уобичајено формализовано и
приказују помоћу тзв. теорије игара, која се
бави понашањем носилаца одлука (играча) у
случајевима када те одлуке међусобно утичу на
играче, а чији су теоријски концепти изведени
из „не-физичких” проблема. (Према: Оцић,
2015, стр. 27). А како наводи Хоџсон,
привлачност игре и јесте у томе што производи
новину и изненађење. (Hodgson, 1984, 161-162.
Према: Оцић, 2015 стр. 27) „Иреверзибилност
игре је очигледна. Акције у садашњости зависе
од
(пр)оцене
неизвесне
и
непознате
будућности. Кад би време било реверзибилно
будућност би била сазнатљива као прошлост.“
(Hodgson, 1984, 161-162. Према: Оцић, 2015,
стр. 27) Георгеску-Реген (Georgescu-Roegen)
истиче да „свака промена кроз коју економски
процес пролази, оставља трага на њему ...(То)
није механички процес. То је еволутивни
процес који стално производи новине.“
(Georgescu-Roegen, 1978, стр 7–8. Према: Оцић,
2015, стр. 27) Добро је познато да добри
резултати могу бити резулат игре (Merchant and
Van der Stede, 2007. Према: Nørreklit, Mitchell,
2014, стр.431), а како наводи Анштајн
(Einstein), машта је важнија од знања. (Према:
Оцић, 2015, стр. 27)
Механицистичка парадигма је у економској
науци оспоравана, не само јер је утемељена на
претпоставци да су процеси у времену
реверзибилни, искључујући тиме новину и
еволуцију у систему, већ и због тога што не
укључује у анализу машту и вољу
индивидуалних актера. (Према: Hodgson, 1984,
161-162. Према: Оцић, 2015, стр. 26-27)
Суштински проблем Balanced scorecard
концепта произилази из чињенице да су
економски
процеси
и
перформансе
стохастичког карактера недовољно поуздано
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мерљиви и детерминисани и у тренутку
настанка и неспорно недовољно предвидљиви у
будућности. Економске трансакције су наиме
аутохтони и аутономни исказ привредних
активности којима се реализује пожељна
пословна бесконачност предузећа (going
concern), при чему је успешност детерминисана
дејством бројних ендогених и егзогених
фактора и њиховим интеракцијама на начин да
генерише одржив развој и раст перформанси
или кризу и пад перформанси.
Осим тога, према савременим приступима
теорији предузећа концепт максимализације
добитка у дугом року еволуирао је у концепт
максимализације
богатства
и
циљних
преференција, што отвара широк спектар
непознаница али и потребу за синхронизацијом
оптимизација пословног портфолија, социјалне,
еколошке и мотивационе парадигме, укључиво
и креирање и синхронизацију методолошких
пропозиција у технолошком, организационом,
финансијском, обрачунском и информационом
домену, како би се дошло до максимализације
перформанси и ефектуирања таргетираних
преференција инволвираних актера. Употребна
неделотворност Balanced scorecard концепта
последица је:
- некритичких симплификација којима се
природни, друштвени и тржишни системи
аналогно третирају;
- некритичких симплификација из којих
произилази да се разнородним системима може
управљати аналогним механизмима; и
маргинализовања
методолошких
(не)конзистентности ситуирања стратегијских
мапа што проблематизује делотворност
превођења стратегија у „јасно предвидљиве и
мерљиве циљеве“.
Другим речима, друштвена дешавања се не
могу представити алгоритмом. Алгоритми могу
бити од велике користи за разумевање
проблема и одређивања правца активности, али
се живот никада неће одвијати по
успостављеном алгоритму. Предузеће чине
људи, партнерске компаније такође чине људи,
као и саме потрошаче. А људи се никада неће
понашати ни по једном алгортиму. У жељи да
превазиђу мањкавост осталих система за
мерења перформанси, перципирану као
недостатак чврстог методолошког оквира и
јасне и прецизне разрађености система за
мерење и управљање перформансама, Каплан и
Нортон су, чини се, превидели да се „живот не
може ухватити ни у какве схеме“. Управо жеља
за јасним и прецизним дефинисањем процеса и

тежња за идентификовање чврстих каузалних
односа чини највећу слабост Balanced
scorecard.
Balanced scorecard, некада дигнут у звезде сада
је
најоспораванији
систем
мерења
перформанси. Систем кључних индикатора
перформанси (Key Performance Indicators –
KPIs,
Нелијева
Призма
перформанси
(Performance Prism) или Сајмонов концепт
управљачких полуга (levers of control - LoC),
(видети у: Павловић, 2015, стр.166) никада
нису доживели славу Balanced scorecard
концепта, али ни оспоравања и негирања са
којима се Balanced scorecard сусреће данас.
С
друге
стране,
упркос
бројним
аргументованим критикама на рачун Balanced
scorecard, тешко је не сложити се са Нилијевом
(Neelly) констатацијом да се не сме потценити
значај и утицај Balanced scorecard концепта,
који је као оквир и концепт, дао подстицај
генерацији практичара и чланова академске
заједнице за проучавање и унапређење система
за мерење и управљање перформансама.
(Према: Neelly, 2005, стр. 1274. Према:
Павловић, 2015, стр.176)
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Абстракт:
Сагледавање
друштвене
одговорности предузећа и оправданости
инвестиционих пројеката с аспекта утицаја
на друштвену заједницу, односно државу, има
све већи значај у Европској унији. Будући да
кориштење ограничених ресурса за остварење
једног циља може имати за посљедицу
смањивање могућности њиховог кориштења за
остале друштвене циљеве, идентификација и
дефинисање развојних циљева, у складу са
постојећим потенцијалима и ресурсима,
постаје нужан предуслов раста и развоја. Да
би се могла донијети валидна оцјена о
друштвеној оправданости инвестиционих
пројеката,
потребно
је,
прије
свега,
квантификовати, а затим вредновати укупне
инвестиционе ефекте. У ту сврху је потребно
одредити адекватне критеријуме на основу
којих се ефекти инвестиција могу оцијенити са
различитих друштвених аспеката
Кључне ријечи: Друштвена одговорност
предузећа, инвестиције, инвестициони
пројекти, оцјена, Европска унија.
Abstract: To perceive social responsibility of an
enterprise and to justify the investment projects

from the aspect of their significance for society
and the country is becoming more and more
important in the European Union. The use of
limited resources for only one goal can as a
consequence have slighter chances for those
resources to be applied in other social aims, so
that to identify and define the goals of development
in accordance with the existing potential and
resources is becoming a necessary prerequisite of
growth and development. In order to be able to
appropriately assess social responsibility of the
investment projects, the total investment effects
should first be quantified and then evaluated.
Therefore it is also necessary to set proper criteria
according to which the investment effects can be
assessed from different social aspects..
Key Words: Social responsibility of an enterprise,
investments, investment projects, assessment,
European Union.

1.

УВОД

У Европској унији је тек од 2000. године
почело озбиљније разматрање друштвено
оправданог пословања, а с тим у вези и
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друштвено оправданог инвестирања и то након
Лисабонског састанка114 највиших државних
званичника.
Од тада, Европска комисија активније дјелује
на питањима унапређивања друштвених
аспеката код пословања и инвестирања, као и
стварања оквира унутар Европе за њихово
спровођење. Значај и актуелност теме
потврђује и интензивна свјетска дебата о
друштвено оправданом пословању предузећа,
која је услиједила након 2002. Године. Пропаст
неколико великих свјетских концерна утиче на
постепено схватање да инвеститори морају
преиспитати своја мјерила.
Основни проблем истраживања, односи се на
питање, колико су предузећа кроз своје
инвестиционе пројекте друштвено одговорна?
Шта се може очекивати у будућности по овом
питању? Да ли постоје законски оквири који
регулишу ову област, и да ли постоји, какав је
и колики напредак у овој области код нас?
Предмет истраживања припада области оцјене
изводљивости инвестиционих пројеката, тј.
управљању пројектима.
Циљ рада је да се укаже на значај друштвене
одговорности при оцјени инвестиционих
пројеката. Такође циљ рада је да укаже на
степен научне, истраживачке и практичне
парадигме значаја друштвене одговорности при
оцјени инвестиционих пројеката. Такође, у
практичном смислу, рад има за циљ да укаже
на примјере добрих страних искустава за
домаћу праксу. С тим у вези кроз рад смо
истраживачки опус усмјерили на анализу
истих. У посљедњих двадесетак година, дошло
је до великих промјена у улози коју имају
приватна предузећа у унапређивању општег
добра. Томе су значајно допринијели фактори
као што су дерегулација, приватизација и
слабљење граница између државе и тржишта. У
индустријским
нацијама
филантропски
обиљежена веза између предузећа и цивилног
становништва иде у смјеру нове дефиниције
улога, права и одговорности у предузетничком
свијету. 115

На засједању Европског савјета 23-24. марта 2010.
године у Лисабону усвојена је "Лисабонска стратегија"
са циљем да се одреди правац економске и политике
запошљавања
ЕУ
у
наредној
деценији.
http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
115
Вукобрат, Б., Н., Барић, С., Зборник радова, Социјално
одговорно господарење – економски и етички аспекти,
Правни факултет свеучилишта у Загребу, Загреб, 2008,
стр.41.

2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКА
ОПРАВДАНОСТА ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПРОЈЕКАТА – КОСТ – БЕНЕФИТ
АНАЛИЗА
Нови прописи ЕУ о структурним и кохезионом
фондовима116 (који су доступни земљама
чланицама) јасно захтијевају кост-бенефит
анализу (анализу трошкова и користи) за
инвестиционе пројекте, у случају да буџети тих
пројеката превазилазе 5 милиона евра. Дакле,
кост-бенефит анализа представља основни
услов за доношење одлуке о оправданости
финансирања појединих пројеката, гдје се
посебно анализира друштвено-економска, а
посебно финансијска оправданост. Економска
анализа процењује у којој мјери пројекат
доприноси економском напретку региона или
земље и она произилази из финансијске
анализе, при чему се узимају у обзир и
опуртунитетни трошкови и користи. Она се
врши у име читавог друштва (региона или
земље) а не само у име власника
инфраструктуре, као што је случај са
финансијском анализом. Према методологији
Европске комисије, у оквиру званичне костбенефит анализе, економска анализа се
спроводи кроз три фазе117 :
Фаза 1: Корекција пореза/субвенција и осталих
трансфера;
Фаза 2: Корекције екстерналија;
Фаза 3: Конверзија тржишних цијена у
обрачунске цијене како би се у њих
укључили и социјални трошкови и
користи (утврђивање коефицијената
конверзије).
Фаза 1 – Корекција пореза/субвенција и
осталих трансфера
У овој фази потребно је утврдити два додатна
елемента за економску анализу: вриједност
„фискалних
корекција”
и
вриједност
коефицијената конверзије за тржишне цијене
на које утичу фискални аспекти.
Неопходно је од токова финансијске анализе
одузети плаћања која немају реалног пандана у
ресурсима као и субвенције и индиректне
порезе на инпуте и аутпуте. Тржишне цијене
подразумијевају порезе и субвенције, као и
одређене трошкове трансфера који могу да

114
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Поповић,
Г.,
Економија
Европске
уније,
Макроекономски аспекти и заједничке политике,
Економски факултет у Бањој Луци, 2009, стр. 219, 231 и
232.
117
European Commission, Guide to COST-BENEFIT
ANALYSIS of investment projects, Directorate General
Regional Policy, 2008, str. 33
116

утичу на релативне цијене. Док би у одређеним
случајевима било тешко утврдити цијене без
пореза, одређена груба, општа правила се могу
донијети како би се кориговала таква
одступања118 :

квантификоване и да ли им је дата реална
новчана вриједност, уколико је то могуће.
Уколико је то тешко или немогуће, те трошкове
и користи треба квантификовати барем
физички за квалитативну процјену.

•

улазне и излазне цијене које треба
размотрити помоћу анализе трошкова и
користи биће без ПДВ-а и осталих
индиректних пореза;

•

цијене инпутa које треба размотрити у
анализи трошкова и користи требало би да
буду у бруто износу са директним
порезима;

•

чиста
трансферна
плаћања
према
појединцима, попут уплата социјалног
осигурања, се изостављају;

•

у одређеним случајевима индиректни
порези/субвенције
требало
би
да
представљају
корекцију
екстерналија.
Типични примјери су порези на цијене
енергије који треба да одврате екстерналије
везане за животну средину. У овом случају,
као и у сличним случајевима, укључивање
ових пореза у трошкове пројекта може бити
оправдано, али приликом оцјене треба
избјегавати двоструко рачунање (нпр.
укључивање како опорезивања енергије,
тако и процјене спољних трошкова животне
средине у процјену).

Капитал који подразумијева земљиште, зграде,
механизацију и природне ресурсе треба
вредновати према њиховом опортунитетном
трошку, а никако према њиховој историјској
или званичној обрачунској вриједности. То је
потребно
извршити
кад
год
постоје
алтернативне опције за кориштење капитала, па
чак и када је већ у власништву јавног сектора.
Знатан број великих пројеката, нарочито у
инфраструктури, могу да дају користи
субјектима ван оних који директно присвајају
социјални приход који пројекат ствара. Дакле,
те користи могу да настану не само за директне
кориснике производа, већ и за трећа лица за
која нису ни били намијењени, због чега се и
оне морају узети у обзир у анализи.

Важно је напоменути да би третирање
опорезивања требало да буде мање прецизно
када год је оно од занемарљивог значаја у
пројектној процјени, али се ипак захтијева
општа конзистентност.
Фаза 2 – Корекције екстерналија
Циљ ове фазе је да се идентификују екстерне
користи или екстерни трошкови као један или
више редова који нису разматрани у
финансијској анализи. Међутим, понекад је
вредновање екстерних трошкова и користи
тешко, чак и ако се лако идентификују. Наиме,
пројекат може да произведе неку еколошку
штету, чији ће се ефекти заједно са другим
факторима догодити након одређеног времена
и које је тешко квантификовати и вредновати.
Као примјере трошкова и користи који се могу
навести су утицај на животну средину, вријеме
уштеђено у сектору транспорта, људски
животи сачувани пројектима у сектору
здравства и тако даље. Потребно је провјерити
да ли су ове врсте трошкова идентификоване,
118
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Фаза 3 – Од тржишних ка обрачунским
цијенама
У овој фази се одређују коефицијенти
конверзије, за трансформацију тржишних
цијена у обрачунске. То значи да треба
провјерити да ли су у пројекту, поред
финансијских трошкова и користи, размотрене
и социјалне користи и трошкови пројекта. То
може да се деси поред фискалног утицаја и
екстерналија када су119 :
(1) реалне цијене инпутa и аутпутa одступају од
тржишних, због несавршеног тржишта;
(2) наднице нису везане за продуктивност
радне снаге.
(1) Дате цијене инпутa и аутпутa не могу да
осликавају њихову социјалну вриједност због
искривљења на тржишту, као што су
монополски режим, трговинске баријере, итд.
Наиме, кадa год на неке инпутe утичу велике
цјеновне разлике, потребно је то питање
размотрити у процјени пројеката и користити
обрачунске цијене које могу боље да
осликавају социјалне опортунитетне трошкове
ресурса. Досадашња разматрања указују на
повезаност
опортунитетног
трошка
и
пројектованог приноса, који је важнији
параметар за потенцијалне инвеститоре.120 Код
анализе пројеката треба пажљиво процијенити
119

European Commission, Guide to COST-BENEFIT
ANALYSIS of investment projects, Directorate General
Regional Policy, 2008, str. 40

120

Benninga, S., Z., Saring, O., H., Corporate Finance – A
Valuation Approach, University of Pennsylvania, 1997, str.
89.
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и размотрити како на социјалне трошкове
утичу одвајања од сљедећих цјеновних
структура121:
•

Маргинални трошкови за робу којом се не
тргује на међународном нивоу, као што су
локалне услуге транспорта;

•

Гранична цијена за којом се тргује на
међународном
нивоу,
као
што
су
пољопривредна или производна роба.

Као примјере цјеновних одступања могу се
навести:
•

интензиван пројекат на земљишту, као на
примјер индустријска локација гдје је
земљиште доступно бесплатно јавном
органу, док би се у супротном случају могло
изнајмљивати;

•

пољопривредни пројекат који је зависан од
водоснабдијевања по веома ниској тарифи,
уз велике субвенције јавног сектора;

•

енергетски интензиван пројекат који је
зависан од снабдијевања струјом по режиму
регулисаних тарифа, када се те тарифе
разликују од дугорочних маргиналних
трошкова.

•

електрана у монополском режиму, која
одређује значајно одступање цијена струје
од дугорочних маргиналних трошкова, гдје
економска корист може бити мања од
финансијске користи.

(2) Када је у питању радна снага, она у неким
случајевима,
нарочито у инфраструктури,
може
представљати
пресудни
инпут
инвестиционих пројеката. При томе, наднице
могу да буду искривљен социјални индикатор
опортунитетног трошка радне снаге, јер су
тржишта радне снаге несавршена. У таквим
случајевима, потребно је користити обрачунске
плате (плате у сјенци) и извршити корекцију
номиналних плата. Другим ријечима, потребно
је утврдити највећу могућу накнаду која би се
могла на другом мјесту зарадити за ангажовани
рад. Дакле, плате које се стварно исплаћују,
због закона, прописа и других ограничења о
минималним зарадама, не морају да буду права
мјера реалног опортунитетног трошка радне
снаге.
Иако
Европска
комисија
није
препоручила конкретну формулу за обрачунске
наднице, приликом израде инвестиционих
пројеката је потребно узети у обзир процјену
друштвених трошкова радне снаге и бити у
томе досљедан.
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Када је ријеч о додатном запошљавању, може
се рећи да је то првенствено социјални трошак.
Кориштењем ресурса радне снаге у пројекту,
она постају недоступна за алтернативне сврхе.
При томе, релевантна корист представља
додатни приход добијен стварањем послова и
то се узима у обзир у вредновању директног и
индиректног нето аутпутa који резултира из
пројекта.
Међутим, у неким случајевима утицај пројекта
на запосленост може да захтијева пажљива
разматрања као што су122:
• Важно је да се провјере губици запошљавања
у другим секторима као посљедица пројекта:
бруто користи од запослености могу да
прецијене нето утицај.
• Понекад се за пројекат сматра да одржава
послове који би у супротном били изгубљени:
то може бити релевантно за реновирање и
модернизацију постојећих фабрика: ову врсту
аргумента
треба
подржати
анализом
структуре трошкова и конкурентности са
пројектом и без њега.
• Неки циљеви структурних фондова окренути
су конкретним циљевима запослености (нпр.
млади, дуго незапослени) и може бити важно
да се размотре различити утицаји по циљним
групама.
Након корекције цјеновних искривљења,
потребно је све трошкове и користи који се
јављају у различито вријеме дисконтовати, а
потом израчунати економску интерну стопу
рентабилности
(ERR).
Литература
и
међународна пракса дају велики број
различитих приступа за тумачење и бирање
вриједности социјалне дисконтне стопе коју
треба усвојити. Европска дисконтна стопа од
5% може да има различита оправдања и може
да представља стандардни показатељ за
пројекте које суфинансира ЕУ. Након одабира
одговарајуће социјалне дисконтне стопе,
потребно је израчунати економску нето
садашњу вриједност (ENPV) и коефицијент
односа трошкова и користи. Све пројекте са
ERR мањим од 5%, или негативном ENPV
након дисконтовања са дисконтном стопом од
5%, потребно је пажљиво процијенити, па чак и
одбацити. Исто тако важи и за коефицијент
односа трошкова и користи мањи од 1.
Међутим, у неким изузетним случајевима,
негативна ENPV се може прихватити уколико
постоје важне нефинансијске користи, при
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чему њих треба детаљно представити, јер ће
такав пројекат имати само маргинални
допринос циљевима ЕУ политике регионалног
развоја.

5. Процјена ефеката интервенције у виду
одабраних критеријума, при чему се из
резултата који долазе из претходне фазе (и
квалитативно и квантитативно) додељује
одређени бод.
6. Идентификација
типологије
субјеката
укључених у интервенцију и сакупљање
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Утицај

2
0,6
1,2
1
0,2
0,2
4
0,2
0,8
2,2: умјерен
утицај
Утицај

Пројекат Б
Капитал
Једнака могућност
Заштита животне средине
Укупно

Пондер

Пројекат А
Капитал
Једнака могућност
Заштита животне средине
Укупно

Пондер

1. Циљеве треба изражавати у мјерљивим
вриједностима. Они не треба да буду
преопширни, али могу бити алтернативни
(постизање мало више од једног циља може
дјелимично да искључи постизање другог).
2. Када се направи „вектор циљева” треба
пронаћи
технику
за
сакупљање
информација и прављење избора; циљеви
треба да имају додијељене пондере који
осликавају релативну важност коју им је
дала Европска комисија.
3. Дефинисање критеријума процјене који
могу да се односе на приоритете различитих
субјеката који су укључени или могу да се
односе на конкретне аспекте евалуације
(степен синергије са другим интервенцијама
користећи капацитет резерви, реализација
потешкоћа, итд.).
4. Извршити анализу утицаја која се састоји од
анализе ефеката које производи, за сваки од
одабраних критеријума. Резултати могу
бити квантитативни или квалитативни
(процјена способности).

Ова методологија, коју примјењује Европска
комисија, посебно је ефикасна када је
вредновање трошкова и користи тешко, па чак
и немогуће извршити. Наиме, претпоставимо
да одређени пројекат показује дисконтну стопу
од 5% и негативну економску нето садашњу
вриједност од једног милиона евра. То значи да
се предвиђа нето друштвени губитак пројекта
исказано новчано. Међутим, упркос овоме,
може да се процијени да пројекат треба
финансирати јер има „веома позитиван” утицај
на животну средину који није могуће
вредновати. Дакле, Европска комисија може да
узме у обзир заштиту животне средине као
пресудно добро. Како бисмо још детаљније
објаснили ову методологију, за случајеве који
се не могу квантификовати (или их је тешко
квантификовати), навешћемо примјер који је
дат у наредној табели:
Бодови

Кроз
вишекритеријумску
анализу
се
истовремено разматра низ циљева у вези са
планираном инвестицијом чија се евалуација
врши. Она, у суштини, олакшава разматрање
циљева доносилаца одлука у процjени
инвестиције, који, у неким случајевима, не
могу бити уврштени нити у финансијску, нити
у економску анализу, као нпр. друштвена
једнакост, заштита животне средине, једнаке
могућности итд. Вишекритеријумска анализа
треба да буде организована на сљедећи начин
123
:

функције
различитим

7. Сабирање бодова за различите критеријуме
на основу дефинисаних преференци.
Појединачни бодови се могу сакупити и
дати нумеричку процјену интервенције која
је
упоредива
са
другим
сличним
интервенцијама.

Бодови

3. ОЦЈЕЊИВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ
ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА И
ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА

одговарајуће
преферентне
(пондери) у складу са
критеријумима.

4
0,6
2,4
1
0,2
0,2
2
0,2
0,2
2,8: значајан
утицај124

Табела 4.1. Вишекритеријумска емпиријска
анализа за два пројекта (истраживање кроз
анализу аутора)
Укупан сет критеријума који су релевантни за
процјену пројекта (капитал, једнака могућност,
утицај на животну средину) сакупљају се у
124

0: нема утицаја, 1: врло мали утицај, 2: умјерен утицај, 3:
значајан утицај, 4: веома велики утицај
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матрици заједно са утицајима (мјерено у
бодовима или процентима) пројекта на
релевантне критеријуме. Такође, треба да се
дефинише релативна важност која се даје
разматраним критеријумима, односно пондери.
Множењем бодова и пондера добија се укупан
утицај пројекта. У датом примјеру можемо
видјети да пројекат Б има већи социјални
утицај, гледано према укупном збиру за
одабране социјалне критеријуме. Код примјене
вишекритеријумске анализе је важно да се
прије свега утврди сљедеће 125:
•

Да ли су прогнозе за нефинансијске аспекте
квантификоване на реалистичан начин у exante евалуацији;

•

Да
ли
постоји
прецизна
анализа
нефинансијских трошкова и користи;

•

Да ли додатни критеријуми имају разумну
политичку тежину да би се одредиле
значајне промјене у финансијским и
економским резултатима.

Наравно, треба бити веома пажљив са
приједлозима гдје је анализа неновчаних
користи нејасна и само квалитативна.
4. РАЗВОЈ, ЗНАЧАЈ И ПЕРСПЕКТИВА У
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ
ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – СТРАНА
ИСКУСТВА ЗА ДОМАЋУ ПРАКСУ
Међу свјетски водећим менаџерима влада
мишљење како је корпоративна друштвена
одговорност (Corporate Social Responsibility CSR), тј. преузимање друштвене и еколошке
одговорности од стране предузећа, данас
неопходан услов за њихово успјешно вођење.
То потврђују и политички челници у контексту
своје модерне помоћи земљама у развоју и
неразвијеним земљама, која се базира на томе
да дугорочно вођење предузећа у тим земљама
игра важну улогу у борби против сиромаштва.
Концепт CSR је добио на значају захваљујући
макроекономским кретањима као што су
глобализација и растућа конкуренција. Поред
тога, и аспекти као што су настанак и утицај
мултинационалних
и
транснационалних
предузећа, ограничење и ново позиционирање
улоге државе, јачање активности глобалног
цивилног друштва и растуће значење

нематеријалне имовине предузећа, довели су до
озбиљног бављења темом CSR.
У Европској унији се озбиљним бављењем
CSR-ом започело 2000. године у Лисабону126
након засједања на највишем нивоу. Од тада се
Европска
комисија
бави
прије
свега
унапређивањем CSR-а и стварањем његових
оквира унутар Европе. То потврђује и завршна
изјава највишег нивоа засједања, гдје стоји да:
„Европско вијеће посебно апелира на осјећај
друштвене одговорности предузећа, што се
тиче поуздане праксе за доживотно учење,
организације рада, једнакости шанси, социјалне
интеграције и одрживог развоја.” 127 Будући да
је главни циљ усмјерити пажњу европских
предузећа на њихову друштвену одговорност и
подстакнути их на већи добровољни ангажман,
ова изјава служи као полазиште за активности
комисије у подручју CSR-а.
Подстицај за интензивну свјетску CSR дебату
били су догађаји 2002. године, будући да су
индустријализоване земље ту годину сматрале
најгором што се тиче понашања у вођењу
предузећа. Важан аспект којим се могу
објаснити почеци и брзи развој теме CSR-а је
јавни притисак, који је био инициран
протестним покретима, прије свега од средине
90-их година прошлога вијека. Наиме, медији и
групе активиста прогласили су предузећа
одговорнима за неетичке поступке, као и за
социјалне посљедице које су из њих
произашле.
При разумијевању CSR-а у политичком
контексту на европском нивоу, ријеч је о томе
да се са CSR-ом подржава остваривање циља
изнесеног у Лисабону о стварању динамичне,
конкурентне и социјално повезане привреде
засноване на знању. Тиме се CSR већ у својим
почецима подвргава Лисабонској стратегији.
Како би се подстакао дијалог о представљеном
CSR концепту и партнерским путем, с
различитим интересним групама, тачније
дефинисали оквирни услови за имплементацију
CSR-а, Европска комисија је 18. јуна 2001.
године објавила Зелену књигу о европским
оквирним условима за социјалну одговорност
предузећа. У Зеленој књизи Европска комисија
дефинише социјалну одговорност предузећа
углавном као добровољну обавезу предузећа у
залагању за боље друштво и заштиту животне
Циљ "Лисабонске стратегије" је био да се одреди правац
економске и политике запошљавања ЕУ у наредној
деценији; http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
127
Европско вијеће, завршна изјава са највишег степена
засједања, 23. марта, 2000. године, Лисабон, тачка 39.
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средине. Дакле, појам CSR треба схватити као
концепт, који служи предузећима као темељ
добровољног
прихватања
социјалних
и
еколошких интереса у вођењу предузећа и
узајамних односа са својим интересним
групама. Предузећа су увидјела да ће у
разматрање свога пословања морати укључити
социјалне и еколошке аспекте, како би
осигурали свој дугорочни пословни успјех.
У Зеленој књизи се спомиње како је низ
предузећа уводећи CSR у своје пословање,
забиљежио пораст ефикасности и добити. Иако
дугорочне посљедице CSR-а још нису тачно
процијењене, могу се разликовати директни и
индиректни ефекти. У директне позитивне
ефекте убрајају се пораст мотивације и
продуктивности запослених радника због
бољег радног окружења (социјални дијалог,
технологије за чисту животну средину), као и
ефикасније кориштење ресурса. Индиректни
позитивни ефекти очекују се у растућем
интересу потрошача социјално подношљиве
или еколошки исправне робе, као и у интересу
инвеститора
за
поштовање
социјалних
критеријума како би се смањио ризик, чиме
предузећа која тако дјелују остварују боље
тржишне шансе. Обрнуто гледано, негативно
дјеловање CSR-а може значајно наштетити
репутацији предузећа.
Важно је нагласити да концепт CSR-а
представља више од проширивања законских
одредби у социјалном и еколошком подручју,
односно он не треба служити као допуна за већ
постојеће правне прописе. Наиме,
Европска комисија упућује на то да европска
предузећа себе треба да виде као саставни дио
друштва која: дјелују социјално одговорно,
виде добит као главни циљ своје предузетничке
дјелатности, али ипак не као своје једино
оправдање постојања и слиједе дугорочно
постављену
стратегију
при
доношењу
предузетничких
одлука
и
инвестиција.
Предузећа не требају CSR примјењивати само у
Европи,
него
и
интернационално,
и
интегрисати га у свој укупни ланац набавке.
Европска комисија наглашава како CSR није
значајан само за мултинационална предузећа,
која тај концепт већ свакако подржавају, него и
за мала и средња предузећа. У Зеленој књизи се
начелно разликује унутрашња и вањска
димензија CSR-а. С обзиром на пословање са
социјалном одговорношћу у предузећима, што
се у првом реду односи на запослене, у
унутрашњу димензију спадају и инвестиције у
људски капитал, заштита на раду и

прилагођавање економској промјени. С
обзиром на еколошки освјештено дјеловање
обухваћени су: еколошка прихватљивост и
однос
према
природним
ресурсима
кориштенима у производњи. Социјална
одговорност предузећа не смије се одвијати
само унутар производне јединице. Са вањском
димензијом CSR-а, Зелена књига обухвата све
везе које предузеће има изван своје производне
јединице.
Ту је ријеч о односима с пословним партнерима
и добављачима, потрошачима, локалним
заједницама,
властима
и
невладиним
организацијама. Поред тога, општи тренд у
Европи представља појава све веће потражње
за SRI фондовима (Socially Responsible
Investment — друштвено одговорно улагање),
који инвестирају у предузећа која испуњавају
посебне социјалне и еколошке критеријуме.
Дакле, тежишта европског појма CSR
представља менаџмент људских ресурса,
заштита на раду, прилагођавање економској
промјени, еколошка прихватљивост, људска
права као и глобална заштита животне средине.
Такође важни аспекти цјеловитог виђења CSRа су извјештавање и ревизија. Иако бројна
мултинационална предузећа већ објављују CSR
извјештаје, они се често концентришу само на
подручја заштите животне средине и заштите
на раду, а мање на људска права и на рад дјеце.
Посебно код малих и средњих предузећа
постоји потреба за стручним савјетовањем с
обзиром на прикладни начин извјештавања,
при чему велика предузећа ту могу бити од
помоћи. Поред тога, како би се постигла
вјеродостојност,
CSR
извјештаје
мора
провјерити трећа непристрасна страна.
У Зеленој књизи су позвани сви CSR
релевантни актери да се очитују у вези са
партнерством за развој нових оквирних услова
за унапређење CSR-а како би се конципирао
CSR модел који би се темељио на европским
вриједностима. Ту се посебно ради о питању на
који начин ЕУ може подржати развој CSR-а на
европском и интернационалном нивоу.
Према мишљењу Европске комисије, већина
европских потрошача своје одлуке о куповини
или одабиру услужне дјелатности усмјеравају у
зависности од гледишта које предузећа имају
према заштити на раду, према поштовању
људских права у цијелом ланцу снабдијевања и
према заштити животне средине, а посебно
очувању климе. Додјељујући концепту заштите
животне средине стратешку улогу, Унија даје
до знања да уз динамични и уравнотежени
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развој, од Европе жели направити и мјесто
изузетних карактеристика квалитета живота.
Коначно, Европска унија је усвојила Стратегију
развоја до 2020. године, која се темељи на
неколико стратешких циљева. Дугорочно
опредјељење Уније је развој заснован на расту
продуктивности и техничком прогресу, али и
одрживост економског развоја. Почетком друге
деценије овог миленијума, Унија се изборила за
позицију једног од глобалних лидера, и уз САД
постала најразвијеније свјетско тржиште.
Способност превазилажења екстерних криза и
динамичан раст представљају важне аргументе
за задржавање стратешких циљева Лисабонске
стратегије, па су европланери задржали
окосницу друштвено-економских приоритета.
Раст ЕУ ће и до 2020. године бити фундиран на
знању, конкурентности и продуктивности. Све
ово ће бити праћено са структурним
промјенама и афирмисањем одрживог развоја.
Заједничко тржиште ће бити економски
простор производње и продаје производа
највишег степена обраде и високих додатих
вриједности. Стратегија ЕУ 2020. охрабрује
стицање нових знања, развој демократије и
јачање социјалне сфере, те афирмише одрживи
раст и конкурентност. Дакле, у буџету
Европске уније се може очекивати доминација
средстава која ће бити утрошена за одрживи
развој, што је важно са аспекта оцјене
друштвене
оправданости
инвестиционих
пројеката. 128
ЗАКЉУЧАК
Инвеститори у данашњим условима пословања
не би смјели бити искључиво профитно
оријентисани, без сагледавања посљедица
њиховог дјеловања на окружење у којем се
налазе и интересне групе са којима послују.
Излазак из кризе ће остварити најприје она
предузећа која успоставе шира мјерила за
анализу
оправданости
пословних
и
инвестиционих активности, у складу са
представљеним критеријумима.
Инвеститори, дакле, све више увиђају да не
могу доносити инвестиционе одлуке користећи
само финансијске показатеље, будући да су се
промијенили услови у којима се инвестиције
реализују. Наиме, активности које додају
вриједност се све мање налазе у материјалној
128
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пољопривреде бр. 4/2011, Прегледни рад, Београд, 2011,
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имовини, а све више у флуидним облицима
који се тешко мјере традиционалним
финанцијским
показатељима.
Стога
је
финансијске показатеље потребно допунити
показатељима који мјере нематеријалне
вриједности и стварају додатне вриједности у
будућности. Инвеститори у инвестиционе
одлуке
морају интегрисати друштвеноекономске анализе и оцјене како би
обезбиједили реализацију и одрживост својих
инвестиција.
То потврђује и општи тренд у Европи
забиљежен
кроз
друштвено
одговорно
инвестирање као и раст тражње за SRI
фондовима, који инвестирају у предузећа која
испуњавају посебне социјалне и еколошке
критеријуме.
Поједини инвеститори се при одабиру не
руководе само финансијским резултатима, него
узимају у обзир и како се предузећа односе
према животној средини, начину управљања
људским потенцијалима и сл. Према мишљењу
Европске
комисије,
већина
европских
потрошача све више своје одлуке о куповини
или одабиру услужне дјелатности усмјеравају у
зависности од стајалишта које предузећа имају
према заштити на раду, поштoвању људских
права у цијелом ланцу снабдијевања, као и
према заштити животне средине, а посебно
очувању климе.
Као што се кроз анализе различитих
методологија оцјене друштвено-економске
оправданости инвестиционих пројеката може
видјети, дефинисани критеријуми су условног
карактера. Не само да њихов релативни значај
варира од једне до друге земље, већ с времена
на вријеме може варирати и унутар једне исте
земље. У зависности од нивоа развијености
земље, као и у зависности од тренутне
политике и региона, различито се одређују
основни и допунски критеријуми.
Некада се краткорочни циљеви развоја могу
промијенити, а неки од додатних критеријума
могу на одређени временски период постати
основни. Тако, на примјер, заштита животне
средине може у одређеном моменту бити
приоритет, па тиме ефекат пројекта на
стварање акумулације постаје у том периоду
додатни циљ развоја.
Међутим, може се закључити да утицај
пројеката
на
стварање
акумулације
недвосмислено дугорочно представља основни
економски критеријум оцјене друштвене
оправданости инвестиционих пројеката.
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Rezime: CRM (Cusromer Relatinship Managment
- upravlјanje odnosa s klijentima) je koncept koji
je orijentisan na kupca, to je novina u poslovanju
u današnjim savremenim tržišnim uslovima.
Koncept CRM u preduzećima razvijenih zemalјa,
ima tendenciju rasta, posebno u preduzećima koja
teže IT da ostvare konkurentsku prednost.
Nepotpuna konceptualizacija ovog koncepta
upravlјanja kvalitetom usluga, ima za poslјedicu
njegovu neadekvatnu primjenu u praksi. Ali
primjenom ovog koncepta u preduzeću dolazi do
pobolјšanja usluge za kupce, a time i do
konkurentske prednosti preduzeća. Ali preduzeća u
našem okruženju nisu još ni primjenila CRM
koncept, a preduzeća u savremenim tržišnim
uslovima već koriste e-CRM koncept. Ovim radom
predstavićemo koncept CRM i e-CRM.
Klјučne riječi: CRM (Cusromer Relatinship
Managment), upravlјanje odnosa s klijentima, eCRM.
Abstract:
CRM
(Cusromer
Relatinship
Managment) is a concept that is focused on the
customer, it's a new business in today's market
conditions. The concept of CRM in companies in
developed countries, tends to increase, especially
in companies that tend IT gain competitive
advantage. Incomplete conceptualization of the
concept of quality management services, has
resulted in the inadequate application in practice.
But the application of this concept in the
enterprise comes to improving services for
customers, and thus to competitive advantage. But
enterprises in our region are not yet applied the
concept of CRM, and enterprise in modern market
conditions are already using e-CRM concept. This
paper will present the concept of CRM and eCRM..
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УВОД
И у 21. вијеку можемо да кажемо да је купац
“краљ”, али предузећа желе да утичу на купце,
али тако да остваре дугорочну конкурентску
предност. У 21. вијеку то се покушава преко
Customer Relationship Management-a (CRM)
који се развио крајем 90-тих година 20.вијека.
У 20. вијеку су из области менаџмента били
покушаји да се побољша конкурентност на
тржишту. Тако се почело 70-тих година са
примјеном Quality Management-a (QM), 80-тих
година се то трансформисало у Total Quality
Management (TQM) и 90-тих година се развило
у Business Process Reengineering (BPR). Сви ови
покушаји нису адекватно, односно
у
потпуности нису изградили лојалност купаца и
то је довело као што смо напоменули до
настанка Customer Relationship Management-a
(CRM) крајем 90-тих година. Поред ових
чињеница битно је навести да упоредо са овим
промјенама се мијењао и маркетинг од
масовног маркетинга, преко маркетинга један
на један, до холистичког маркетинга. Јер ни
маркетинг није могао са својим концептима у
20. вијеку да изгради лојалност купаца и зато се
у 20. вијеку трансформисао више пута да би у
21. вијеку покушао да тај циљ оствари са
холистичким маркетингом. Ми се у овом раду
нећемо
бавити
маркетингом
(чак
ни
холистичким), него ћемо представити Customer
Relationship Management-a (CRM). А посебно
ћемо обратити пажњу на његов развој и његову
данашњу форму, која је e-CRM.

1. CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT) - КОНЦЕПТ
УПРАВЉАЊА ОДНОСА С
КЛИЈЕНТИМА
У
савременом
пословању
могуће
је
примијетити
примјену нових пословних
концепата који имају за циљ унапређење и
повећање ефикасности свакодневних процеса.
Уколико пословање проматрамо из аспекта
предузећа, оно тежи развијању добрих односа с
потенцијалним и већ актуeлним клијентима
предузећа који долазе у контакте са
запосленима предузећа. Међутим, добри
односи с клијентима не настају спонтано – они
изискују примјену одговарајућих метода и
пословних процеса којима ће предузеће
успоставити контролу, односно помоћу којих
ће моћи управљати тим односима. Скуп таквих
метода и пословних процеса назива се
управљање односима с клијентима (engl.
Customer Relationship Management – CRM).
У основном појмовном одређењу, управљање
односима с клијентима приступ је вођењу
е-пословања којим предузеће настоји повећати
своју конкурентску способност и ојачати
тржишну позицију, а темељи се на
разумијевању понашања клијената и утјецања
на
њих
кроз
дугорочну
обострану
комуникацију, а све с циљем привлачења нових
и/или задржавања постојећих клијената,
повећања њихове лојалности и повећања
профитабилности предузећа. Kotler и Keller под
менаџментом
односа
са
клијентима
подразумјевају процес управљања детаљним
информацијама са клијентима и пажљиво
управљање са свим «додирним тачкама» са
клијентима ради максимизације њихове
лојалности. Детаљнију дефиницију CRM-a дало
је Њемачко удружење директног маркетинга
(DDV) на основу које CRM захтјева
континуирану примјену како би предузеће
постало лидер. CRM интегрира и оптимизује
све процесе који се односе на клијенте у
областима
маркетинга,
дистрибуције,
услуживању клијената, те истраживању и
развоју. Ово се одвија на основу базе података
са одговарајућим софтвером за анализу
тржишта, као и унапријед дефинисаног
продајног процеса. При томе је циљ CRM
изградња додатне вриједности за клијенте и
понуђаче у оквиру пословних односа.
Жеља да се клијентима пруже што
квалитетније услуге и да се при томе
примјењују најновија технолошка достигнућа,
примјетна је откад постоји и савремено
пословање.

2. РАЗВОЈ CRM КОНЦЕПТА
Концепт који се данас назива концептом
управљања односа с клијентима (CRM) прошао
је релативно дуг развојни пут на којему се могу
разликовати три карактеристична облика:
позивни центар; контакт центар и концепт
контактног центра као дио CRM-a.
Прва
еволуцијска фаза везана је уз појаву телефона
као другог контактног канала у канцеларијском
пословању, уз већ постојеће личне контакте. С
временом је телефон постао важно средство
помоћу којега су клијенти предузећа настојали
доћи до потребних информација. Те промјене
доводе до стварања организацијске јединице у
предузећу, тзв. позивног центра (енгл. Call
Center). Појавом Интернета и нових облика
комуникације, предузећа увиђају да ће важност
телефона као примарног медија с временом
опадати и да ће га све више замјењивати
интернетски сервиси попут e-maila, chata
текстом и говором, комуницирања путем
мобилних
уређаја
итд.
Управо
због
једноставности
и
ниских
трошкова
комуникације, Интернет је постао важно
средство за пружање услуга клијентима у
оквирима концепта канцеларијског пословања.
Концепт позивног центра се претвара у
концепт контактног центра и то
на начин
да се класичном позивном центру
додају
мултимедијске комуникацијске могућности,
првенствено оне које нуди Интернет.
Задња фаза у историјском развоју даје ново
мјесто и улогу контактног центра у CRM
систему. Контактни центар остаје и у CRM
системима мјесто путем којега се остварују
контакти с клијентима уз употребу различитих
комуникацијских канала, но жеља је да његова
улога прерасте у мјесто за успостављање
дугорочних односа с клијентима. Контактни
центар поприма све више карактеристика
интелигентног система који се трајно
унапређује у комуникацији с клијентима. Но,
непостојање оваквог или постојање лошег
стандардизованог система за управљање
клијентима,
у
оквиру
канцеларијског
пословања, може резултирати пропуштеним
пословним приликама и губитцима.
3. ФАКТОРИ И ФАЗЕ УВОЂЕЊА
СТРАТЕГИЈЕ CRM У ПОСЛОВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА
CRM почива на чињеници да су клијенти
највреднија имовина предузећа. Сматра се да је
истраживање и схваћање њихових жеља и
потреба исходишна тачка развоја пословне
стратегије управљања односа с клијентима.

НОВИ ЕКОНОМИСТ | 187

Може се рећи да CRM представља пословну
стратегију која захтијева координирану
дјелатност свих дијелова предузећа. CRM се
темељи на три кључна фактора: стални развој
технологије, пословни процеси (промјене у
организацијској
култури
и
пословним
процесима) и људски ресурси (мијењања улога
и радних задатака у склопу прописаних радних
мјеста). Убрзани развој иновација на подручју
Интернет технологије увелико је утицао на
развој CRM-a. CRM технологија треба
омогућити бољу перцепцију клијената, њихову
већу
приступачност
и
дјелотворније
интеракције с њима. Она омогућује архивирање
и одржавање информација с клијентима, те
њихову дистрибуцију у све дијелове предузећа.
Запослени у предузећу јесу ти који изграђују
однос с клијентима, па успјешно увођење
CRM-a захтијева и промјене у организацијској
култури и пословним процесима. Осим тога,
долази и до мијењања улога и радних задатака
у склопу прописаних радних мјеста. Кључну
улогу у увођењу CRM-a има менаџмент
предузећа који може организовати образовање
радника за нове модификоване пословне
процесе. Након што су предуслови испуњени,
може се приступити планирању и провођењу
CRM стратегије у канцеларијском пословању.
Најчешће, тај се процес одвија у неколико
корака:
1. анализа досадашњег пословања с
клијентима;
2. идентификација кључних клијената;
3. израда базе података;
4. израда програма за успостављање односа
с клијентима; и
5. праћење успјешности процеса.
Процес развоја односа с потрошачем почиње
од анализе и истраживања клијената, њихових
контаката с предузећем и остваривања
дугорочне обостране сарадње. При мјерењу
вриједности односа, мора их се проматрати из
три перспективе: економске, стратешке и
бихевиористичке. Уколико је однос оцијењен
као
дугорочно
занимљив,
могуће
је
примијенити методе и технике
CRM-a.
Имплементација прилагођеног облика CRM-a у
канцеларијском
пословању заправо је
комуникација с клијентом преко које се ствара
основа за персонализацију односа с клијентом.
После тога могуће је дефинисати неке од
темељних фактора CRM-a у пословању:
смањење трошкова пословања;
унапређење односа с клијентом;
убрзавање пословних процеса
боља контрола извршених задатака;
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-

олакшан приступ и обрада података од
стране радника предузећа; и
архивирање података за будућност.

Развојем
нових
технологија,
фокус
канцеларијског
пословања пребацио се с
управљања појединачним трансакцијама на
развој дугорочних односа са сваким клијентом
појединачно
(посебно).
Претпоставка
ефикасног вођења пословања је опремљеност
предузећа информатичком опремом. Тиме је
омогућено боље повезивање радника предузећа
с клијентима, детаљнији увид у податке
предузећа и ефикаснија контрола пословања.
Овако организована CRM стратегија у
канцеларијском
пословању чини важну
конкурентску предност пред предузећима која
је још не користе. То је стратегија која се
употребљава како би се сазнало више о
потребама клијената у циљу развијања
дугорочних односа с њима. Коначно, добри
односи с клијентима су кључ пословног
успјеха.
За остварење тог циља неопходно је спровести
што темељнију имплементацију CRM концепта
која се састоји од следећи корака:
-

Први корак: дизајн стратегије и спремност
организације за прихватање система CRM.
Други корак: планирање и анализирање
ради спровођења стратегије CRM.
Трећи корак: имплементација и
мониторинг.

Предложени пут имплементације, заснован на
Epicor методологији, би се састојао од
неколико
фаза:
дизајна,
развоја,
имплементације и евалуације предложеног
CRM рјешења.
4. САСТАВ CRM КОНЦЕПТА
CRM технолошко рјешење се састоји од три
главна дијела:
1.
2.
3.

оперативног;
аналитичког; и
колаборативног.

Oперативни CRM, као дио технолошког
рјешења предузећа пружа следећа унапређења:
• Омогућава размјену података о клијенту
између различитих одјељења у предузећу;
• Задужен је за свакодневну комуникацију с
клијентом;
• Прикупља, складишти, извлачи, обрађује,
интерпретира и извјештава о подацима о
клијентима;

• Осигурава персонализовани и ефикаснији
маркетинг, продају и услуге кроз
вишеканалну сарадњу;
• Пружа широки увид у обиљежја клијента;
• Запосленима у продаји и услужној служби
даје увид у податке о интеракцији с
клијентом.
Оперативни CRM обједињује три типа
пословних активности: SFA ( sales force
automation) - аутоматизација продаје. SFA
обухваћа најважније функције продаје и
управљања продајом. Садржи податке о
цијенама, статусу наруџби, прикупљању
наруџби, служи за управљање корисничким
рачунима, управљање контактима, предвиђање,
управљање продајом, праћење жеља клијената,
куповних навика клијената и сл. CSS (customer
service and support) - систем услуге и подршке
клијентима . CSS је задужен за аутоматизацију
захтјева за услугом, жалбе, повратак производа
те за процесирање захтјева за информацијама.
Садржи податке о услугама прије куповине,
услугама послије куповине, броју жалби,
садржају жалби, подршку итд. EMA (enterprise
marketing
automation)
аутоматизација
маркетинга. EMA осигурава информације о
пословном
окружењу,
конкурентима,
трендовима у индустрији. Такође, садржи
податке о маркетиншком плану, успјешности
провеђења плана, трошковима маркетинга итд.
Главне функције су демографска анализа,
сегментација и предвиђање.

стање, хобији, итд. У том скупу се налазе и
информације о потражњи клијента као што су
количина, врста и цијена траженог производа
или услуге. Информације о понашању
укључују понашање при куповини тј.
количину, вријеме и мјесто куповине.
Укључују и информације о интеракцији тј.
жалбама, критикама, мишљењу о услузи,
маркетиншкој активности, итд.
Из досада реченог о аналитичком CRM,
можемо видјети да су аналитички модели
веома важни у имплементацији CRM у
предузећу, зато ћемо навести одређене
аналитичке моделе који могу помоћи у
реализацији тог циља. Аналитички модели су:
1. Сегментација клијената - овај модел клијенте
сврстава у одређене групе или сегменте
узимајући у обзир информације о клијентима
и о њиховом понашању;
2. Анализа профитабилности - модел анализе
профитабилности за задатак има показати
који клијенти доносе највише добити
предузећу; и
3. Анализе будућег понашања - овим моделом
предузећа могу предвидјети како ће се
њихови клијенти понашати у будућности.
Колаборативни CRM, дакле, представља само
оно што клијент види тј. физичке канцеларије,
телефонске
контакте,
e-mail,
web.
Колаборативни CRM, може да се базира на
следећим активностима:

Aналитички CRM. Овим моделом предузећа
предвиђају понашање клијената у будућности.
Може да садржи следеће активности:

• Интеракцију између предузећа и клијената,
партнера и добављача. То представља контакте,
е-mail, wеб, апликације итд.

• клијенте сврстава у одређене групе или
сегменте узимајући у обзир информације о
клијентима и о њихову понашању;

• Контакт с клијентом, тј. информације о
клијенту се прикупљају путем call центра, emaila, weba, конференција, те директном
интеракцијом с клијентом. Ти подаци укључују
жалбе, похвале, савјете, мишљење о услузи
итд.

• Обрада података се манифестује доношењем
обрасца понашања о клијенту на темељу
којих се персонализира понуда што увелико
помаже
у
планирању
маркетиншких
активности; и
• Кроз анализу података тражи се веза између
појединих података, те се анализирају
трендови.
Анализе се базирају на OLAP и data mining
технологији.
Data
mining
је
процес
анализирања врло великог броја података у
циљу издвајања релевантних информација.
OLAP (eng. On-line analitical processing) је
мултидимензионално процесирање података
које даје брзи увид у битне информације.
Информације о клијенту укључују године, пол,
занимање, приходе, степен образовања, брачно

Главни циљ колаборативног CRM-a је
подизање квалитете комуникације с клијентом.
Путем колаборативног CRM-a се остварују
контакти који потом генеришу оперативне
податке, а затим се ти оперативни подаци
анализирају путем аналитичког CRM-a.
5. ОД CRM КОНЦЕПТА ПРЕКО E-CMR
КОНЦЕПТА ДО ИЗГРАДЊЕ
ЛОЈАЛНОСТИ КУПАЦА
E-CRM се односи на све облике управљања
односима са клијентима који користе
информационе технологије (IT). У концепту e-
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CRM предузећа користе IT за интеграцију
интерних ресурса организације као и екстерних
маркетинг стратегија да би разумила и
испунила потребе потрошача. У поређењу са
традиционалним
CRM,
информационо
интегрисани
e-CRM
омогућује
бољу
комуникацију
унутар
организација
и
ефикаснију комуникацију са купцима.
CRM концепт је свеобухватан сет процеса и
технологије за управљање односима са
потенцијалним и постојећим купцима и
пословним партнерима преко традиционалних
комуникационих
канала,
обухватајући
маркетинг, продају и услуге. За разлику од
CRM, e-CRM обухвата online интеграцију свих
канала за ефикасно управљање односима са
купцима обухватајући маркетинг, продају и
подршку купаца.
У односу на CRM, e-CRM обухвата следеће:
• E-CRM je web интегрисан CRM;
• E-CRM технологија и архитектура се
разликује од технологије традиционалног
CRM;
• E-CRM карактерише већа интерактивност;
• E-CRM омогућује „web искуство“ и
комуникацију преко Интернета; и
• E-CRM заправо представља CRM концепт
који укључује интеграцију вишеструких
канала преко web приступних тачака.“
Бити у стању да се брину о клијентима путем
Интернета, односно, клијенти су у могућности
да брину о себи на форуму: То је разлика
између CRM и e-CRM. То подразумева безброј
питања. Питања о приступима, технологијама и
архитектурама које се разликују од клијент /
сервера базираног на CRM. Многа од њих су
питања уопште и на Интернету. Друга су
питања која се односе на стварање апликација
за Интернет. Трећа група је директно повезана
са e-CRM и његовим стварним вриједностима
за посао.
E-CRM проистиче из CRM, старог концепта,
који
се
обично
користио
у
малим
организацијама које су значајно напредовале
захваљујући односима које су креирали са
својим купцима. Захтјеви корисника се
повећавају паралелно са растом могућности
технологије, а свјест о кориснику, као
најважнијој карици у ланцу, треба трајно
одржавати на највишем нивоу.
E-CRM концепт садржи 4 корака:
1. E-Менаџмент;
2. Одређивање циљне групе (E-mail листаСегментација-Директан е-mail);
3. Контакт (Слање инфо-Демо-ПробаПреговор); и
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4.

Успостављање односа са купцем
(Welcome-Наставак-Унапређење
односа:Купи 1-Купи више-Купи другоПрепоруке).

E-CRM сам по себи доноси проширење CRM
концепта гдје корисници сами одређују који
садржај желе да виде, нема временског
ограничења у погледу када то желе радити и
већа је слобода при куповини јер нема
посредника. Технологија може у великој мјери
да асистира организацијама у развоју битних
односа са купцима тако што ће повезати
предње канцеларијске процесе (продаја,
управљање
маркетингом,
управљање
наруџбама, управљање продајом, планирање
продаје, одређивање цијена, после продајни
сервис и подршка) са административним
процесима (набавка, финансије, платни списак,
достава, планирање производње, анализе
профита, потраживање и плаћање обавеза,
управљање инвентаром, и људски ресурси).
Кориснички контакти се обично иницирају
путем
традиционалних
средстава
малопродајних објеката; телефоном или
факсом у традиционалном CRM-у, док се у eCRM поред телефона контакти се иницирају
Интернетом, e-mail-ом; бежично-мобилним
телефоном, PDA технологијом.
Када говоримо о разликама у CRM и e-CRM
концепту, треба прво напоменути да нема
разлика у стратегији. Оба концепта постављају
као глобални циљ животни циклус купца; и да
буде што веће задржавање купаца уз, наравно,
смањење трошкова. Када погледамо процесе
оба концепта видимо одређене разлике. Код
CRM концепта процеси су: понашање купаца
се
тешко
може
предвидети,
ниска
аутоматизација интеракције, и „time-delayed“.
Код e-CRM концепта процеси су различити:
транспарентност комуникације са купцима,
висока аутоматизација интеракције, и „realtime“. Најлакше се може уочити разлика оба
концепта у разлици канала које примјењују.
Тако CRM концепт користи: „face-to-face,
telefon и mail. Док e-CRM користи: “ web site“,
e-mail и WAP.
На крају можемо да кажемо да је још M. Porter
истакао да кључно питање конкурентности
предузећа
није
примијенити
или
не
интернетску технологију, већ како ју
примијенити. Из овога произилази да се треба
фокусирати како користити
е-CRM. То ће
довести до ефикасне примјене Интернетских
технологија,
која
ће
резултирати
конкурентском предношћу предузећа
и
лојалношћу купаца.

ЗАКЉУЧАК
Овај рад је доказао да CRM концепт, а
поготово
e-CRM
концепт
унапређује
пословање предузећа, односно обезбјеђује
лојалност купаца, наравно колико то
дозвољавају тржишни услови и интерни
фактори предузећа. Можемо рећи да
алтернатива не постоји него се треба
прихватити CRM и e-CRM оријентисаност
предузећа на купце. Јер као што смо рекли на
почетку рада, купац је „краљ“, а у данашњем
времену најадекватнија понуда и оријентација
за таквог купца је CRM и e-CRM концепт. IT
омогућавају подизање на виши „ниво“ сарадње
предузећа и купца, ту нпр. Интернет игра
велику улогу, али са увођењем e-CRM тај
„ниво“ се може још више унапредити и
учврстити, у погледу лојалности купца
предузећу.
Тенденције развоја IT говоре да је CRM и eCMR концепт незаобилазна карика у
пословању предузећа, јер појавом друштвени
мрежа, web базних апликација и др. предузећа
која не прихвате e-CMR концепт ће полако, али
сигурно губити тршишну „битку“. Зато
менаџмент предузећа треба да постави
менаџера који ће имплементирати CRM и eCMR концепт. Он мора имати проактиван
приступ који је у комбинацији са технолошким
образовањем, и да има визију да та
имплементација може успјети и постићи
константну лојалност купаца према предузећу
И на крају, можемо закључити да је CRM и eCMR постао потреба за предузећа у 21. вијеку,
како би се одржала конкурентска предност
предузећа.
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Абстракт: Глобална финансијска криза, која је
наступила крајем прве деценије овог вијека,
оставила је негативан утицај на привреду и
банкарски сектор развијених земаља, земаља у
развоју и земаља у транзицији. Преношење кризе
на
реални сектор је утицало и на раст
кредитног, тржишног и каматног ризика, те
смањене кредитне активности
привредних
субјеката и становништва. Криза се, с друге
стране, одразила на значајно увећавање
неквалитетне активе
кредитних пласмана.
Глобалне финансијска
криза се негативно
одразила и на банкарски сектор БиХ, а што је
резултирало увођењем рестриктивне кредитне
политике и повећањем каматних стопа. У раду
ће се указати на значај примјене минималних
стандарда за управљање тржишним, односно
каматним ризицима у банкарском сектору БиХ у
условима кризе. Детерминисаће се реалне
могућности одрживости банкарског сектора
БиХ, уз претпоставку јачања кредитног рејтинга
и контролу каматног ризика, кроз смањену
флуктуацију каматних стопа. Анализираће се
примјена и имплементација базелских стандарда
као и њихов утицај на каматни ризик и
стабилност банкарског сектора БиХ. Одредиће
се утицај тржишних фактора на висину и
стабилност каматне стопе, и њен утицај на
профитабилност банкарског сектора и реалну
економску активност у БиХ.
Кључне ријечи: глобална финансијска криза,
банкарски сектор БиХ, каматни ризик, базелски
стандарди.
Abstract: Global financial crisis which took place at
the end of the first decade of this century, left a

192 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

negative impact on economy and banking sector of
developed countries, developing countries as well as
those in transition. Transfer of crisis to realistic
sector had an impact on the increase of credit,
market and interest rate risk and thus decreased
credit activity of business entities and the population
in general. On the other hand, the crisis was reflected
in a significant increase of poor assets of credit
placements. Global financial crisis had a negative
impact on a banking sector in BiH as well which
resulted in introduction of restrictive credit policy
and increase of interest rates. This paper is going to
point out at a significance of application of minimum
standards for management of market that is, interest
rate risks in banking sector in BiH under crisis
conditions. We are going to determine realistic
possibilities for sustainability of BiH banking sector
with the presumption of credit rating improvement
and control of interest risk through a decreased
fluctuation of interest rates. We are going to analyze
application and implementation of Basel Standards
as well as their impact on interest risk and stability of
BiH banking sector. We are going to determine
impact of market factors on interest rate percentage
and its stability and its impact on banking sector
profitability and realistic economic activity in BiH.
Key Words: global financial crisis, BiH banking
sector, interest risk, Basel Standards.

УВОД
Каматна стопа је један од кључних параметара
на финансијском тржишту и она представља
цијену коштања кредитних и новчаних
средстава на финансијском тржишту. Висина
каматне стопе зависи од цијене извора по

којима
комерцијалне
банке
набављају
финансијска средства и иста пласирају у
облику кредита привреди и становништву.
Генерално
посматрано,
каматне
стопе
представљају основни фактор успјешног
пословања банака. То се у банкарском
пословању, највећим дијелом, изражава кроз
висину каматне марже између активних и
пасивних каматних стопа. Разлика између
активних
и
пасивни
каматних
стопа
представља приход банке, односно каматну
маржу која предствља око 80% укупног
прихода банке. Битно је напоменути, да се
каматне стопе требају формирати без утицаја
државе и то на бази понуде и потражње за
новчаним
средствима
на
финансијском
тржишту. У условима честих флуктуација
каматних стопа, изузетно је битно управљање
активом и пасивом банке те одређивање
адекватног стратегијског приступа. И поред
раста незапослености у БиХ, као и тренда
смањења пасивних каматних стопа у
последњем периоду, дошло је до раста
депозита. Разлог овоме је висока доза
неизвјесности, а не квалитет живота, као и све
већа
неизвјесност
будућих
економскополитичких прилика у земљи. Битно је истаћи,
да се БиХ налази у високо рецесивном
економском стању што се рефлектовало кроз
смањење прихода у реалном сектору, порасту
незапослености, смањењу плата и др. Све
наведено се негативно одразило и на банкарски
сектор,
кроз
значајан
дио
пораста
неквалитетних и ненаплативих кредита што се
рефлектовало
кроз
повећање
трошкова
резервисања у банкарском сектору. У условима
глобалне кризе, реални сектор негативно утиче
на пословање банака кроз повећане трошкова,
гдје текући профит није довољан за покриће
тих губитка. У малим тржишним привредама
каква је и БиХ, индикатори који упућују да
банке имају одређене потешкоће у пословању
јесте недостатак средстава за подмирење
текућих обавеза. У зависности од одређених
финансисјких поремећаја у држави то може да
изазове и домино ефекат у смислу велике
банкарске кризе, у којем држава и централна
банка мора брзо реаговати са адекватним
мјерама.
1. Кретање међубанкарских каматних стопа
и њихов утицај на финансијску кризу
Чињеница је да је глобална финансијка криза
погодила темеље развијених земаља, али земље
у развоју, и са собом донијела негативне
финансијске ефекте. То је за посљедицу имало
успоравање привредног раста и развоја,
повећан одлив капитала, смањење страних
инвестиција, отежан приступ финансијским

средствима на финансијском тржишту, отежану
наплату
и
повећану
неликвидност
финансијског сектора. Раст каматних стопа у
банкама је био један од првих фактора који су
наговјештавали финансијку кризу. Пословне
банке су своја слободна средства пласирала по
референтним
каматним
стопама
према
централној банци, али су се и те камате
мијењале, односно повећавале како се криза
продубљивала. Иако су централне банке
европских земаља смањивале своју референтну
каматну стопу и међубанкарску стопу
ЕУРИБОР, тај тренд нису пратиле комерцијале
банке БиХ. Међубанкарска каматна стопа
ЕУРИБОР, је ималао изузетно велики раст на
почетку глобалне финансијске кризе, када је
12-мјесечни ЕУРИБОР достигао невјероватну
вриједност од 5,5%. Већ почетком 2009. године
био је поново на најнижем нивоу од 1,8 % , од
почетка свјетске економске кризе. Већина
комерцијалних банака у БиХ, без обзира на
смањење ЕИРИБОРА, није пратила смјернице
централне банке и смањење активних
каматнмих стопа. Разлог томе је у структури
каматне стопе ЕУРИБОРА (базног дијела) који
укључује и степен ризика земље. Повећање
каматних стопа је резултирало отежаним
приступом
кредитним
средствима
због
повећаног ризика пласирања (улагања), као и
отежаним задуживањем код иностраних
банака.
Пословна
политика
коју
су
примијениле комерцијалне банке у БиХ, у
односу на висину каматних стопа, је имала
негативне реперкусије на реални сектор и
становништво. Финансијски сектор БиХ још
увјек није изашао из рецесије (успорена
привредна активност, пад реалног дохотка,
свакодневни раст незапослености и др.) која,
ако се у наредном периоду нешто значајније
позитивно не промијени, може кулминирати у
депресију. Повјерење у банкарски сектор још
није на одговарајућем нивоу, нарочито послије
великих проблема у појединим банкама у БиХ.
Наведено повјерење је још више поколебано
због све већег раста неквалитетне активе у
банкама БиХ, односно одобрених пласмана
под сумљвим околностима. Тај проблем би се
најлакше могао превазићи кроз осигурање свих
депозита у банкама и подизање нивоа суме
осигурања, која би требала бити праћена
структуралним реформама у земљи.
2. Политика каматних стопа и управљање
каматним ризиком
Генерално
посматрано,
каматна
стопа
представља цијену коришћења кредитних и
новчаних средстава на финансијском тржишту.
Величина каматне стопе зависи од цијене
прибављања кредитних извора и времена
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одобрења (пласмана) кредитних средсава.
Примјена каматних стопа представља кључни
фактор успјешног банкарског пословања. Банке
у свом пословању треба да праве разлику
између пасивних и активних каматних стопа.
Пасивне каматне стопе представљају плаћање
камате (одлив средстава) од стране банке некој
другој банци или клијенту (на депозитна
орочена средства) за њихова коришћена
средства у одређеном временском периоду.
Активна каматна стопа представља наплату
камата од клијента или неке друге банке,
којима је одобрен кредит у одређеном
временском периоду. Каматне стопе банака
треба да су дерегулисане, без утицаја државе и
наметнутих оквира њене монетарно-кредитне
политике. Каматне стопе треба да регулише
тржиште преко понуде и потражње новчаних
средстава. Банкарска теорија истиче три
теорије при формирању тржишних каматних
стопа: (Вуњак, 2013, стр. 182)
1. Теорија преференције ликвидности,
2. Теорија кредитних форндова,
3. Теорија инфлационих очекивања.
(Вуњак, 2013, стр. 182)
Теорија преференције ликвдности полази од
ставова да се каматне стопе одређују преко
односа понуде и потражње новчаних средстава.
Теорија кредитних фондова полази од ставова
да се каматне стопе формирају односно понуде
и тражње позајмљених (кредитних) новчаних
средстава на финансијском тржишту.
Теорија инафлационих очекивања полази од
ставова да се каматне стопе формирају у
зависности од инфлационих и дефлационих
кретања у окружењу у којем послују банке.
(Вуњак, 2013,стр.183)
Ризик каматне стопе представља промјену
каматне стопе у будућности која ће изазвати
неочекивани губитак за банку. С обзиром да се
код ризика каматних стопа, исте крећу по
нижем нивоу у односу на очекивани ниво
кретања од стране менаџмента банке, ризик
директно утиче на смањење каматне марже,
односно на смањење прихода банке. Фактори
ризика тржишног формирања каматних стпопа
се односе на: (1) рочну трансформацију
средстава, (2) пласмане у хартије од
вриједности, (3) некаматоносну пасиву, (4)
величину банке, (5) интензитет конкуренције,
(6) структуру пласмана, тржишту новца, (7)
позицију на тржишту новца, (8) преференцију
комитената (клијената) банке. (Вуњак, 2013,
стр. 183)
Политика каматних стопа у БиХ је под
директним утицајем кредитног рејтинга земље,
која доста утиче и на ниво развијености
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домаћег
финансијског
система.
Висина
каматних стопа у БиХ код кредита је
промјењива, а што зависи од понуде и
потражње на финансисјком тржишту и
конкуренције међу банкама. С обзиром на
неадекватан кредитни рејтиг БиХ, банкама у
БиХ је доступност извора из иностранства
постала ограничавајућа и скупља. Стога су
банке биле принуђене (посебно домаће банке)
да се окрену прикупљању депозита из домаћих
извора, како од привредних субјеката тако и од
становништва. Прикупљањем депозита из
домаћих извора је утицало на промјену
пасивних каматних стопа, што се даље
рефлектовало и на активне каматне стопе,
односно висину каматних стопа према крајњим
корисницима.
Банке се на финансијском
тржишту понашају различито, из разлога
велике конкуренције, што даје могућност
потенцијалним штедишама у цјелини да бирају
боље услове приликом штедње. То може
имати и негативне реперкусије и за банке и за
штедише, с обзиром да понуда превеликих
каматних стопа на депозите може довести
банку у неликвидност, а штедише у зону
неизвјесности.
Политика каматних стопа је једна од
насложенијих банкарских активности које
банке требају да квалитено воде, јер би у
супротном могле да угрозе своју ликвидност и
профитабилност. С обзиром да банке немогу да
воде потпуну контрлолу над каматним стопама,
због
утицаја разних тржишних фактора,
управљање
каматним
ризиком
такође
представља изузетно сложен посао. Из разлога
што су каматне стопе промијењива категорија,
која се формира на бази понуде и тражње,
неопходно је да свака банка појединачно
анализира и доноси адекватне одлуке како би
каматни ризик свели на што нижи ниво. Висина
каматних стопа се негативно одразила и на
босансохерцеговачу
привреду
и
становнисштво. На привреду је се одразила
због ограничаавајућих извора из иностранства
узрокованих глобалном финансијском кризом,
лошим
кредитним
рејтингом
земље,
политичком нестабилношћу. С обзиром на
наведено, привредни субјекти у БиХ треба да
воде рачуна о кретању и висини каматних
стопа због планираних трошкова финансирања
пословања. Банке, наравно, желе предвидјети
раст, односно пад каматних стопа, како би
такве трендове кретања претвориле у
остваривање што већих прихода од датих
пласмана.
Каматни ризик у банкарском пословању се
појављује у неколико облика што може
изузетно утицати на бонитет билансних
позиција банке. Стога, банке требају посветити

посебну пажњу узајамној повезаности ризика
каматне стопе, кредитног ризика те ризика
ликвидности у банкарском пословању. Наиме,
повећање каматних стопа у банкама значи за
кориснике кредита потенцијалне проблеме у
отплати кроз повећање ануитета, затим
повећање трошкова пословања (ако су
предузећа у питању) што даље може утицати и
на висину плата запослених. Битно је истаћи,
да банке у БиХ без стабилних финансијских
извора (посебно домаће банке) тешко могу
поднијети притиске раста каматних стопа на
уштрб смањења свог профита. Илустрације
ради, домаће банке су, такође, под утицајем
међубанкарског финансијког тржишта, иако
немају приступ таквим тржиштима те
повољним финансијким изворима, за разлику
од оних банака које имају пристум повољним
финансијким изворима на међународном
тржишту.
У циљу одржања стабилних каматних стопа,
потребно је да банке заједно са надлежним
институцијама и ентитетским агенцијама
предузму одговарајуће мјере којима би
смањиле пасивне каматне стопе. С друге
стране, банке би кроз унутрашње уштеде
требале да смање своје трошкове. (покушају да
пронађу унутрашње уштеде кроз смањење
разних трошкова.)
3. Посљедице финансијске кризе на
банкарски и реални сектор БиХ
Босна и Херцеговина скоро да нема ни један
иструмент тржишта новца, док се девизно
тржиште своди на искључиво мјењачке
послове које су на услузи клијентима.
Активности банака у БиХ, такође, су биле под
утицајем финансијске кризе, иако су пословни
резулати у банкарском сектору били далеко
бољи од осталих финансијских сектора. Та
активност је нарочито била изражана у дијелу
експанзивне кредитне политике, односно
интензивног раста кредитне активности све до
краја 2009. године. У наредном периоду је
дошло до смањења кредитне активности, а
разлози се огледају у порасту каматних стопа и
највећим дијелом у несигурност тражилаца
кредита,
односно
њихова
недовољна
ликвидност. Имајући ово у виду, банке су
пооштриле услове приликом одобравања
пласмана што је пратило много ригорозније
процедуре код одобравања истих. Таквим
пооштреним условима банке су покушале да
одрже ликвидност и профитабилност кроз
квалитетнију наплату постојећих пласмана и
кроз мање резервисање,
односно мање
издвајање додатних средстава на исправке.
Поред рестриктивније кредитне политике,
банке су се суочиле и са проблемима

повлачења депозита, нарочито у 2009. и 2014.
(проблеми са Балкан Инвестмент Банком и
Бобар банком) што је свакако нарушавало
рочну усклађеност између активе и пасиве. Ово
је оставило највеће посљедице на домаће банке,
које поред свега нису биле у стању да позајме
средства по каматним стопама блиским
ЕУРИБОР-у, чак ни банке које имају своје
главне филијале у иностранству. Разлог овоме
је високоризичност земље БиХ што намеће
изузетно висока резервисања (и до 100%).
Иако је ЕУРИБОР пао на изузетно мали ниво,
банке из БиХ плаћају средства по истим
условима односно цијени која је била и у
вријеме када је ЕУРУБОР био највећи. Разлог
томе је поново изузетно негативн кредитни
рејтинг земље и висока класификација
ризичности код инвестирања у БиХ. С обзиром
да се банкарски сектор
БиХ нашао у
незавидном положају, банке су примијениле
политику привлачења домаћих депозита и
враћања повјерења у банкарски сектор. То се у
наредном периоду одразило и на повећање
каматних стопа на пласмане, што је у
привредном сектору значајно утицало у дијелу
повећања трошкова финансирања.
У 2013.години није дошло до промјене
кредитног рејтинга земље, тако да се кредитни
рејтинг БиХ и даље налази у зони
шпекулативне кредитне способности. Агенција
за рејтинг S&P потврдила је суверени кредитни
рејтинг БиХ „Б“ с позитивним изгледима два
пута током 2013. и у марту 2014. године.
Агенција Moody's је за БиХ задржала рејтинг
„Б“ са стабилним изгледима током цијеле 2013.
године и у првој половини 2014. године.(
Извор:Централна
банка
БиХ, Годишњи
извјештај за 2013.годину,страна54)
Од почетка свијетске финансијске кризе дио
неквалитетних кредита у сектору привреде
готово се учетверостручио. Дио неквалитетних
у укупним кредитима на крају 2013. године био
би и знатно већи да није дошло до преноса
неквалитетних потраживања на засебно правно
лице (у питању су посебна правна лица која су
од банака „откупиле“ неквалитетну активу те
врше наплату путем суда, факторинга,
специјализованих агенција и сл.) које су
извршиле стране пословне банке у БиХ крајем
2011.године. Осим тога, повећање удјела НЛПа (неквалитетна актива) у укупним кредитима
дијелом је успорен и због раста кредита у
сектору правних лица. Због катастрофалних
поплава које су средином маја 2014. погодиле
БиХ и чињенице да је знатан дио индустријске
и пољепривредне производње концентрисан на
поплављеним подручијима, реално је очековати
да се тренд раста НЛП-а у реалном сектору
настави.
Осим
тога,
слаб
опоравак
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корпоративног
сектора
и
економске
активности,
те
смањена
могућност
кредитирања говоре да су главни узроци
настанка лоших пласмана и даље присутни,
због чега се максимум погоршања може
очекивати у наредном периоду.
Графикон 1. Класификација и рочност
кредита правним лицима у 2013.

до 1 год.
преко 10 год.

1-3 год.

1-5 год.

5-10 год.

А
Б
Ц
Д
Е
Извори: ЦРК,
Извјештај о финансијској
стабилности за 2013.
Према Ценрталном регистру кредита (ЦРК) у
свим посматраним категоримама рочности
наставњен
је
тренд
повећања
удјела
неквалитетних кредита, што је представљено у
графикону 1., док је удио квалитетне активе
(А) и мање квалитетне активе (Б) по свим
категоријама рочности смањен. Највеће
повећање удјела неквалитетних кредита
забиљежено је у категорији рочности од 1-3
године што је посљедица другог вала глобалне
финансијске кризе.
Раст лоших пласмана, односно проблематичних
кредита (non performиng loans- НПЛ-а), те
пооштрени
услови приликом
одобрења
кредита, смањена потражња за кредитима и
повећане каматне стопе на БиХ тржишту, су
утицале и на кредитну активност предузећа. Од
3,57 милијарди КМ нових одобрених кредита
предузећима, чак 60% су краткорочни кредити.
( Извор:ЦББИХ 2013, страна 25). Ово даље
указује на проблеме ликвидности са којима су
већина предузећа БиХ суоченана. Илустрације
ради, у прилог овоме иде и чињеница о
великом броју блокираних рачуна привредних
субјеката о којима ЦБ БиХ редовно извјештава.
Такође су повећана дуговања, односно
међусобне
обавезе
између
различитих
предузећа, те предузећа и појединих јавних
институција. Битно је истаћи и повећање
обавеза према привредним субјектима од
стране локалних заједница, општина и градова,
што говори о проблемима и њихове
ликвидности. Наведено узима све већи замах
што додатно погоршава ситуацију у реалном
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сектору која директно угрожава ликвидност
предузећа. У циљу побољшања привредног
амбијента неопходно је хитно провођење
структуралних реформи и привлачење страних
инвестиција, те јачање домаће тражње.
Условњеност
наведених
реформи
је
предложена од стране ЕУ и ММФ-а, а што
уједно омогућава и разне помоћи привредном
сектору. Једна од кључних помоћи привредном
сектору
би омогућило и потенцијална
дугорочна задужења по значајно повољнијим
каматним стопама.
Банкарски систем БиХ је пословну 2013.
годину завршио са негативним финансијским
резултатом. Према подацима агенције за
банкарство губитак је износио 36,12 милиона
KM а резултат је лошег пословања пет банака
које су исказале значајне губитке. (Извор:
ЦББиХ, Извјештај о финансијској стабилности
за 2013).
Графикон 2. Каматне стопе на кредите
правним лицима по банкама
Промјене у односу на 2012. у процентним
поенима

просјечна каматна стопа по банкама у 2013.
просјечна каматна стопа
Извор: ЦББиХ, Извјештај о финансијској
стабилности за 2013.
Према
подацима
ЦББиХ,
просјечна
пондерисана каматна стопа на новоодобрене
пласмане правним лицима у 2013. години
износила је 7,01% и нижа је у односу на 2012.
годину. Просјечна каматна стопа на кредите
правних лица, по банкама, се кретала у распону
од 5,65% до 9,53%, при чему је код већине
банака забиљежен пад каматне стопе у 2013.
години у односу на предходну годину. (Извор:
ЦББиХ, Извјештај о финансијској стабилности
за 2013)
Слаба потражња за кредитима од стране
привредних субјеката, те нешто повољнији
извори
финансирања
не
међународним
тржиштима су одредили нешто ниже каматне
стопе у 2013. Највеће смањење каматних стопа

десило се код неколико мањих банака које су
настојале побољшати своју конкурентску
позицију на финансијском тржишту БиХ. Код
већине већих банака није било значајнијих
промјена у висини просјечне каматне стопе на
кредите правним лица. Раст каматних стопа у
2013. години забиљежен је само код пет банака,
углавном домаћих, које имају отежан приступ
међународним изворима финансирања. Да би
стратегија за управљање каматним ризиком
била успјешна, потребно је да банке развију
адекватне
системе
контроле
извођења
стратегије за управљање ризиком каматне
стопе.
Обављење
функције
контроле
управљања каматног ризика би требало бити
повјерено интерној контроли банке у сарадњи
са АЛКО одбором банке (одбор за управљање
активом и пасивом банке) који се по правилу
састаје седмично и дјелује савјетодавно.
4. Утицај каматних стопа на хартије од
вриједности у портфолију банака БиХ
Већина банака у свом пословању раст активе
остварује, поред кредитних пласмана, и кроз
улагања у разне харије од вриједности. У
портфолију банака у БиХ најчешће се налазе
високоликвидне-државне обвезнице, затим
благајнички записи, муниципалне обвезнице
издате од стране општина, високоликвидне
акције одређених предузећа и др. Каматне
стопе не само да утичу на цијену наведених
хартија од вриједности, него и на добит од
реинвестирања оставарених по хартијама од
вриједности које банке имају у свом
портфолију. Промјена каматних стопа се
највише одражава на обвезнице са фиксном
каматном стопом које су у портфолију банака.
Наиме, позната је чињеница да је вриједност
обвезнице постигнута на тржишту обрнуто
пропорционална висини каматних стопа.
Односно, када каматне стопе расту, банке се
сусрећу са посљедицом пада вриједности
обвезнице на тржишту, а и са растом
пројектованих прихода које је тада потребно
реинвестирати по знатно вишим каматним
стопама. У случају када каматне стопе падају,
банка се тада сусреће са растом цијене
обвезница на тржишту, као и нижим
приходима од реинвестирања по нижим
каматним стопама.
Oдређене промјене
каматних стопа, такође, могу директно да се
одражавају и на вриједност акција. Илустрације
ради, уколико долази до рестриктивне
монетарне политике у земљи (а што је у БиХ
обавеза по налозима ЕУ и ММФ-а), може се
очекивати раст каматних стопа, а што ће
утицати на додатне трошкове финансирања
одређених предузећа. Повећани трошкови
финансирања у појединим предузећима ће се

директно одразити на профит, односно добит, a
што ће за реперкусију имати мању вриједност
акције.
Евентуални
раст
каматних
стопа
на
финансијском тржишту могу имати утицаја на
потенцијалне инвеститоре тако што ће у свом
портфолију одређене акције конвертовати у
обвезнице и тиме довести до повећане понуде
акција на берзи. То ће се даље рефлектовати
кроз њихово додатни цјеновни пад. Раст,
односно пад каматних стопа је у директној
колерацији са изворима рефинансирања.
Уколико банке своје изворе рефинансирања
имају преко кредитних линија, или на
међународном тржишту новца, тада највећу
улогу у формирању цијене одређује кредитни
рејтинг земље, односно ризик улагања.
Алтернатива томе је формирање каматних
стопа преко депозита правних и физичких
лица, што представља пасивну каматну стопу
које банке плаћају. Кредитни рејтиг БиХ је „Б“
је изузетно лош, што утиче на долазак страних
инвеститора због потенцијалних гибитака
приликом инвестирања, као и повећаних
трошкова финансирања. Кључни допринос тако
лошем кредитном рејтингу су посљедица
политичке и правне нестабилности у земљи.
Табела 1. Актуелни рејтинг БиХ
Moody's Investors
Service

Standard & Poor's

Рејтинг

Б3 / стабилни изгледи

Датум

10.07.2012.

Б / стабилни
изгледи
13.03.2015.

Активност

Потврђен
рејтинг/изглед
измијењен

Потврђен рејтинг

Извор: Moody's Investors Servиce, Standard &
Poor's
У табели1. је приказан кредитни рејтинг БиХ
од стране агенција Moody's Investors Servиce,
Standard & Poor's, а које су на бази својих
анализа потврдиле суверени кредитни рејтинг
„Б“ са стабилним изгледима у 2015. години у
односу на „Б3“ из 2012. године са негативним
изгледима. Иако је кредитни рејтинг БиХ са
посматраног изгледа прешао у стабилни
кредитни рејтинг „Б“ то је још увјек на нивоу
шпекулативне кредитне способности те
високим кредитним ризиком, а што је кључни
фактор за долазак страних инвеститора.
5. Утицај Базелских стандарда на банкарски
сектор БиХ
Банкарски сектор је засигурно један од
најуређенијих сектора у БиХ, који путем
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понуде новца детермише пословне циклусе
који директно утичу на раст, односно пад
економије земље. За банкарски систем БиХ се
може рећи да је прилично стабилан и ликвидан.
Предходно наведено се највећим дијелом
односи на висину адекватности капитала коју
су обје ентитетске агенције успоставиле на
нивоу од 12%. Ово је изнад просјека земаља ЕУ
гдје је адекватнос капитала на нивоу од 8%.
Према новом капиталном оквиру који је
усвојио Базелски одбор, а који се односи на
начела о примјени минималних стандарда, се
једним дијелом односи и на поступак
управљања каматним ризиком. То даље
укључује
развој
пословне
стратегије,
претпоставке о имовини и обавезама у књизи
банке и у књизи трговања, као и састав интерне
контроле. Према Базелским начелима, банке би
требале дефинисати свеобухватни поступак
управљања ризицима којим се идентификује,
прати и врши контролa над изложеношћу
ризика каматне стопе. Наведени поступак мора
подлијегати одговарајућем надзору од стране
управног одбора банке и виших руководстава
банке. Уколико супервизори утврде да банка
нема довољан ниво капитала за покриће свог
каматног ризика, они су дужни да захтијевају
од банке да смањи ризик или повећа капитал за
његово покриће.
Битно је истаћи, да су
регулаторне агенције и у Републици Српској и
Федерацији БиХ урадиле доста тога на
припреми и примјени Базелских стандарда, те
одредиле динамику за потпуну имплементацију
Базела II. Имајући у виду реалност финансијког
окружења, те стандарде на којима инсистира
Базелски комитет, предвиђене активности око
имплементације су дефинисане у складу са
оним што је реално могуће у БиХ, с обзиром на
низ ограничавајућих фактора и снагу
институција. Очекивања су таква да ће
прелазак на оквире Базела II имати значајан
утицај на банкарство оба ентитета (РС и
ФБиХ), те је потребно да се тај прелазак уради
постепено. Нови регулаторни оквир Базел III,
који се већ увелико примјењује у неколико
земаља европске уније, у први план ставља
акценат на неквалитетном портфолију,
те
потребна средства за покриће потенцијалних
губитака. Базел III ће захтјевати од банака
знатно већи ниво капитала како би се могли
адекватно апсорбовати евентуално већи
финансијски губици.
ЗАКЉУЧАК
Највећи
извори
прихода
код
свих
комерцијалних банака су приходи од камата на
пласмане. Менаџмент банке се увјек сусреће са
одређеним ризицима у пословању с тим да је
каматни ризик један од најопаснијих ризика по
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банку. Основни задатак менаџмента банке је да
постигне што већу каматну уз прихватљив ниво
кредитног ризика. Промјена каматних стопа
утиче на висину планираних, односно
реализованих прихода и расхода банке кроз
структуру активе и пасиве њених биланса.
Евентуалне промјене каматних стопа могу
изазвати и пријевремено повлачење депозита
од стране депонената што доводи банку у
проблем одржавања ликвидности. Управљање
каматним ризиком захтјева темељно и озбиљно
управљање активом и пасивом банке у
настојању контролисања промјене каматних
стопа која утиче на крајњи финансијски
резултат банке. Политика каматних стопа има
изузетне ефекте како на реални сектор, тако и
на укупан макроекономски систем. Политика
каматних стопа у БиХ је под директним
утицајем кредитног рејтинга земље, која доста
утиче и на
ниво развијености домаћег
финансијског система. Кредитни рејтиг БиХ је
„Б“ је изузетно лош, што доста утиче на
долазак
страних
инвеститора
због
потенцијалних
губитака
приликом
инвестирања, као и повећаних трошкова
финансирања. Кључни допринос тако лошем
кредитном рејтингу су посљедица политичке и
правне нестабилности у земљи. Генерално
посматрано, банке требају да воде ригорознију
политику у условима глобане кризе на начин да
се највећи акценат стави на чишћењу активе и
пасиве од спорних и неквалитетних пласмана.
Међутим,
релативно
низак
ниво
искориштености потенцијала привреде ,
неадекватна привредна структура, рецесивна
позиција земље са теденцијом да пређе у
депресију, незадовољавајућа структура банака
и
осталих
финансијских
организација
представљају озбиљне препреке за нормално
функционисање
финансијског тржишта и
параметара каматне стопе.
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БАНКЕ
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Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
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Резиме: Основни циљ управљања каматним
ризиком представља одржавање изложености
по каматним стопама унутар задатих и
допуштених оквира. Уствари ради се о
заштити нето каматног прихода, односно
профита од ризика каматне стопе. Да би се
тај циљ остварио, менаџмент тим банке
настоји да заштити будућу стопу профита
преко одржавања фиксне нето каматне
маргине (‘net interest margin’ тј. NIM). Нето
каматан маргина представља рацио, тј. однос
нето каматног прихода према просјечном
износу приходовне или продуктивне активе
банке. Доња граница нето каматне маргине
обично не иде, или иде ријетко испод 3,0%, док
горња граница иде, или ријетко прелази 7,0%.
Сматра се да су најважније сљедеће двије
компоненте рација нето каматне маргине: (1)
висина приноса продуктивне активе и (2)
висина приноса ′прага′ профитабилности.
Висина приноса продуктивне активе добија се
када
се
каматни
приход
подијели
продуктивном активом, а висина ′прага′
профитабилности се добија када се каматни
расходи подијеле са продуктивном активом.
Кључне ријечи: Каматни ризик, нето каматна
маргина, продуктивна актива банке, несклад
каматне стопе, каматни приход, микс
каматних прихода, каматни расход..
Abstract: The objective of interest rate risk
management is to maintain the exposures to
interest rates within the set and allowed frames. In
fact, it is about the protection of net interest
income, i.e. the profit of interest rate risk.
In order to achieve the mentioned objective, the
bank's management tries to protect the future
profit rate through the maintenance of fixed net
interest margin (NIM).

Net interest margin is the ratio of net interest
income to average amount of productive assets of
the bank. The lower limit of the net interest margin
is not usually, or is rarely below 3.0%, while the
upper limit is or rarely exceeds 7.0%. It is
considered that the most important are the two
following components of the ratio of net interest
margin: (1) amount of income of productive assets
and (2) the amount of income of profitability
'threshold' . The amount of income of productive
assets is obtained when the interest income is
divided by productive assets, while the amount of
'threshold' profitability is calculated when the
interest expense is divided by productive assets.
Keywords: Interest rate risk, net interest margin,
bank’d productive assets, disproportion of interest
rate, interest income, mix of interest income,
interest expense
I. УВОД
Основни мотив пословања било које банке је
континуирано остваривање профита. С тим у
вези
пословање
банке
подразумијева
преузимање пословних ризика, прије свега
финансијских ризика, међу којима су
најзначајнији кредитни и каматни ризици, који
су најуже повезани са кредитним пословањем
банке. Најкраће, под кредитним ризиком
подразумијева се, прије свега, ризик неплаћања
рата кредита (“default risk”), што значајно утиче
на ликвидност банке, док ризик каматне стопе
подразумијева промјену висине тржишне
каматне стопе, што утиче првенствено на
висину прихода банке. Прецизније, промјене
активних и пасивних каматних стопа и њихов
утицај на профитну стопу или профитну маржу
банке, назива се ризиком каматне стопе.
Основни cиљ управљања каматним ризиком
јесте одржавање изложености по каматним
стопама унутар задатих и допуштених оквира.
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Другачије речено, ради се о заштити нето
каматног прихода, односно профита од ризика
каматне стопе. Да би се то постигло, менаџмент
тим банке треба да концентрише своју пажњу
на оне дијелове портфолија активе и пасиве,
који су најосјетљивији на кретања каматних
стопа.

политика девизног курса, (5) основни
принципи економије, (6) очекивања у
будућности. То приказује „Сл. 1.“130

Да би се тај циљ остварио, менаџмент тим
банке настоји да заштити будућу стопу
профита преко одржавања фиксне нето каматне
маргине (‘net interest margin’ тј. NIM).
II МАНИФЕСТАЦИЈА РИЗИКА
КАМАТНЕ СТОПЕ У БАНКАРСКОМ
ПОСЛОВАЊУ
Промјене активних и пасивних каматних стопа
и њихов утицај на профитну стопу или
профитну маржу банке, назива се ризиком
каматне стопе. Висина ефеката на профитну
стопу усљед промјене висине каматних стопа
може да буде различита и може да зависи и од
величине активе и од величине пасиве које су
под дејством промјенљивих каматних стопа.
Ако банка има вишак активе са промјенљивом
каматном стопом у односу на дио пасиве са
промјенљивом
каматном
стопом,
свако
смањење каматних стопа утицаће на смањење
профитне стопе. У овом случају, приходи од
активе ће се смањивати брже од трошкова
позајмљивања средстава, односно извора
средстава.129
Нето каматни приход банке представља
резултат, који се добија када се од укупних
каматних прихода одузму укупни каматни
расходи банке. Дакле, нето каматни приход
представља резултат примјене активних
каматних стопа на одобрене кредите и другу
каматоносну активу чиме се добија укупан
каматни приход, те примјене пасивних
каматних стопа на депозите и друге обавезе у
пасиви, које чине каматне расходе банке. При
том треба имати у виду, да се од износа
обрачунатих каматних прихода одузимају
износи резервације за кредитне губитке.
Из претходног је лако закључити да ризик
каматне стопе у савременом банкарству
представља један од највећих изазова у
успјешном управљању активом и пасивом и
односима активе и пасиве биланса стања банке.
Актива и пасива биланса стања банке у
највећем дијелу утичу на приходе од камата по
кредитима и хартијама од вриједности и на
расходе од камата на депозите и друге
позајмљене изворе средстава. На промјене
каматних
стопа
утичу
макроекономски
фактори, као што су: (1) инфлација, (2)
монетарна политика, (3) јавни дефицити, (4)

Slika 1. Формирање тржишних каматних
стопа - фактори
Монетарна политика представља кључни
покретач и усмјеривач висине каматних стопа,
пошто су високе каматне стопе најбољи начин
супростављања
инфлацији.
Монетарна
политика има директне ефекте на висину
каматних стопа преко дисконтне стопе
централне банке у кратком року. Јавни или
буџетски дефицити се нормално финансирају
путем задуживања. Што је дефицит већи, то је
већа висина и рочна структура каматних стопа.
За управљање девизним курсевима, разлике
између каматних стопа у различитим земљама
омогућавају инвестирање у инструменте
каматних стопа.
Да би редуковала притисак на депресијацију
домаће валуте, централна банка може да повећа
каматне
стопе,
чинећи
тако
кредите
атрактивнијим у домаћој валути него што је
исти у страној валути. Основни принципи
економије или кретања у економији једне
земље такође играју важну улогу код креирања
каматних стопа. Што је економија ефикаснија,
ниже ће бити каматне стопе. Очекивања у
будућности су такође битан фактор код
каматних стопа. Уколико комитенти очекују да
ће каматне стопе имати раст, тада ће они као
учесници бити вољни да узимају кредите, прије
него што би се повећале каматне стопе.
Промјене каматних стопа утичу на промјену
тржишне вриједности активе и пасиве биланса
стања банке, што утиче и на промјену тржишне
нето вриједности банке. Дакле, промјене
каматних стопа утичу на промјене у структури
биланса стања банке, као и на промјене у
билансу успјеха банке. На промјене каматних
130
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West Sussex: John Wiley & Sons, United Kingdom, 2010,
str. 100.

стопа утичу тржишни фактори финансијског
тржишта. То су фактори условљени понудом
кредита или хартија од вриједности и фактори
тражње кредита или хартија од вриједности.
Нивои или висине промјене каматних стопа су
изван знања, воље и контроле банака и
банкарских менаџера. То приказује „Сл. 2.“131

већине обвезница. Капитални губитак банке се
у овом случају може појавити, само ако банка
жели у том периоду да прода ове финансијске
инструменте. Појава реинвестиционог ризика
се манифестује у случају пада тржишних
каматних стопа, када банка врши улагања
расположивих средстава у мање профитабилне
кредите или обвезнице, утичући на тај начин на
смањење будућих очекиваних прихода.
III УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НЕТО
КАМАТНЕ МАРГИНЕ БАНКЕ
Стабилност остваривања профита банке један
је од значајних циљева пословне банке у
условима нестабилности кретања каматних
стопа на финансијском тржишту. Комбинација
несталног
окружења
каматних
стопа,
дерегулације и растућег броја билансних и
ванбилансних производа у банкама утицала је
на сложеност управљања каматним стопама.132

Slika 2. Тржишни механизам одређивања
каматне стопе
Висину каматне стопе по кредиту, који се нуди
на финансијском тржишту, интерактивно
одређују фактори тражње кредитних средстава.
При томе треба нагласити, да на финансијском
тржишту постоји више банака као учесника
понуде кредитних средстава с једне стране, као
и више тражиоца кредита с друге стране. Ниво
цијене кредита или прихватљива висина
каматне стопе одређена је у тачком
“пресијецања” криве понуде и тражње
кредитних средстава.
Тржишни механизам формирања каматних
стопа важан је инструмент формирања висине
каматних стопа, пошто на њега не може да
утиче ни једна банка. Свака појединачна банка
може само да процјењује кретање тренда
висине каматних стопа и да адекватно реагује
на тренд кретања висине каматних стопа. Због
тога, ризик каматне стопе спада у један од
најважнијих фактора који утичу на приходе и
расходе од камата по одобреним кредитима и
купљеним хартијама од вриједности. То даље
утиче на остварени нето каматни приход,
односно профит банке.
Имајући у виду трендове кретања тржишних
каматних стопа, банкарски менаџери се сусрећу
са двије основне врсте ризика каматних стопа и
то: (1) ризиком цијена, и (2) реинвестиционим
ризиком. Ризик цијена подразумијева раст
тржишних каматних стопа, што доводи до пада
цијена тржишне вриједности кредита са
промјенљивим каматним стопама као и код
131

P. S. Rose, „Menadžment komercijalnih banaka, Zagreb:
Mate, Zagreb, 2003. str. 236-210.

ГАП анализа представља традиционално
средство управљања ризиком каматне стопе. 133
Управљање
ГАП
позицијом
банке
подразумијева управљање каматно осјетљивом
активом и каматно осјетљивом пасивом у циљу
остваривања задовољавајућег нето каматног
прихода. Нето каматни приход и нето каматна
маргина су “симптоми” за управљања
односима активе и пасиве. Веома је важно
сазнати и утврдити шта стоји иза тих
“симптома”, који изазивају добре или лоше
перформансе банке.
Уколико у банци дође до повећања тржишне
каматне стопе, тада ће доћи и до пораста нето
каматног прихода и нето каматне маргине, као
посљедице већег раста каматних прихода у
односу на раст каматних расхода. Међутим, ако
на тржишту дође до пада каматних стопа, тада
ће се каматни приходи више смањити него
каматни расходи, и у том случају ће се
смањити и нето каматни приход и нето каматна
маргина. Ако је код банке већи износ каматно
осјетљиве пасиве него каматно осјетљиве
активе, тада банка има негативан ГАП, односно
банка је осјетљива на пасиву.
Кључне детерминанте нето каматног прихода и
нето каматне маргине су каматна стопе, обим и
микс. Актуелни менаџмент банке при анализи
активе и пасиве банке, обично врши контролу
ГАП-а биланса банке између њене каматно
осјетљиве активе (RSA) и њене каматно
осјетљиве пасиве (RSL).

H. v. Greuning i S. Brajović-Bratanović, „Analiza
upravljanja bankarskim rizicima – Pristupi za ocjenu
organizacije upravljanja rizicima i izloženost finansijskom
riziku“, Zagreb: Mate, 2006, str. 260.
133
J. Bessis. „Risk Management in Banking”, third edition,
West Susse: John Wiley & Sons, United Kingdom, 2010, str.
289-302.
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Циљ управљања каматним ризиком јесте
одржавање изложености по каматним стопама
унутар задатих и допуштених оквира. Уствари
ради се о заштити нето каматног прихода,
односно профита од ризика каматне стопе. Да
би се то постигло, менаџмент тим банке треба
да концентрише своју пажњу на оне дијелове
портфолија активе и пасиве, који су
најосјетљивији на кретања каматних стопа. 134
То су дијелови кредитног и инвестиционог
портфолија, односно каматоносни дијелови
портфолија на страни активе и дијелови пасиве,
односно
дијелови
каматно
оптерећене
депозитне пасиве, укључујући и дио који се
односи на узете кредите.
Да би се тај циљ остварио, менаџмент тим
банке настоји да заштити будућу стопу
профита преко одржавања фиксне нето каматне
маргине (‘net interest margin’ тј. NIM), која се
може исказати преко сљедеће једначине:

NIM 

KP  KT NKP

;
PA
PA

(1)

гдје су:
KP – каматни приходи од кредита и
инвестиција
KT – каматни трошкови на депозите и узете
кредите
PA – укупна приходовна актива
NKP – нето каматни приход након трошкова
Наиме, у процесу формирања укупних прихода
и укупних трошкова банке кључни елементи су
каматни приходи и каматни расходи банке.
ALM концепт (‘Asset Liability Management
concept’) управљања банком подразумијева, да
се и у оквиру каматних прихода и каматних
расхода остварују балансирани односи, од
којих у највећој мјери зависи нето каматни
приход, а од њега зависи и профит банке. На
страни активе формирају се каматни приходи
банке, док се на страни пасиве формирају
каматни расходи банке, разлика представља
нето каматни приход банке. Овај износ
представља нето каматни приход банке прије
одбитка резервације за кредитне губитке. Када
се нето каматни приход умањи за резервације
за кредитне губитке, тада се добије нето
каматни приход банке умањен за трошкове који
су везани за кредитне губитке.
Сљедећи хипотетички примјер из банкарске
праксе може јасније да искаже наведену
једначину за израчунавање нето каматне
маргине банке. При томе је неопходно узети у
обзир сљедеће величине: 300 милиона КМ је
134
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каматни приход, 160 милиона КМ су трошкови
плаћене камате, а банка има 5 милијарди КМ
приходовне, односно продуктивне активе. На
основу ових података, нето каматна маргина
банке износи 2,8%, тј.:

NIM 

300  160
 100  2,8%;
5000

(2)

Стога је важно сагледати концепт управљања
ризиком нето каматне маргине код банке.
Наиме, концепт ефеката нето камане маргине 135
подразумијева ниво и варијабилност опште
позиције банке у односу на приносе
продуктивне активе дотичне банке. При томе
треба посебно истаћи, да промјену или ризик
нето каматне маргине детерминишу елементи
као што су: каматна стопа, обим продуктивне
активе, микс каматних прихода и каматних
трошкова. Полазећи од таквих релација, нето
каматна маргина се може исказати сљедећом
функцијом
NIM = f (стопа, обим, микс)

(3)

гдје су:
NIM – нето каматна маргина,
f – функција,стопа – каматна стопа,
обим – обим продуктивне активе,
микс – варијанте каматних прихода и каматних
трошкова.
Нето каматна маргина представља рацио, тј.
однос нето каматног прихода према просјечном
износу приходовне или продуктивне активе
банке. Доња граница нето каматне маргине
обично не иде, или иде ријетко испод 3,0%, док
горња граница иде, или ријетко прелази 7,0%.
Сматра се да су најважније сљедеће двије
компоненте рација нето каматне маргине: (1)
висина приноса продуктивне активе и (2)
висина приноса ′прага′ профитабилности.136
Висина приноса продуктивне активе добија се
када
се
каматни
приход
подијели
продуктивном активом, а висина ′прага′
профита-билности се добија када се каматни
расходи подијеле са продуктивном активом.
Кретање рација нето каматне маргине указује
на значај управљања нето каматном маргином
у пословним системима банке, што приказују
„Табела 1.“ и „Сл 3.“.

Н. М. Вуњак, У. Н. Ћурчић, .Љ. Д. Ковачевић,
„Корпоративно и инвестиционо банкарство“, редактор:
Проф. др Ненад М. Вуњак, Пролетер а.д. Бечеј,
Економски факултет Суботица, БЛЦ Бања Лука Colege,
Суботица, 2008. стр. 97.
136
Ibidem, str. 112.

TАБЕЛА 1. ОСТВАРЕНА НЕТО КАМАТНА
МАРГИНА (%)
Државе
у окруж.

2007
.год.

2008
год.

2009
год.

2010
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

1

2

3

4

5

6

7

8

TАБЕЛА 2. ИНДЕКС ОСТВАРЕНЕ НКМ (у
%)
Државе у
окружењу

2007.

2

год.

2013
год.

Индекс

3

4

(3:2)

БиХ137

3,51

3,45

3,64

3,68

3,94

3,78

3,60

1

ФБиХ

3,77

3,61

3,64

3,71

3,97

3,79

3,68

БиХ

3,51

3,60

Р.Српск
а

2,83

3,32

3,64

3,62

3,85

3,77

3,42

ФБиХ

3,77

3,68

97,61

Р.Српска

2,83

3,42

120,85

Србија

4,28

Србија

4,28

4,23

98,83

5,70

4,90

4,48

4,72

4,34

4,23

138

Хрват.

139

Словн.

2,57

2,79

2,62

2,93

2,99

2,82

2,66

Хрватска

2,57

2,66

103,50

2,33

2,20

1,98

2,14

2,13

1,93

1,68

Словен.

2,33

1,68

72,10

4,52

4,31

4,73

4,01

3,63

3,64

3,71

Македон

4,52

3,71

82,08

Ц, Гора

3,53

4,05

114,73

3,53

3,38

3,73

4,00

4,25

4,39

4,05

140

Макед.
141

Ц.
Гора142

102,56

Ако се изврши рангирање по величини
остварене нето каматне маргине, редослијед у
2007, години био је сљедећи:
Македонија ........ 4,52%,
Србија ................. 4,28%,
Црна Гора ........... 3,53%,
БиХ....................... 3,51%,
(ФБиХ................... 3,77%,
Реп. Српска........... 2,83%),
5) Хрватска................ 2,57%,
6) Словенија.............. 2,33%.
1)
2)
3)
4)

Slika 3. Остварена нето каматна маргина у %
Наведени подаци указују, да је у посматраном
периоду, тј. у 2013. години у односу на 2007.
годину, дошло до раста нето каматне маргине у
појединим банкарским системима (Хрватска,
Црна Гора и Република Српска), док је
осталима забиљежено смањење нето каматне
маргине. Рацији нето каматне маргине указују,
да је њена величина ближе доњој граници, или
негдје чак и испод те доње границе (3,0%), тако
да је најнижа нето каматна маргина (1,68%)
остварена у 2013. години у Словенији, а
највиша од 5,70 % у 2008. години у Србији. У
„Табели 2.“ дат је индекс раста нето каматне
маргине у 2013. години у односу на 2007.
годину.
Према: Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске (за год. 2007-2013); Информација о
банкарском систему Федерације БиХ (за год. 2007-2013.
138
Годишњи извјештај о стабилности финансијског система
Србије (за год. 2007-2013).
139
Годишње извјешће Народне банке Хрватске (за год.
2007-2013).
140
Стабилност словенскега банчнега система (за године
2007-2013).
141
Годишен извештај Народна банка на Републик
Македонија (за год. 2007-2013).
142
Извјештај о стабилности финансијског система Црне
Горе (за год. 2007-2013).
137

Slika 4. Остварена нето каматна маргина
2013/2007
У 2013. години, а што се види са „Сл. 4.“,
дошло је до промјене ранга тако да је највећи
рацио нето каматне маргине имала Србија, а
најмањи, као и у 2007. години, Словенија.
Србија .................. 4,23%,
Црна Гора ............ 4,05%,
Македонија .......... 3,71%,
БиХ ....................... 3,60%,
(ФБиХ .................. 3,68%,
Реп. Српска ------ 3,42%),
5) Хрватска .............. 2,66%,
6) Словенија ............. 1,68%.
1)
2)
3)
4)
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IV ДЕКОМПОЗИЦИЈА ФАКТОРА И
НЕСКЛАД НЕТО КАМАТНЕ МАРГИНЕ
БАНКЕ
Да би се детаљније сагледао значај нето
каматне маргине, потребно је извршити њену
декомпози-цију.143 Наиме, управљање токовима
ликвидних новчаних средстава и односима
активе и пасиве, има свог утицаја на висину и
квалитет перформанси пословне банке. Под
перформансама банке се подразумијевају
остварени резултати, квалитет и квантитет
пословања банке, као што су на примјер: стопа
профитабилности, стопа ликвидности, стопа
готовине, квалитет активе и сл.
Фокус
управљања перформансама банке и односима
активе и пасиве, може се јасно видјети на „Сл.
5.“, која показује однос приноса на капитал и
ризика приноса на капитал банке преко нето
каматне маргине.

током два периода у оквиру три фактора: 144 (1)
промјена у каматним стопама, (2) промјена у
обиму, и (3) промјена у миксу. Анализа
несклада
каматне
маргине
може
се
примијенити, како на продуктивну активу, тако
и на каматно оптерећену пасиву или на општи
портфолио продуктивне активе и каматно
оптерећене пасиве. Стопа несклада показује
учинак ефекта промјене у каматној стопи на
каматни приход и каматне трошкове између
два узастопна периода (од прошлог до текућег).
Мјерење волумена несклада на нивоу банчиних
ресурса од прошлог периода према текућем
периоду одражава се на промјене волумена
каматних прихода и расхода у текућем
периоду. Микс несклада се односи на
процентуалну композицију активе и пасиве
ранијег периода поређених са текућим
периодом и објашњава утицај каматних
прихода и трошкова на текући период.
Несклад, гдје је М - микс, V - ниво волумена
ресурса, R - стопа, а гдје бројеви 1 и 2
означавају прошли и текући период, може се
исказати на сљедећи начин: (а) несклад стопе:
(R2 - R1) V1 = R,
(б) несклад обима: (V2 - V1) R1 = V,
(ц) несклад микса: (R2 - R1) (V2 - V1) = М,
Ефекти осјетљивости каматне стопе
перформансе банке приказује „Табела 3.“.
ТАБЕЛА 3. ЕФЕКТИ ОСЈЕТЉИВОСТИ
КАМАТНЕ СТОПЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ
БАНКЕ

Slika 5. Декомпозиција фактора нето каматне
маргине
Опште перформансе банке подразумијевају да
су приноси на акцијски капитал (ROE) и ризик
промјене приноса на укупно ангажована
средства банке, тј, принос на активу (ROA),
двије кључне перформансе банке. То су, с једне
стране реалне величине, које се у крајњој
линији изражавају као билансне ставке и
коначни билансни резултати, а са друге стране
је на тај начин исказана њихова промјенљивост
усљед дјејства ризика, односно фактор
волатилности. Варијабилност нето каматне
маргине чине бројни фактори, међу којима су
најважнији:
(а)
варијабилност
каматне
стопе,
б)
варијабилност обима кредита и депозита, (ц)
варијабилност њихове структуре или микса. За
анализу каматног прихода, тј, прихода од
продуктивне активе, користе се софистициране
технике, међу којима је и анализа несклада
каматне стопе. Анализа несклада каматне стопе
укључује опадање промјена у каматној маргини
143

J. F. Sinkey, Jr. „Comercial Bank Financial Management in
the Financial Services Industry”, third edition, New York:
MacMillan Publishing Company, 1989, str. 365.
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на

Инцијалне билансне
ставке

Обим
(износ)

Стопа
( %)

Микс
активе(у
%)

1.

Каматно осјетљива
актива

600

11,0%

0,60

2.

Актива по фиксној
стопи

300

14,0%

0,30

3.

Непродуктивна
актива

100

0,0%

0,10

4.

УКУПНО или
просјечно:

1000

10,8%

1,00

5.

Каматно осјетљива
пасива

700

8,0%

0,70

6.

Пасива по фиксној
стопи

120

9,0%

0,12

7.

Непродуктивна
пасива

100

0,0%

0,10

8.

Акцијски капитал

80

15,0%

0,08

9.

УКУПНО или
просјечно:

1000

7,88%

1,00

144

Ibidem, str. 367.

(а) Мјерење инцијалних перформанси:145
1. Нето каматни приход: 600x0,11 + 300x0,14 700x0,08 - 120x0,09 = 66 + 42 – 56 - 10,8 = 41,2
2. Нето каматна маргина: 41,2/(1000-100) = 4,58%
3. GAP = RSA – RSL = 600 – 700 = - 100
4. ROE = ROAxEM = 0,01x12,5 = 0,125 или 12,5%

(б) На овом мјесту извешћемо компаративни
статистички експеримент који је базиран на
системском
шоку
каматне
стопе.
Претпоставимо да су каматне стопе на каматно
осјетљиву активу и пасиву порасле за 1,5%, а
обим и микс биланса је остао исти. На бази ове
претпоставке доћи ће до промјена и исказивања
нових перформанси:
1.
2.
3.
4.

NII = 600x0,125+300x0,14-700x0,095-120x0,09
= 75+42-66,5-10,8 = 39,7
NIM = 39,7/900 = 4,41%
Нето приход = 39,7-31,2 = 8,5
ROE = 0,0085x12,5 = 0,10625 или 10,62%

Очито је да је раст каматних стопа на тржишту
од 1,5% довео до негативних ефеката на
профита-билност банке јер је дошло до
смањења нето каматног прихода, нето каматне
маргине и ROE.

(ц) Да би се нивелисао, или у крајњем случају
избјегао, овај тржишни ефекат раста каматних
стопа (од 1,5%) на профитабилност банке
неопходно
је
извршити
прилагођавање
билансне структуре банке промјенама на
тржишту. Прилагођавање биланса банке
промјени каматних стопа или ађустирање даје
сљедеће ефекте:
1. RSA је порасла на 700, пошто се
непродуктивна актива смањила на 50 и
актива по фиксној каматној стопи на 250.
2. Нови GAP = 700 – 700 = 0.
На бази претходног, перформансе послије
ребаланса биланса ће бити:
1.
2.
3.
4.

NII = 700x0,125+250x0,14-700x0,095-120x0,09
= 87,5+35-66,5-10,8 = 45,2
NIM = 45,2/950 = 4,76%
Нето приход = 45,2 – 31,2 = 14
ROE = 0,014x12,5 = 0,175 или 17,5%

Лако је закључити да је дошло до новог,
позитивног
ефекта
по
биланс
и
профитабилност банке.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Концепт ефеката нето камане маргине
подразумијева ниво и варијабилност опште
позиције банке у односу на приносе
продуктивне активе дотичне банке. При томе
треба посебно истаћи, да промјену или ризик
нето каматне маргине детерминишу елементи
145

као што су: каматна стопа, обим продуктивне
активе, те микс каматних прихода и каматних
трошкова. Нето каматан маргина представља
рацио, тј, однос нето каматног прихода према
просјечном
износу
приходовне
или
продуктивне активе банке, Доња граница нето
каматне маргине обично не иде, или ријетко
иде испод 3,0%, док горња граница иде, или
ријетко прелази 7,0%. Најбитније компоненте
рација нето каматне маргине су: (1) висина
приноса продуктивне активе и (2) висина
приноса ′прага′ профитабилности. Висина
приноса продуктивне активе добија се када се
каматни приход подијели продуктивном
активом, а висина ′прага′ профитабилности се
добија када се каматни расходи подијеле са
продуктивном активом. Да би се детаљније
сагледао значај нето каматне маргине,
потребно је извршити декомпозицију исте из
разлога што управљање токовима ликвидних
новчаних средстава и односима активе и
пасиве, има утицаја на висину и квалитет
перформанси
пословне
банке.
Под
перформансама банке се подразумијевају
остварени резултати, квалитет и квантитет
пословања банке (стопа профитабилности,
стопа ликвидности, стопа готовине, квалитет
активе и сл.).
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УТАЊЕНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА КАО НАЧИН ПОРЕСКЕ
ЕВАЗИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ КОМПАНИЈАМА
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Резиме: Мултинационалне компаније послују у
различитим државама и самим тим долазе у
додир са различитим пореским системима и
начинима опорезивања. Оне имају циљ да
смање пореске издатке, прије свега порез на
добит. Један од начина за остварење овог
циља је и утањена капитализација. Утањена
капитализација се односи на ситуацију када се
компанија финансира великим нивоом дуга у
односу на капитал. Утањена капитализација
утиче на порез на добит преко пореског
биланса јер је камата из ових трансакција
пореско допустив расход и умањује основицу за
опорезивање у пореском билансу. Што је већа
утањена капитализација, већа је камата, а
самим
тим
мања
опорезива
добит.
Мултинационалне
компаније
користе
предности принципа утањене капитализације,
врше реалокацију позајмица и кредита у земље
са већим пореским стопама, те на тај начин
смањују опорезиву добит. Неке земље су
усвојиле одређена ограничења утањене
капитализације те ограничавају одбитак
камате у ситуацијама када однос дуга и
капитала пређе одређену границу.
Кључне ријечи: утањена капитализација,
однос дуга и капитала, порез на добит,
принцип ван дохвата руке.
Abstract: Multinational companies do business in
different countries and they are subject of different
tax systems and ways of taxation. Their goal is to
reduce tax outflows, income tax mainly. One of the
ways for accomplishing this goal is thin
capitalization. Thin capitalization is related to the
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situation when company is funded by a large level
of debt compared to equity. Thin capitalization
affects income tax over the tax balance because
interest from these transactions is tax deductible
expense which reduces tax base in income tax
balance. In cases of higher thin capitalization,
interest is higher and therefore taxable profit is
lower. Multinational companies take advantages
of the thin capitalization principle, perform
reallocations of loans and credits to countries with
higher tax rates what reduces taxable corporate
income. Some countries have adopted certain
restrictions for this capitalization and they limited
interest deduction in situations where debt to
equity ratio exceeds a certain limit.
Keywords: Thin capitalization, debt to equity
ratio, income tax, the arm's length principle..
I. УВОД
Постоје два уобичајна начина финансирања
предузећа, сопствена средства и позајмљена
средства. Предузећа се могу финансирати
већински на један начин или комбинацијом.
Најчешће је присутна комбинација ова два
начина. Рјешење дилеме о томе да ли је боље
да се већински дио активности финансира
сопственим средствима или позајмицама
зависи од предузећа до предузећа и од
тренутног економског окружења. Начини
финансирања се одражавају, осим на приносни
и имовински положај предузећа, на износ
пореза на добит који предузеће треба да плати
држави. С обзиром да је камата која се плаћа на
зајмове порески признат расход предузећа могу

да одлуче да иду на већи степен задужености
како би смањила износ пореза који треба да
плате. Посебно специфична ситуација се јавља
код предузећа која представљају дио
мултинационалних
компанија.
Наиме,
мултинационалне компаније имају могућност
да врше реалокацију средстава између својих
пословних јединица у различитим земљама, те
да на тај начин врше манипулацију и
премјештање
средстава
из
порески
ригорознијих у порески лабавије системе. Један
од начина на који се врши ова манипулација
јесте и давање кредита од стране пословне
јединице из порески лабавијег система
пословној јединици у порески ригорознијем
систему. Овом методом се смањује порез на
добит који мора да плати пословна јединица у
ригорознијем систему. Концепт према којем се
предузеће финансира већим дугом у односу на
сопствени капитал назива се утањена
капитализација. Утањена капитализација у
неким земљама се толерише, док су друге
земље увеле границе до којих се камате по
овом основу признају. Утањена капитализација
по основу кредита који пословне јединица даје
другој пословној јединици може бити подведен
под трансферне цијене и треба га третирати и
са тог становишта.
II. УТАЊЕНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА,
ТРАНСФЕРНЕ ЦИЈЕНЕ И
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ
Финансирање пословне активности предузећа
може се вршити на два начина, из два извора,
властитим
средствима
и
позајмицама.
Финансирање
властитим
средствима
је
пожељније са дугорочног становишта власника
и са становишта државе. Властита средства
предузеће може прибавити од власника,
докапитализацијом,
финансирањем
из
нераспоређене добити ранијег периода, те
продајом дијела имовине. Када је ријеч о
позајмљеним средствима постоји, такође, више
варијанти.
Предузеће
може
да
узме
краткорочни кредит за финансирање залиха,
дугорочни кредит за финансирање дугорочне
солвентности, емисија хартија од вриједности
дуге и кратке рочности са циљем покривања
издатака и прибављања средстава за даље
инвестирање.
Држава преферира финансирање властитим
капиталом из два основна разлога:
1.

финансирање
властитим
капиталом
повећава
дугорочну
финансијску
стабилност и смањује левериџ, тј. однос

дуга и капитала, чиме се оснажује
предузеће и смањује опасност од његовог
финансијског краха, а самим тиме и дијела
цјелокупног финансијског система;
2.

дивиденда као један од де факто расхода
није порески признат расход те не умањује
пореску основицу чиме она остаје исти и
омогућава држави већи приход по основу
пореза на добит.

Финансирањем позајмљеним средствима, с
друге стране се повећава левериџ и слаби
финансијска стабилност предузећа, што
начелно није пожељна ситуација ни за
предузеће, ни за власнике, ни за државу,
међутим, предузећа морају с времена на
вријеме да се користе позајмљеним средствима
зато што није увијек могуће у довољном обиму
и потребном времену обезбједити сопствена
средства, односно средства из редовног
пословања.
Позајмљивањем
средстава
предузеће преузима обавезу да врати почетни
износ и камату – накнаду позајмиоцу за
кориштење његових средстава. Са становишта
предузећа камата представља финансијски
расход пословања, а и држава признаје овај
расход као порески допустив и њиме се
умањује пореска основица, а самим тим и износ
пореза на добит који ће бити уплаћен.
Предузећа и власници су свјесни ове чињенице
те некада одлучују да, у складу са
прорачунима, користи позајмљена средства за
финансирање активности иако је можда у
могућности да то уради сопственим средствима
како би искористило ефекат порески признатог
расхода. Предузећа могу, из више разлога, да
одлуче да већину активности финансирају
позајмљеним средствима и тако доведу себе у
ситуацију да имају изузетно велики левериџ,
односно прекомјеран износ дуга у односу на
капитал. Ова ситуација је позната као утањена
капитализација. Утањена капитализација се
дефинише као ситуација када се предузеће
финансира знатно већим удјелом дуга у односу
на сопствени капитал. Левериџ у овим
ситуацијма је висок, неке компаније само уносе
минималан, законом прописан, капитал, а
остатак пословања финансирају из кредита и
других облика позајмљивања средстава. Овакав
начин
финансирања
ствара
сумње
и
несигурност код два стејкхоледера, први су
повјериоци, а други је држава. Повјериоци јер
немају сигурност да ће повратити свој новац, а
држава јер утањена капитализација утиче на
пореску основицу за обрачун пореза на добит.
Држава посебно има интерес да предузећа
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имају повољан левериџ да би заштитиле себе и
цјелокупан економски систем.

a.

Одређивање максималног износа дуга
до којег је могуће одбијање камате као
порески признатог расхода;

b.

Одређивање
максималног
износа
камате који може бити одбијен у
односу на износ камате и неку другу
варијаблу.

Специфичност позајмљивања средстава се
огледа у томе што и власници, односно друга
повезана правна лица могу да кредитирају
предузеће, а не да уносом средстава повећавају
сопствени капитал предузећа. Ову ситуацију
нарочито користе мултинационалне компаније
које на тај начин врше реалокацију средстава
из порески ригорознијих у порески лабавије
системе. Примјеном принципа
утањене
капитализације пословна јединица из државе А
са лабавијим пореским системом даје кредит
пословној јединици у држави Б која има
ригорознији пореским систем и то у износу
који прелази ниво који би одобрило било које
друго лице, правно или физичко, а које нема
контролни дио власништва над предузећем.

Одређивање максималног износа дуга до којег
је могуће одбијање камате се базира на два
приступа:

Давање кредита између повезаних правних
лица се може сматрати трансферним цијенама.
Трансферне цене су цене настале пословним
трансакцијама између повезаних лица. Лица се
сматрају повезаним уколико међу њима
постоји могућност контроле или значајног
утицаја на пословне одлуке. Лице има
могућност значајнијег утицаја на пословне
одлуке пореског обвезника уколико поседује
више од 25% гласова или појединачно највећи
број гласова у органима управљања.Повезана
лица су и чланови фамилије.146

„Рацио“ принцип подразумјева одређивање
максимално дозвољеног односа дуг – капитал
на који је могуће одбити камату као порески
признат расход, све изнад тог односа се не
признаје као порески признат расход.

Овде је битно напоменути да камата на ове
зајмове, која представља цијену кориштења
зајма, није једини фокус, већ је ту у питању и
сам износ зајма, рок враћања, висина рате,
односно све оно што што утиче и може да
утиче на финансијску стабилност, левериџ и
пореску основицу.
Циљ државе је да избјегне манипулације везане
за избјегавање плаћања пореза било које врсте,
па тако и пореза на добит преко утањене
капитализације, па је стога ОЕЦД донијела
одређена правила и препоруке које треба да
помогну да се избјегне кориштење утањене
капитализације
код
мултинационалних
компанија и других субјеката који су
власнички повезани, а не налазе се у истом
пореском режиму. Ова ОЕЦД-ова правила се
базирају на двије основне поставке:147

146

147
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1.

принцип „изван дохвата руке“;

2.

„рацио“ принцип.

Принцип „изван дохвата руке“ се користи на
исти начин као и код трансферних цијена,
односно висина каматне стопе и висина зајма
који предузеће прима се одређује на основу
тржишног стања – коју каматну стопу и колики
кредит би предузећу одобрило друго,
неповезано лице.

Одређивање максималног износа камате који
може бити одбијен у односу на износ камате и
неку другу варијаблу је приступ чији је фокус
на односу камате и укупног прихода, па се на
тај начин одређује максималан износ камате
који може бити порески признат. Као варијабла
се може узети укупан приход, добит прије
опрезивања, добитак редовне активности.
Врло битна ствар коју треба поменути је однос
између постојећих схватања и дефинисања
трансферних цијена и утањене капитализације.
Износ камате који ће предузеће платити зависи
од два фактора, каматне стопе и висине зајма,
међутим, дефинисање и схватање трансферних
цијена се фокусира само на каматну стопу јер
је она цијена кориштења зајма, док је у овом
случају висина зајма у другом плану. Према
трансферним цијенама једино што треба да се
усагласи са принципом „изван дохвата руке“ је
каматна стопа, што са становишта утањене
капитализације није адекватно и довољно, већ
зависи од правне регулативе државе у којој се
примјењује, т.ј. да ли је државе уградила у свој
систем и ограничења везана за максималан
износ дуга који предузеће може да има у
односу на сопствени капитал. Државе због
овога уводе и специфична, додатна, правила
којима настоје да регулишу ову област, те на
тај начин надопуњују постојећи систем „изван

дохвата руке“ и смањују могућност пореске
евазије.
Поред свега, потребно је утврдити опсег
правила везаних за утањену капитализацију,
односно
њено
спречавање.
Правилно
дефинисање финансијских трансакција је основ
опсега. Да ли се утањеном капитализацијом
подразумјева и узимање кредита унутар земље
од повезаних лица која су ослобођена плаћања
пореза на добит је битно јер и на тај начин је
могуће вршити порезну евазију, прије свега
преко оснивања разних фондација и других
непрофитних организација.
Сљедеће што је битно утврдити је да ли је
могуће и како пратити кредитирање од трећих
страна која су у договору са повезаном
компанијом одобриле кредит. Предузеће може
да уплати средства банци или другом
предузећу, па да та банка/предузеће кредитира
предузеће повезано са уплатиоцем средстава и
на тај начин створи привид да није у питању
трансакција повезаних лица.
Посљедње што је битно је дефинисање
повезаних лица у контексту утањене
капитализације. Овде се најчешће користи иста
дефиниција као код трансферних цијена, а то је
да се повезана лица дефинишу као:
Повезана лица - једно лице повезано је са
другим лицем уколико између њих постоји један
од сљедећих односа:
1) физичко лице је повезано са правним лицем
уколико физичко лице посједује, непосредно или
посредно, 10% или више акција у правном лицу;
2) правно лице је повезано са другим правним
лицем уколико правно лице посједује,
непосредно или посредно, 10% или више акција
у акционарском друштву, односно удио
власништва од 10% или више у капиталу
неакционарског друштва;
3) у смислу овог закона сматра се да физичко
лице посједује акције које посједује његов или
њен брачни друг, дјеца, усвојеници, родитељи,
браћа и сестре, дјед и бака и унучад.148
По утврђивању опсега могуће је примјенити и
извршити контролу ограничења утањене
капитализације.
Утањену
капитализацију
потребно
је
дефинисати и ускладити и уговорима између
држава, а не само локалним законима да би се
ефикасније и ефективније могла контролисати.

148

Закон о порезу на добит Републике Српске, Службени
гласник Републике Српске број 91/06, 31.08.2006.
године. Члан 2. став И.

Ипак, треба обратити пажњу на то која
предузећа и из којих разлога долазе до утањене
капитализације, те да ли је то дугорочно или
краткорочно стање, те какве су перспективе тог
предузећа. Не треба санкционисати предузеће
неодбијањем камате као пореског расхода
уколико оно није имало други начин да се
финансира у обиму у којем му је било
потребно.
III. ПРЕГЕД ИСТРАЖИВАЊА
Према Фаррар и Мањаниjy (2008) за фирму се
каже да је утањено капитализирана уколико је
финансирана са великом пропорцијом дуга у
односу на капитал и прописи који ограничавају
одбитак износа камата се зову прописи утањене
капитализације.
Према
теоретском
истраживању и подацима Хауфлера и Рункела
(2008) потврђује се да разлике у опорезивању
између интернационалних држава утичу на
мултинационалне финансијске структуре на
начин који је конзистентан са цјелокупном
порезном минимизацијом. Прописи утањене
капитализације ограничавају однос дуга и
капитала и на тај начин контролишу
финансијску
структуру
прекомјерне
задужености.
Неке
земље
примјењују
ограничења
преко
прописа
утањене
капитализације или преко ограничења одбитка
камате у порезне сврхе, док друге користе
комбинацију тих регулација, што се може
виђети
у
наредном
прегледу.
Банке,
осигуравајуће компаније, инвестицијске банке
много више се ослањају на дугове него на
нефинансијске институције као производне или
трговачке фирме. Обзиром на то, финансијске
институције имају већи однос дуга и капитала у
поређењу
са
осталим
индустријама,
нефинансијским институцијама тако да неке
државе
успостављају
прописе
утањене
капитализације посебно за њих.
Основни проблем утањене капитализације јесте
дефинисање термина претјераних дуговања,
односно у којој мјери се задуживање сматра
претјераним, односно у којем моменту се
камата по основу оваквих дуговања сматра
пореско
недопустивим
расходима.
Ако
посматрамо законе о порезу на добит
различитих земаља, они не забрањују
предузећима да у својим билансима имају
претјерана дуговања међутим могу да ограниче
износ камате која ће се користити приликом
утврђивања основице за порез на добит.
Уколико се сматра да је камата прекомјерна
онда се ограничава њен одбитак у порезном
билансу.
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IV. ПОРЕЗНА НАЧЕЛА ПОВЕЗАНА СА
ПРИНЦИПОМ УТАЊЕНЕ
КАПИТАЛИЗАЦИЈЕ
Подаци Европске комисије истичу да је
поузданост веома битан порезни принцип са
перспективе порезног обвезника и државе, те
наглашава да је поузданост пожељна приликом
планирања пословних активности, али и у
циљу обезбјеђења сигурног извора прихода јер
уколико су прописи нејасни или несигурни
онда нити фирме нити државе не могу да
предвиде нити планирају порезна плаћања нити
приходе.
Други принцип који је битан код концепта
утањене капитализације је ефикасност и он је
опћеприхваћен принцип. Како би био ефикасан
порезни систем треба да прикупи приходе са
што мање трошкова. Мусграве и Мусграве
(1976) истичу да трошкови администрације и
поштивања порезних прописа треба да буду
ниски у толикој мјери да би били
компатибилни са осталим циљевима. Европска
комисија
такођер
подржава
принцип
ефикасности
истичући
да
нижи
административни трошкови и нижи трошкови
поштивања
порезних
процедура
поједноставњују порезну основицу и имају
административне и пословне предности.
Порези имају важну улогу у корекцији
тржишне неефикасности и порезне политике
могу да се користе како би се кориговала
неефикасност у приватном сектору и тржишне
нестабилности.
Ако посматрамо концепт правичности, сви
ћемо се сложит да порези треба да буду
праведни
али
дефинисање
концепта
правичности је мало комплексније а односи се
на праведну распођелу пореза између
појединаца у друштву.
Начело неутралности се односи на чињеницу
да
порезни
систем
не
би
требао
дискриминисати нити фаворизирати неке
порезне обвезнике, инвеститоре или секторе.
Генерално постоје два аспекта неутралности а
то су неутралност увоза и извоза капитала.
Неутралност увоза капитала имала је важну
улогу
у
развоју
принципа
утањене
капитализације.
V. АСПЕКТИ И ПРИСТУПИ УТАЊЕНЕ
КАПИТАЛИЗАЦИЈЕ
Утањена капитализација се посматра са више
аспеката и то са финансијског, корпорацијског,
рацуноводственог и порезног. Финансијски
значај утањене капитализације огледа се у
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обезбијеђењу оптималне структре капитала
која представља однос власничког и дужничког
капитала. Корпорацијски аспект односи се на
претежно финансирање повезаног лица од
стране
матичне
компаније,
док
се
рачуноводствени аспект односи на повећање
обавеза према повезаним лицима у пасиви што
у крајњом инстанци има камату ка порезни
ефекат, јер признавање или непризнавање
камате у порезне сврхе утиче на основицу за
опорезивање у порезном билансу.
Приступи утањене капитализације
Непостојање посебних законских одредби
или субјективни приступ: неке земље немају
специфичне одредбе које регулишу питање
утањене капитализације, али имају одређене
правилнике и упутства која се користе да би се
одредило да ли је капитал који се користи у
пословне сврхе адекватан и за порезне сврхе.
Фиксан однос дуга и капитала (дебт то
еqуитy ратио): према овој методи порезне
импликације се јављају када дужнички капитал
прелази одређени проценат властитог капитала.
Однос дуга и капитала се може рачунати
различито
у
различитим
порезним
јурисдикцијама.
Принцип ван дохвата руке односно принцип
независног тржишног начела: заснован на
општим принципима трансферних цијена. У
оквиру метода ван дохвата руке ради се
компарација између стварне финансијске
структуре и структуре која би се десила
уколико се не би радило о трансакцијама међу
повезаним лицима. Порезни обвезник треба да
докаже да је исти кредит могао добити од
трећег лица под истим околностима и
условима. Оно што ће представљати доказ
може да се разликује међу земљама али обично
укључују аспекте као што су каматне стопе,
однос повезаности између зајмодавца и
зајмопримца, поређење односа дуга и капитала
и утврђивање да ли је кредит примљен по
повољнијим условима у односу на кредит који
би се добио од стране осталих кредитора који
су неповезана лица (Бросенс, 2004).
Скривена дистрибуција профита: неке земље
имају специфичне одредбе у порезним
законима гђе дозвољавају да камате на
позајмице у одређеним условима буду
рекласифициране као скривени профит или
конструктивна дивиденда. Као посљедица,
рекласификована камата која представља
дивиденду повећава профит компаније а самим
тим и респективни порез на добит. Како се
камата третира у контексту дистрибуције

профита тада се плаћа порез по одбитку
приликом исплате дивиденде.
Други прописи (принцип елиминације
добити): У Сједињеним Америчким Државама,
прекомјерна камата је дефинисана односом
камате и прихода компаније. Компаније
генерално не могу одбити у порезне сврхе
камату на позајмице која се плаћа
нерезидентима уколико она превазилази 50%
прихода.
VI. ПОРЕЗНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
УТАЊЕНЕ КАПИТАЛИЗАЦИЈЕ
Порезне користи по основу финансирања
дугом умјесто властитим капиталом се могу
видjети у сљедећој табели:
Порез на добит 10%

Профит прије камате и
пореза (ЕБИТ)

Фирма А
100%
финансир
ана
капитало
м

Фирма Б
100%
финансир
ана дугом

2000

2000

Камата на позајмице
Добит прије пореа
Порез на добит
Добит након пореза
Укупна добит
Уштеде по основу
камата (Камата *10%)

-160
2000

1840

-200

-184

1800

1656

1800

1816

0

-16

Извор: Властити израчун
У случају са фирмом Б се може видjети да у
случају да се повећава финансирање дугом
умјесто властитим капиталом, умањује се
обавеза за порез, а смањење порезне обавезе
произилази из чињенице да је камата пореско
допустив расход. Због користи које се
остварују финансирањем по основу задужења,
компаније преферирају финансирање дугом,
које опет са друге стране има своје ризике јер
могу да доведу до банкротства компанија.

капитализацију зато сто им порезни системи
дозвољавају да признају камату као порезно
допустиви расход. Са аспекта пореза на добит,
камата на позајмице представља пореско
допустиви расход. Према Грахаму и Фелду, ова
чињеница омогућава фирмама остваривање
олакшица, тако да ће оне више финансирати
властите активности по основу задуживања
него од властитог капитала, посебно имајући у
виду високе стопе пореза на добит у
различитим земљама. Како би се спријечиле
ове посљедице многе земље су усвојиле
принципе
утањене
капитализације
и
ограничиле признавање камата у порезне сврхе.
Мултинационалне фирме могу да ускладе
задузења својих страних повезаних лица веома
једноставно кроз међународно финансирање и
оне могу да управљају структуром капитала у
складу са разликама у међународним
системима опорезивања, у намјери да умањи
порезне обавезе унутар групе. Фирма која је
лоцирана у земљама са нижим порезним
стопама мозе давати позајмице повезаним
лицима у земљама са високим порезним
стопама, како би оне могле да искористе
плацања камата у циљу смањења порезних
обавеза сто не би био слуцај уколико би
компанија била финансирана властитим
капиталом.
Циљ
правила
утањене
капитализације су превенција неприхватљивих
задузивања
или
квази
задузивања
у
прекограницним трансакцијама. Генерално се
примјењују само на позајмице од стране
повезаних лица на нацин да се неприхвата
одбитак камата од повезаних лица у порезне
сврхе. Иако није тачно познат обим у којем је
танка капитализација распрострањена многе
студије указују да се ради о међународно
знацајном феномену.
Слика 2:
Растућа улога принципа утањене
капитализације у земљама ОЕЦД-а

Избјегавање плаћања пореза представљају
трансакције и аранжмане које подузима
порезни обвезник у циљу минимизирања
порезних обавеза на начин да користи пропусте
у порезном систему. Суштина концепта
утањене капитализације односи се на повећани
однос дуга и капитала у структури капитала
мултинационалног предузећа, тако да се може
рећи да је танка капитализација оруђе којим
мултинационалне
компаније
избјегавају
плаћање пореза јер се фирме одлучују за танку
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Пуна линија показује проценат земља ОЕЦД-а
за период 1996-2009 године које су
имплементирале
принципе
утањене
капитализације, док испрекидана линија
показује сигурносни однос дуга и капитала у
земљама ОЕЦД-а.
У намјери да се смањи евазија пореза на добит
од стране мултинационалних компаније, ОЕЦД
је у 2013. години издао акциони план под
називом Ерозија основице и усмјеравања
профита. Акција 4 овог плана има циљ да
ограничи ерозију порезне основице која се
врши путем одбитка камата и осталих
финансијских плаћања. Акциони план ОЕЦД-а
предвиђа да ОЕЦД објави препоруке, до
септембра ове године, за обликовање локалних
прописа који се односе на одбитак камата у
порезне сврхе а које би могле имати форму
стандарда за правила утањене капитализације
који је намијењен за усвајање од стране држава
чланица ОЕЦД-а и других земаља.
Основна питања којима се треба посветити
пажња код утањене капитализације су питање
утврђивање претјеране задужености, алокација
и третман камата, камате међу повезаним
лицима и порез по одбитку.

капитала нису увијек ефикасна у случају
ограничавања трансфера прихода из државе у
државу, јер компаније могу да управљају дугом
и капиталом на начин да буду у складу са
прописима али и даље да пребацују добит.
Поред овог ограничења многе државе користе
ограничења одбитка камата што се показало
као ефикаснији приступ.
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Камате између повезаних лица представљају
најконтраверзније питање, везано за одбитак
плаћених камата према повезним лицима. Иако
матичне компаније дају иницијална средства
повезним лицима приликом формирања фирме,
веома често се дешава да су повезана лица
купци и добављачи међусобно у редовним
трансакцијама, али и повезана лица могу да
позајмљују новчана средства у форми фиксних
позајмица или кредитних линија. Основна
проблематика приликом трансакција међу
повезаним лицима јавља се у ситуацијама гдjе
је један од учесника има сједиште у
иностранству. Приликом трансакција међу
повезаним
лицима
у
истој
порезној
јурисдикцији, мање су порезне посљедице од
посљедица у ситуацијама када повезано лице
прима кредит од матичне компаније из
иностранства. Примљени кредит је повезан са
плаћањима камата које могу да угрозе порезну
основицу на начин да повезана лица међусобно
позајмљују новчана средства како би
фризирали финансијске резултате и утицали на
плаћања пореза, износ позајмице може да буде
прекомјеран и генерално већи у односу на онај
који би се добио од трећих лица, износ плаћене
камате и остали услови кредита доводе до
ефекта трансферних цијенa. Као закључак се
може рећи да ограничења односа дуга и
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Rezime: Povećanje standardne stope PDV-a
dovodi do rasta cijena i fiskalnog opterećenja
građana i ekonomskih aktivnositi izlazak iz krize,
te usporiti očekivani tempo ekonomskog rasta
BiH. Dosadašnja praksa trgovaca u svijetu, ali i u
BiH, u sličnim situacijama kada su se mijenjale
stope poreza, je potvrdila postojanje dva modela
ponašanja trgovaca:
- povećanje stope PDV-a izaziva veći porast cijena
nego što iznosi samo povećanje stope;
- smanjenje stope PDV-a najčešće dovodi do
smanjenja prodajne cijene za izos ukinutog
poreza, na način da jedanko smanjenje ide u
korst potrošača;
- početkom 2013. godine, ponovo je aktualizirano
pitanje broja i visine stopa PDV-a.
Zamjena nulte stope onom sniženom i povećanje
opšte stope mjere su koje će najviše osjetiti
domaćinstva nižeg dohotka, mada te mjere neće
snažno utjecati ni na potrošnju ni na siromaštvo.
Što se tiče dileme oko uvođenja diferencirane
stope PDV-a u BiH, treba istaknuti da uvođenje
diferenciranih stopa predstavlјa kompleksnu
operaciju koja proizvodi širok dijapazon
impikacija. Prvo, iz razloga što je nemoguće u
cijelosti kvantificirati efekte zbog problema sa
prikuplјanjem svih potrebnih podataka, Drugo,
zbog nemogunosti percepcije cijenovne politike
obveznika u situaciji kada se istodobno dešava
smanjenje stopa na određene artikle i povećavanje
standarndne stope na sva ostala dobra i usluge,
Treće, zbog nemogućnosti procjene „sivih zona“
kod razgraničenja dobara koji bi bili pod
povlaštenim porezima u odnosu na ostala dobra.
Četvrto, zbog nemogućnosti procjene mogućih
poreskih prevara zbog kojih bi uvođenje

diferenciranih
stopa
zasigurno
dovelo.
Harmonizacija poreskog sistema se može postići
uspostavlјanjem jedinstvenog tržišta BiH, kao i
pridržavanje temelјnih principa Evropske unije.
Temelјite promjene Zakona o PDV-u u BiH i
podzakonskih akata nisu opcija, nego nužnost.
Promjene relevantne regulative iz oblasti poreza
na dodatu vrijednost BiH se mora usmjeriti na tri
osnovna cilјa. Prvi je cilј učiniti PDV praktičnijim
i jednostavnijim za poslovni sektor. Drugi cilј je
potreba da se zaustave prevare, a treći cilј je
učiniti PDV efikasnijim kako bi pomogao državi u
fiskalnoj konsolidaciji i održivom privrednom
rastu.
Abstract: The increase in the standard rate of VAT
(Value Added Tax) causes both rise in prices and
fiscal burdening of citizens which can slow down
the pace of Bosnia and Herzegovina’s economic
growth. It has been confirmed by the current
customs of traders around the world and in Bosnia
and Herzegovina, that there are two models of
traders behavior in similar situations of tax rate
changes:
-

The increase in the VAT rate causes an even
greater increase in prices;
- The decrease in the VAT rate most frequently
causes a reduction in selling price in the exact
amount of abolished tax, in favor of consumers;
- At the beginning of the year 2013 the question of
VAT rate was once again raised.
The measures of replacing the zero rate with the
discounted one and the increase in the standard
rate are mostly going to affect households with
lower income, though the above mentioned
measures will not strongly affect neither
consumption nor poverty. As for the dilemma
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whether to introduce a differentiated VAT rate in
Bosnia in Herzegovina, it should be indicated that
such an operation is a rather complex one, causing
a number of implications. Firstly, it is impossible
for the effects to be quantified completely due to
the problems with collecting all the necessary
data. Secondly, due to inability to see the pricing
policy of taxpayers in a situation where two
actions take place simultaneously: a reduction of
rates on certain items and an increase of standard
rate on all the remaining goods and services.
Thirdly, due to the inability to estimate the so
called ‘grey areas’ in the demarcation of goods
which, compared to other goods, ought to be under
the preferential tax. Fourthly, due to the inability
to estimate potential tax frauds. Harmonization of
tax system can be achieved through the
establishment of single market in Bosnia and
Herzegovina and through adherence to the
fundamental EU’s principles. Fundamental
changes to the VAT law in Bosnia and
Herzegovina are a necessity rather than an option.
Changes in relevant VAT legislation in Bosnia and
Herzegovina must be focused on three main goals.
First goal is to make VAT more practical and
simple for the business sector. Second goal is to
stop frauds and the third goal is to make VAT
more efficient in terms of helping the state in
matters such as fiscal consolidation and
sustainable economic growth.
UVOD
Zbog kontinuiranog pristupanju Evropskoj Uniji,
nalazimo se u bitnom razdoblju, karakterističnom
za zemlje potencijalne kandidate. Očito je da nas,
kao društvo u cjelini očekuju sistemske i korjenite
promjene koje će se osjetiti u svim sferama
privrednog života.
Ulazak u punopravno članstvo Evropske Unije
jedan je od glavnih ciljeva spoljne politike Bosne i
Hercegovine. Pregovori se temelje na načelu da će
BIH
tokom
pregovora
morati
usvojiti,
implementirati i izvršavati cjelokupno pravno
nasljeđe
Evropske
unije,
tzv.
acquis
communaitaire. Pravna regulativa podijeljena je u
35 tematskih poglavlja, koja se ujedno smatraju i
poglavljima pregovora. Pažnju želimo posvetiti na
usklađivanje sistema poreza na dodatu vrijednost
sa smjernicama Evropske Unije.
Svako pravno ili fizičko lice koje se registruje u
sistem indirektnog oporezivanja postaje poreski
obveznik indirektnih poreza. Kao takvi dužni su
poštovati sve propise koji se odnose na poreske
obveznike indirektnih poreza. Jedan od
najznačajnijih indirektnih poreza je PDV, odnosno
porez na dodatu vrijednost. Naime, primjenom
PDV-a u BiH mijenja se dotadašnji sistem
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oporezivanja tj. umjesto poreza na promet roba i
usluga uvodi se porez na dodatu vrijednost koji se
znatno razlikuje od svog prethodnika.
Zakon i prateći pravilnici o PDV-u su još uvijek
podložni promjenama jer isti nisu dovoljno dobro
definisali određene situacije u odnosu na evropske
propise. Isitina je da je nemoguće rješiti svaki
problem unaprijed tj. predložiti rješenje u Zakonu i
Pravilnicima, te zbog toga poreski obveznici i dalje
„lutaju“ prilikom primjene određenih članova
Zakona i Pravilnika. Tema je zasnovana na
pronalaženju odgovora na pitanje kako tretirati
različite promete, a da budu na isti ili sličan način
rješeni, odnosno na način kako je to predviđeno u
Evropskoj Uniji. Poreski obveznici ponekad nisu
svjesni u potpunosti činjenice da ispravno
postupanje u sistemu PDV-a može imati pozitivan
uticaj na njihov finansijski rezultat.
Često poreski obveznici zbog nedorečenosti
članova Zakona i Pravilnika ne koriste svoje pravo
na pravi način, jer su svjesni da u slučaju kontrole
od strane inspektora Uprave za indirektno
oporezivanje njihovi stavovi često mogu biti
osporeni. Drugi razlog je što poreski obveznici
nedovoljno poznaju problematiku, odnosno često
njihova „istraživanja“ počnu i završe samo
blijedim čitanjem određenih članova Zakona i
Pravilnika.
Svaki poreski sistem, neposredno po svom
donošenju je racionalan, a onda se zbog promjena
koje nastaju uslijed političkih i socijalnih pritisaka,
postepeno transformiše u istorijski sistem.
Osnovni problem racionalnog poreznog sistema je
u pronalaženju njegove odgovarajuće strukture.
Potrebno je pronaći onu kombinaciju poreza koja
osigurava najsigurnije postizanje ciljeva poreske
politike čijem se ostvarenju teži u sklopu šire,
ekonomske politike.
Cilj svakog savremenog poreskog sistema je što
više se približiti racionalnom poreskom sistemu.
Prikupljanje novčanih sredstava za zadovoljavanje
javnih potreba samo je jedan od zadataka koji se
postavlja pred poreski sistem.
U svim savremenim državama oporezivanje se
sprovodi primjenom više poreznih oblika i to se
naziva poreski pluralizam. Međutim, provodi li
se oporezivanje u nekoj državi samo jednim
poreskim oblikom, riječ je o poreznom monizmu.
Ideja o poreskom monizmu nije se održala u teoriji
i praksi iz više razloga: jednim porezom nije bilo
moguće obuhvatiti sve obveznike što je rezultiralo
slabijim fiskalnim učinkom, drastično je smanjivao
ekonomsku snagu poreskih obveznika, uzrokovao
je snažan otpor plaćanju poreza, a jednim poreski
oblikom bilo je nemoguće ostvariti brojne ciljeve

moderne poreske politike. Navedeni nedostaci
poreskog monizma mogu se posmatrati i kao
prednosti poreskog pluralizma, koji zbog primjene
više poreskih oblika omogućava postizanje više
ciljeva na raznim područjima socio-ekonomskog
života istovremeno. Unatoč svojim prednostima,
poreski pluralizam nije bez mana. Mnoštvo
poreskih oblika uzrokuje složenost poreskih
propisa, što za posljedicu ima otežano snalaženje
poreskih obveznika u „moru“ propisa. Drugi veliki
nedostatak poreskog pluralizma je otežano
ubiranje poreza i povećani troškovi zbog porasta
poreske administracije.
Osnovne karaklteristike PDV-a u BiH
Pojam PDV-a i primjena propisa o istom u BiH su
tek nekoliko godina prisutni, tačnije prvi Zakon o
PDV-u je usvojen početkom 2005. godine
(26.1.2005. godine), a puna primjena otpočela je
01.01.2006. godine. Ovaj zakon je bio podložan
promjenama, pa tako je 18.05.2005. godine
usvojena prva izmjena, a 04.12.2008. godine i
druga izmjena Zakona.
Sistem PDV-a je zamjenio dotadašnji sistem
poreza na promet proizvoda i usluga.
PDV je svefazni neto porez u prometu dobara i
usluga:
• svefazni, zbog toga što se obračunava u svakoj
fazi prometa dobara i usluga koje podliježu
oporezivanju (tj. Pri svakoj oporezivoj isporuci
dobara i usluga koju izvrši subjekt koji je
registriran kao obveznik PDV-a, kao i pri
svakom uvozu dobara);
• neto, zbog toga što se on, usprkos činjenici da
se u svakoj fazi prometa obračunava na punu
prodajnu vrijednost, kroz mehanizam odbitka
ulaznog poreza svodi na oporezivanja neto
dodate vrijednosti u svakoj pojedinoj fazi
reproducije i prometa, dovodeći – u konačnici
– do toga da ukupan porez na maloprodajnu
vrijednost dobara i usluga plaća krajnji
potrošač (veza sa paradoksom PDV-a).
Ono što čini prednost PDV- a u odnosu na porez
na promet dobara i usluga ogleda se u sljedećem:
• u odnosu na porez na promet, PDV je mnogo
efikasniji u naplati i mnogo izdašniji izvor
javnih prihoda, jer obuhvata sve faze prometa
dobara i usluga;
• naplata najvećeg dijela PDV-a se ostvaruje
prije maloprodajne faze, što znači da se on
naplaćuje brže od poreza na promet (koji se
naplaćivao tek u maloprodaji);

• za razliku od poreza na promet koji je bio
jednofazni jer je oslobađao sve faze prometa
osim maloprodaje, sistem PDV-a je svefazan i
zasniva se na sistemu odbitaka;
• iz tog razloga, poreska evazija (utaja) u sistemu
PDV-a je manja, jer se oporezuju, prate i
kontrolišu sve faze prometnog ciklusa (za
razliku od sistema poreza na promet, u kome je
bila oporezovana samo krajnja potrošnja);
• PDV ima znatno širu poresku osnovu, jer je
jedan od njegovih najvažnijih ciljeva da
oporezivanjem obuhvati što veći broj dobara i
usluga (za razliku od poreza na promet, koji je
tradicionalno bio sklon relativno velikom broju
poreskih oslobađanja);
• sistem PDV-a dosljednije poštuje princip
odredišta (za razliku od poreza na promet, gdje
su značajnijim poreskim zloupotrebama bile
podložne i razne uvozno-izvozne transakcije),
• zbog istog razloga u sistemu PDV-a su znatno
rijeđi i slučajevi dvostrukog oporezivanja i
slučajevi dvostrukog oslobađanja transakcija u
međunarodnom prometu nego u sistemu poreza
na promet;
• princip odredišta u sistemu PDV-a, također,
obezbjeđuje ravnopravan konkuretski položaj
uvezenih i domaćih proizvoda na tržištu zemlje
uvoznice, kao i ravnopravan konkurentski
položaj domaćih proizvoda koji se izvoze u
druge zemlje;
• manji broj stopa PDV-a u odnosu na stope
poreza
na
promet
znatno
smanjuje
administrativno-tehnička
ograničenja
i
pojednostavljuje
tehniku
obračunavanja,
plaćanja i kontrole poreza;
• poresko opterećenje u sistemu PDV-a je
ekonomski ekvivalentno kod svih učesnika u
prometa, od proizvođača ili uvoznika do
maloprodaje (jer se PDV kod svih njih,
praktično,
plaća
samo
na
„njihovu“
novostvorenu vrijednost);
• PDV se naplaćuje znatno logičnije i
neuporedivo efikasnije od poreza na promet, jer
kod PDV-a nema odlaganja plaćanja (za
razliku od poreza na promet, čija je naplata
sistemski i svjesno suspendovana sve do
maloprodaje);
• PDV
obezbjeđuje
neutralnost
u
spoljnotrgovinskim transakcijama, jer je izvoz
u cijelini oslobođen oporezivanja, dok je uvoz
u cijelini oporezovan;
• PDV znatno smanjuje prostor za postojanje
sive ekonomije, jer su tzv. fiktivne i slične
firme ne samo progonjene od poreskih organa
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nego i „izopačene“
poduzetnika itd.

od

drugih,

urednih

Kao što je i navedeno poreski sistem PDV-a ima
mnoštvo prednosti u odnosu na prethodni poreski
sistem, međutim neke od prednosti ovog sistema
se kroz vrijeme odnosno kroz izmjene Zakona i
Pravilnika mogu izmijeniti i prestati biti prednost
ovog sistema. Na primjer, sistem PDV-a trenutno
poznaje jedinstvenu standardnu stopu PDV-a od
17% što je za razliku od prethodnog sistema
jednostavnije, ali usljed raznih previranja i
polemika postavljaju se pitanja zašto ne postoji
nulta stopa na određenim artiklima, što za sobom
povlači povećanje standardne stope tj. u konačnici
poreski sistem sa diferentnim stopama PDV-a.
•

•

•

•

povećani troškovi poreskih obveznika, zbog
toga što svi oni na svoj trošak moraju da vode
dodatne knjigovodstvene i druge evidencije za
poreske potrebe (za razliku od sistema poreza
na promet u kome je obračunavanje i plaćanje
poreza, gotovo isključivo, bilo fokusirano na
maloprodaju). Uz to, svi oni moraju da
angažuju i dodatno osoblje za obračunavanje i
plaćanje PDV-a, te kreiranje, vođenje i
arhiviranje propisane dokumentacije; U zakonu
i Pravilniku o primjeni Zakona o PDV-u je
propisan način vođenja knjigovodstva i to
članom 56. Zakona i članovima 120.-126.
Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. U
navedenim članovima su regulisana načela za
vođenje
knjigovodstva,
sadržaj
knjigovodstvenih evidencija, sadržaj i forma
knjige izlaznih i izlaznih faktura, obaveza
zaključivanja knjiga, te je regulisano koji
obveznici nisu u obavezi posebno voditi knjige
i evidencije i na kraju je regulisano kako vršiti
prilagođavanje obrazaca i knjiga automatskoj
obradi podataka.
povećano administratiranje, zbog „širenja“
oporezivanja na sve faze prometa i povećanje
kruga poreskih obveznika u odnosu na
prethodni sistem jednofaznog poreza na promet
u maloprodaji;
izražena regresivnost PDV-a u odnosu na porez
na promet, što je direktna posljedica manjeg
broja poreskih stopa. Regresivnost PDV-a,
naročito, dolazi do izražaja u slučaju uvođenja
PDV-a sa jednom, jedinstvenom stopom, kao
što je slučaj u BiH;
relativno izraženiji inflatorni potencijal,
naročito kod cijena onih dobara i usluga koje
su, prethodno, bile bezuslovno oslobođene
oporezivanja u sistemu poreza na promet. Pri
tome se, osim racionalnih, moraju imati u vidu
i razni psihološki i drugi iracionalni motivi i
razlozi, posebno ukoliko poreski obveznici nisu
dovoljno upoznati sa osobinama PDV-a i
posljedicama njegove primjene;
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•

problem raspodjele prihoda nižim nivoima
vlasti, koji nastaju zbog neminovnosti da se
PDV primjenjuje, administratira i prikuplja na
najvišem centralnom nivou vlasti. U svim
složenim državama, kakva je i BiH (entiteti,
kantoni, gradovi i opštine), to dovodi do raznih
problema vezanih za adekvatnu i pravednu
distribuciju prikupljenog PDV-a nižim nivoima
vlasti.
Poreski sistem PDV-a nije „neranjiv“ u pogledu
poreskih prevara. Neke od poreskih prevara u
sistemu PDV-a su:
• neevidentiranje prometa na registar kasama,
niti u knjigama, a potom u PDV-e prijavi
iskazuju manji promet, čime umanjuju kranju
potrošnju a i poresku obavezu. Ukoliko ne
postoji efikasna kontrola ostvarenog prometa,
jača se siva ekonomija i crno tržište.
Poboljšanje u ovom dijelu se trebalo osjetiti
uvođenjem fiskalizacije u BiH, odnosno prvo u
Republici Srpskoj pa onda i u Federaciji BiH.
Međutim postoje različita mišljenja o
efikasnosti istog. Naime, sigurno je da je
proces fiskalizacije „primorao“ i one koji nisu
čak ni imali registar kasu da je sada imaju i
evidentiraju promet preko iste, ali postoje i
slučajevi izbjegavanja evidentiranja prometa
kroz fiskalnu kasu ali su u slučaju otkrivanja
ove prevare kazne mnogo oštrije nego ranije.
• izdavanje lažnih faktura dobavljača je jedan od
najčešćih načina poreske evazije, gdje poreski
obveznik izdaje lažne ulazne fakture ili fakture
za neposotjeće nabavke. Poreski obveznik
može biti registriran samo da bi utajio porez, a
onda nestane prije nego što poreski organi
poduzmu bilo kakvu kontrolu. Iz ovog razloga
mnoge zemlje ne refundiraju visoke iznose
povrata novoosnovanim poslovnim subjektima
dok ne izvrše kontorlu podataka iskazanih u
prijavi PDV-a.
• neizdavanje poreske fakture ili neevidentiranje
prodaje poreskim obveznicima javlja se
naročito u situaciji kada je obveznik PDV-a
nelikvidan i nije u mogućnosti izmirivati
blagovremeno poreske obaveze. Tada obveznik
PDV-a ne izdaje poreske fakture ili izdaje ali
iste ne evidentira u svojim poslovnim
evidencijama.
• prevara kod razmjene dobara se ogleda u tome
da se kupac i prodavac dogovore da ne izdaju
fakture, čime je utajen porez u obje transakcije.
Obzirom da je veoma česta situacija
nelikvidnosti poslovnih subjekata, onda se kao
rješenje za plaćanje vidi u kompenzacijskim
ugovorima a pri tome poreski obveznici
„zaborave“ da je i razmjena dobra za dobro ili
usluga oporezivi promet. (član 4., tačka 7.
Zakona o PDV).

Nažalost, veoma je veliki broj prevara u sistemu
PDV-a, neke od njih budu otkrivene a neke ne.
Kolike su štete po državu ne može se znati, ali neki
slučajevi prevara su umanjena carinska vrijednost
pri uvozu tepiha ili fiktivni izvoz bakra i mnoštvo
drugih primjera.
PREDNOSTI I NEDOSTACI PDV-A
Porez na dodatu vrijednost ima nesporne prednosti
u poređenju sa ostalim oblicima poreza na promet.
Budući da se doskora smatralo da su dva najbolja
tipa poreza na promet, porez na dodatu vrijednost i
porez na promet u maloprodaji kao i da se na
područiju BiH jednofazni porez na promet u
maloprodaji primenjuje već šest decenija, valjalo
bi da se uporedno prikažu prednosti i nedostaci
navedena dva poreska oblika. U finansijskoj
literaturi se mogu sresti sljedeći argumenti u prilog
PDV-u poređenju sa porezom na promet u
maloprodaji:
Cilj uvođenja poreza na dodatu vrijednost u naš
poreski sistem je harmonizacija poreske politike sa
standardima Evropske unije, pa je u tom smislu
usvojen model obračuna i naplate ovog poreza koji
je u skladu sa Šestom direktivom EU o
zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost
članica Unije.
Prednosti uvođenja poreza na dodatu vrijednost u
poresko zakonodavstvo zemalja Evropske unije
bile su: olakšavanje spoljnotrgovinske razmjene
među zemljama članicama i smanjenje mogućnosti
poreske evazije.
Prva praktična iskustva primjene sistema poreza na
dodatu vrijednost u BiH su:
• Efikasnija naplata poreza – uvođenjem
poreza na dodatu vrijednost, za svakog
poreskog obveznika postaje bitno da li su
njegovi dobljavači registrovani kao PDV
obveznici, kao i to da li su fakture dobijene od
strane dobljavača ispravne, što stimuliše
međusobnu kontrolu poreskih obveznika i utiče
na smanjenje evazije poreza;
• Pruža mogućnost povrata kompletnog
iznosa poreza iz investicionih ulaganja;
• Stimulacija izvoza – prema Zakonu o porezu
na dodatu vrijednost izvoz je oporezovan
nultom stopom, tj. na izvoz se ne plaća porez
na dodatu vrijednost, a izvoznicima je zadržano
pravo povrata kompletnog ulaznog PDV-a,
čime su bosansko-hercegovački proizvodi
postali konkurentniji na svjetskom tržištu;
• Destimulacija uvoza – s obzirom na to da se
PDV mora platiti u roku od 10 dana od dana
uvoza robe, uvoznici moraju angažovati veća

obrtna sredstva, što uslovljava veće finansijsko
naprezanje;
• Stvaranje fer tržišne konkurencije – pošto
porez na dodatu vrijednost obezbjeđuje veću
efikasnost mehanizma naplate prihoda i
smanjuje utaju poreza, on dovodi do jačanja fer
tržišne konkurencije.
• PDV omogućuje da se sve nabavke mogu
izuzeti od oporezivanja, što nije slučaj kod
poreza na promet u maloprodaji budući da se
reprodukcioni materijal, ali i brojna sredstva
opreme mogu koristiti i u reprodukcionoj i u
konačnoj
potrošnji.
Razgraničenje
reprodukcione potrošnje od finalne nije ni malo
lako ni jednostavno, a modaliteti korištenja
sredstava opreme izuzetno disperzovani i široki
što stvara mogućnost i za brojne zloupotrebe.
Kod PDV-a teret dokazivanja je na kupcu,
porez se mora platiti prilikom isporuke dobara,
a da bi se dobilo pravo na odbitak kupac je
dužan da dokaže da je nabavljeno sredstvo
koristio kao input.
• Konačno, peto, uvođenje PDV predstavlja
uslov za pristupanje Evropskoj Uniji.
Jedinstveno tržište može da postoji ako se
promet ljudi, dobara i usluga iz jedne u drugu
državu odvija na isti način, kao unutar jedne
države. Proces harmonizacije sistema PDV se
veoma
uspješno
realizuje
primjenom
odgovarajućih direktiva, koje su postale vodilje
ne samo za zemlje Evropske unije već i za
ostale zemlje koje žele da uvedu ili su uvele
PDV.
Pored navedenih prednosti porez na dodatu
vrijednost ima i svojih nedostataka. Između
ostalih, tehnika obračuna i kontrole poreske
osnovice i naplate veoma je složena i
komplikovana, a samim tim i skupa. Naime,
neophodno je obezbijediti stručne ljude. Zbog
većeg broja poreskih obveznika povećava se i broj
zaposlenih, tj. administracija.
Međutim, neosporno je da uvođenje sistema
poreza na dodatu vrijednost dovodi i do povećanja
cijene u krajnjoj potrošnji, pa je neophodno
ublažiti finansijske udare na najsiromašnije slojeve
stanovništtva.
Poreske reforme u BiH idu u pravcu jačanja
fiskalnog i finansijskog suvereniteta BiH kao
države. Ta reforma ide u pravcu:
• prenošenja fiskalnog suvereniteta sa entiteta na
državu za indirektne poreze;
• davanje državi finasijskog suvereniteta za
finansiranje državnih institucija i servisiranje
spoljnog duga;
• uvođenje i primjena sistema PDV-a na nivou
države.
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S obzirom na to da BiH ide u pravcu približavanja
evropskim integracijama i približavanju EU,
uvođenje PDV-a, i to na državnom nivou, suštinski
je dio ovog procesa reformi. Osnovni principi i
pretpostavke koje su se slijedile kod uvođenja
PDV-a u BiH:
• Porez na promet koji se ubirao na entitetskom
nivou zamjenjuje se jedinstvenim sistemom
PDV-a na državnom nivou;
• Uprava za indirektno oporezivanje je jedina
institucija nadležna za obračun i naplatu PDVa;
• PDV se uplaćuje na Jedinstveni račun otvoren
u Centralnoj banci BiH;
Zakon o PDV-u BiH je u skladu sa Šestom
direktivnom Evropske unije o PDV-u.
PDV ima nekoliko izraženijih nedostataka, ali se
posebno apostrofiraju četiri:
• povećano administriranje i troškovi naplate i
plaćanja,
• relativno izraženiji inflatorni potencijal,
• neprimjerenost uvođenja na subcentralnom
nivou i
• izraženija regresivnost.
Poreski obveznici moraju da vode posebne poreske
evidencije kako o svojim prodajama tako i o
svojim nabavkama, moraju registrovati i
kontrolisati svu masu primljenih i izdatih faktura,
postupak utvrđivanja poreske obaveze je takođe
relativno složeniji i traži dosta administriranja. Sve
to izaziva povećane kako administrativne troškove,
troškove naplate tako i troškove plaćanja.
ZAKLJUČAK
Uvođenje PDV zahtjeva oprez, kao uostalom i
uvođenje bilo kog novog poreza. Ako tog opreza
nema, poremećaj cijena (inflacija) je neminovan.
Dosadašnja iskustva o ovom nedostatku PDV-a su
veoma podjeljena. Ima zemalja koje su imale
izraženiju inflaciju po uvođenju PDV, posebno u
prvom tromjesječju, ali ima dosta zemalja u kojima
do toga nije došlo. Iskustva govore da je PDV
potrebno uvoditi u situaciji stabilnih cijena,
povećane tražnje, dobro obavljenih priprema
potencijalnih poreskih obveznika i poreske
administracije. Posebno je potrebno ovladati dobro
tehnikom obračuna poreza. Priroda PDV zahtjeva
jedinstveno uvođenje i administriranje na
najvišem, centralnom, nivou vlasti. Potrebno je da
se na jedan isti račun vrši uplata poreza i da se sa
istog računa vrši povrat poreza. Takav stav
potvrđuje iskustvo svih saveznih država koje su ga
uvele (Njemačka, Austrija, Kanada i Meksiko).
U poreskim sistemima savremenih država porezu
na dodatu vrijednost pripada glavno mjesto.
Članice u Evropskoj uniji su se obavezale
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harmonizovati svoj poreski sitem sa poreskim
sistemima predviđenim relevantnim direktivama
Evropske Unije.
Najveća usklađenost postignuta je na polju
indirektnih poreza, a posebno kod PDV-a. Članice
EU imaju visok stepen usklađenosti sa Šestom
direktivom, koja predstavlja zakonaodavni okvir
na polju usklađivanja PDV-a.
Na osnovu prezentovanih podataka možemo
konstatovati:
• da politiku indirektnih poreza treba usmjeriti ka
privrednim subjektima, da budu stimulisani, da
bude stimulans za ekonomsko poslovanje,
povećanje akumulacije i investicija koa i put ka
bržem i efikasnijem prestrukturiranju na
ekonomski postojanije proiozvodne programe,
• poreska polirik BiH treba definisati zakonom i
u okviru nadležnih institucija,
• uvođenjem PDV-a zapčeo je process
harmonizacije indirektnih poreza u BiH sa
Evropskom unijom, koji treba nastaviti.
Redizajniranje VI direktive Evropske treba da
bude praćeno sa redizajniranjem Zakona o
PDV-u u BiH i podzakonskih akata, prije svega
sa stanovišta jasnoće, jednostavnosti primjene i
razumljivosti,
• uvođenjem PDV-a u BiH imalo je za
posljedicu i povećanje optetrećanja ekonomije
BiH. Ekonomija BiH, sektori-privredni
subjekti, stvaraoci novostvorene vrijednosti,
treba da budu predmet analiza i podsticaja
češće dirktne saradnje Vlade, Privredne
komore i privrednih subjekata,
• u cilju poboljšanja likvidnosti privrednih
subjekata, poreski period za koji se obračunava
PDV trebao bi da bude i kvartal, treba
razmotriti mogućnost uplata obračunatog PDVa do 20. u mjesecu po isteku kvartala i rok za
povrat ulaznog poreza definisan je članom
52.stav 1. Zakona o PDV-u treba da bude 30
dana po isteku roka za povrat.
U BiH je poželjno učiniti temeljne promjene
Zakona o PDV-u i podzakonskih akata, što više
nije opcija nego nužnost i hitnost da što prije dođe
do toga.
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Резиме: Конкурентност као функционални
скуп индикатора, политика, институција и
фактора који детерминишу продуктивност
земље и омогућавају одржив ниво економског
развоја,
постала
је
свеобухватна
и
општеприхваћена мјера квалитета живота у
посматраној држави. Према Извјештају о
глобалној
конкурентности
2013/2014
Свјетског економског форума БиХ је оцјењена
као 87. од 144 земље, а у 2014/2015 је први пут,
након 14 година изостављена из Извјештаја,
као знак озбиљне нестабилности и значајних
варијација у подацима са терена. У овом раду
се жели аналитички представити позиција
наше (не)конкурентности кроз 12 чинилаца
који се посматрају у временској динамици а
затим пореде са свјетским, европским у ех Уu
емпиријским распоредом и просјеком. Ова
анализа има за циљ јасније сагледавање наше
ситуације са различитих аспеката, као и
отварање нових погледа и боље разумијевање
основних узрока недовољне конкурентности и
ниског животног стандарда у Босни и
Херцеговини..
Кључне ријечи: конкурентност; привредни
развој; продуктивност; животни стандард;
Свјетски економски форум; глобални индекс
конкурентности; стубови конкурентности.
Abstract: Competitiveness as a functional set of
indicators, policies, institutions and factors that
determine the productivity of the country and
provide a sustainable level of economic
development, has become a comprehensive and
generally accepted measure of the standard of
living in the respective country. According to the
Global Competitiveness Report 2013/2014 World
Economic Forum rated BiH as 87th of 144
countries, but in 2014/2015 for the first time in 14
years BiH has been omitted from the Report, as a
sign of serious instability and significant

variations in collected data. In this study we want
to present an analytical perspective of our (non)
competitiveness through 12 factors that are
observed in the dynamics variation and then
compared with the world’s, European and Ex Yu
empirical distribution and average. This analysis
aims at clearer recognition of our situation from
different aspects, as well as opening new
perspectives and a better understanding of the
basic causes of low competitiveness and poor
living standard in Bosnia and Herzegovina.
Keywords:
competitiveness;
economic
development; productivity; living standard; The
World Economic Forum; Global Competitiveness
Index; pillars of competitiveness.
I.

УВОД

Успјешност једне државе у савременом
отвореном и интегрисаном свијету се све чешће
мјери агрегатним показатељем у облику
компетитивности, односно конкурентности.
Конкурентност земље се дефинише као скуп
индикатора институција, политика и фактора
који одређују ниво продуктивности и
омогућавају
одржив
ниво
економског
просперитета у кратком и средњорочном
оквиру. Eкономисти Б. Скот и Г. Лоџ
дефинишу конкурентност једне земље као њену
способност да најрационалније запосли
националне ресурсе у складу са међународном
специјализацијом и трговином, тако да то у
крајњој инстанци доводи до раста реалног
дохотка и животног стандарда, али заснованог
на реалним категоријама а не на задуживању у
иностранству. (B. Scoot, G. Lodge, 1985). Један
од најистакнутијих аутора који се баве
проблематиком конкурентности Мајкл Е.
Портер истицао је да је примарни економски
циљ сваке земље остваривање дугорочног раста
и постизање што вишег нивоа животног
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II. КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕМА
СВЈЕТСКОМ ЕКОНОМСКОМ
ФОРУМУ И AКТУЕЛНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ
Као мјера конкурентности земаља и региона
користе се различите методологије и
показатељи на микро и макро нивоу. Свјетски
економски форум (WЕФ) је институција која
више од три деценије истражује и публикује
резултате мјерења конкурентности земаља са
циљем да се обухвати што више држава. Од
1979 WЕФ користи јединствени Глобални
индекс конкурентности (GCI) састављен од
дванаест стубова (субиндекса) и преко
шездесет индикатора у њиховом саставу.
Свјетски економски форум свакако није једина
институција која се на свјетском нивоу бави
испитивањем и мјерењем конкурентности, али
је дугогодишњим напорима и усавршавањем
методологије
кроз
Глобални
индекс
конкурентности постала најрелевантнија оцјена
конкурентности на глобалном нивоу.
GCI је сачињен тако да идентификује узроке и
основне покретаче развоја помоћу којих се
могу креирати развојне стратегије у циљу
постизања одрживог економског раста и
развоја. „Глобални индекс конкурентности даје
својеврстан
консолидовани
индекс
конкурентности, односно холистички пресјек
критичних
фактора
који
одређују
продуктивност и компетитивност земаља
груписаних у 13 стубова компетитивности“
(Академија наука и умјетности БиХ и
Економски факултет у Сарајеву 2009, 34).
Кључна
претпоставка
у
мјерењу
конкурентности WЕФ-а је да држава пролази
кроз
три
кључне
фазе
у
развоју
конкурентности. Шематски приказ фаза развоја
конкурентности и комплементарних стубова
развоја приказан је у Табели 1.
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ТАБЕЛА 1 ФАЗЕ РАЗВОЈА КОНКУРЕНТНОСТИ
Развој конкурентности

Стубови развоја конкурентности

1. фаза

I стуб: Институције

ФАКТ ОРСКИ
II стуб: Инфраструктура
ВОЂЕН РАЗВОЈ
III стуб: Макроекономска стабилност
(основни услови)
IV стуб: Здравство и основно образовање

2. фаза

V стуб: Високо образовање и обука
ЕФИКАСНОШЋУ
ВОЂЕН РАЗВОЈ
(повећање
ефикасности)

VI стуб: Ефикасност тржишта добара
VII стуб: Ефикасност тржишта рада
VIII стуб: Софистиц. финанс. тржишта
IX стуб: Т ехнолошка спремност
X стуб: Величина тржишта

3. фаза

стандарда грађана, посебно наглашавајући да
остваривање
тих
циљева
зависи
од
продуктивности са којом се ресурси те земље
користе. (Porter, 1990) Једна прецизна и
свеобухватна
дефиниција
националне
конкурентности од стране домаћих аутора била
би: „Конкурентност једне земље представља
њену способност да најрационалније запосли
националне ресурсе у складу са међународном
специјализацијом и трговином, тако да то у
крајњој инстанци доводи до раста реалног
дохотка и животног стандарда, али заснованог
на реалним категоријама, а не на задуживању у
иностранству.“ (Научно друштво економиста
Србије 2010, 6).

ИНОВАЦИЈАМА XI стуб: Пословна софистицираност
ВОЂЕН РАЗВОЈ
(иновативност) XII стуб: Иновативност

Прва фаза је ’факторски вођен развој’ када
трошкови и доступност сировина примарно
одређују ниво конкурентности. Ову фазу
дефинишу
прва
четири
стуба
GCI:
функционисање
јавних
и
приватних
институција
(I
стуб),
развијеност
инфраструктуре
(II
стуб),
стабиланост
макроекономског окружења (III стуб) и здрава
и писмена радна снага (IV стуб) и њихови
индикатори. Кроз остварени развој и
побољшање конкурентности, земље улазе у
другу фазу 'ефикасношћу вођен развој' у којој
се
остварују
ефикасније
производне
перформансе уз растући квалитет производа.
Стубови GCI који дефинишу ову развојну фазу
су: високо образовање и обука (V стуб),
ефикасност тржишта добара (VI стуб),
ефикасност тржишта рада (VII стуб),
софистицираност финансијског тржишта (VIII
стуб), технолошка спремност (IX стуб) и
величина домаћег и иностраног тржишта (X
стуб). Када једна економија постигне значајн
квалитет у наведеним сегментима долази до
општег раста конкурентности а тиме и
преласка у трећу фазу развоја, названу
'иновацијама вођен развој' у којој је раст
продуктивности и конкурентности дефинисан
са последња два стуба GCI: висока пословна
софистицираност (XI стуб) и иновације (XII
стуб).
Извјештај
о
глобалној
конкурентности
Свјетског економског форума за 2013/14
обухвата 148 земаља. На врху љествице
доминирају европске земље Швајцарска,
Финска, Њемачка, Холандија и Шведска уз
Сингапур на другом мјесту и Сједињене
Америчке
Државе
на
петом
мјесту.
Западноевропске и скандинавске земље
потврђују своје мјесто међу најконкурентнијим
свјетским
економијама.
Швајцарска
је
задржала водећу позицију а њене најзначајније
предности темеље се на иновацијама,
технолошком спремношћу и ефикасношћу
радне снаге. Научно-истраживачке институције

су међу најбољим у свијету уз добру сарадњу
научних института и пословног сектора.
Сингапур је задржао другу позицију, као
водећа азијска земља, првенствено захваљујући
институционалном оквиру који је оцјењен као
најбољи у свијету, и то због ефикасности владе
и ниске стопе корупције. Већ другу годину за
редом Финска заузима трећу позицију.
Њемачка је остварила напредак и сада заузима
четврту позицију, док је у 2012 и 2013. години
била на шестом мјесту. Скандинавске земље су
такође високо рангиране (Финска на трећем,
Шведска на шестом, Норвешка на једанаестом).
Сједињене Америчке Државе су се вратиле на
пету позицију у Извјештају за 2014, док су у
2013. години биле на седмом мјесту. Велика
Британија је остварила пад на десето мјесто,
док је у 2013. години била на осмој позицији.
Регион Југоисточне Европе биљежи умјерене
флуктоације у оцјени конкурентности. И даље
је најбоље оцјењена Словенија на 62. мјесту
(56. мјесто у Извјештају за 2013), Црна Гора на
67. позицији (72. мјесто у Извјештају за 2013),
затим Македонија на 73. позицији (80. мјесто у
Извјештају за 2013), Хрватска на 75. позицији
(81. мјесто у Извјештају за 2013), слиједи БиХ
на 87. мјесту (88. мјесто у Извјештају за 2013),
Албанија је на 95. мјесту (89. мјесто у
Извјештају за 2013) и посљедња у региону,
Србија на 101. мјесту (95. мјесто у Извјештају
за 2013).
III.

Кретање конкурентности Босне и
Херцеговине

A. Конкурентност БиХ у свјетском оквиру
У периоду 2008-2015 конкурентност је у БиХ
према WЕФ-у рангирана између 109. и 87.
позиције док су се оцјене GCI-а кретале између
3,5 и 4,0. Приказ кретања конкурентности у
БиХ је дат у Табели 2.

ТАБЕЛА 2. КРЕТАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ БИХ
2008-2015
Извјештај за
годину

Посматрано
Позиција БиХ Оцјена БиХ
држава

2014-2015

144

-

-

2013-2014

148

87

4,0

2012-2013

144

88

3,9

2011-2012

142

100

3,8

2010-2011

139

102

3,7

2009-2010

133

109

3,5

2008-2009

134

107

3,6

2007-2008

131

106

3,6

На основу Табеле 2. може се закључити да је
позиција БиХ далеко испод свјетског просјека,
те да постоји одређен позитиван тренд у
посматраном периоду, уз кључни изузетак да
смо изостављени из Извјештаја о глобалној
конкурентности за 2014-2015 годину, што баца
сјенку на све позитивне трендове и отвара нова
питања.
То што видимо да је БиХ најлошије рангирана
у 2010. години (109 мјесто), те да је до 2014.
године постигнут напредак до 87. мјеста не
говори довољно о томе колико заиста људи
живи
у
квалитетнијем
или
лошијем
привредном окружењу, те колики је реални
напредак постигнут у овом периоду. Овим
радом се жели ући у дубљу анализу
конкурентности Босне и Херцеговине, те
сагледати нашу позицију из свјетске, европске
и ex YU перспективе. Сл. 1 приказује распоред
свјетског становништва према GCI оцјенама у
Извјештају за 2013-2014 годину у којем је
обухваћено 6,621 милијарди становника.

Слика1. Распоред свјетског становништва према Глобалном индексу конкурентности за 20132014 годину
Детаљном анализом података презентованих у
Извјештају о глобалној конкурентности WEF-а
за 2013-2014 годину уз груписање свих земаља

са истом GCI оцјеном и израчунаваље
основних статистичких показатеља добили смо
бољи увид у стање конкурентности у БиХ у
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односу на 148 посматраних земаља. У анализи
је обухваћено укупно 6,621 милијарди
становника.
Од тога државе са 1,377 милијарди имају
лошију оцјену од БиХ (20,8% свјетског
становништва живи у лошијем привредном
амбијенту у односу на нас). Исту оцјену као
БиХ (GCI оцјена 4,0) имају још двије државе:
Гватемала и Камбоџа, тј. укупно са БиХ 32,9
милиона
становника
(0,5%
свјетске
популације).
Бољу оцјену националне конкурентности
добиле су државе са укупно 5,211 милијарди
становника (78,7% свјетског становништва
живи
у
конкурентнијим
националним
економијама у односу на БиХ).
Просјечна GCI оцјена за 2013-2014 износила је
4,3966 са стандардном девијацијом од 0,5873.

Чињеница је да је укупна популација за 2014.
годину
процјењена
на
7,3
милијарде
становника, тако да значајан дио свјетског
становништва није укључен у ову анализу
(већином централно-афричке земље и азијске
земље са ратним дешавањима).
С правом се може изнијети предпоставка да
становништво које није укључено у анализу
WEF-а живи у незавидним социо-економским
околностима те да би према GCI индикаторима
било лошије рангирано од БиХ.
Ако ову предпоставку укључимо у рачунање
процента популације која има лошију
конкурентску позицију од БиХ добијамо да је
то и даље само 28,2% свјетског становништва.
Како је овај распоред свјетског становниптва
према GCI изгледао у Извјештају WEF-а за
2012-2013 годину представљено је на Сл. 2.

Слика 2. Распоред свјетског становништва према Глобалном индексу конкурентности за
2012-2013 годину
Извјештај за 2012-2013 годину обухвата 6,531
милијарди становника. Земље са бољом
оцјеном конкурентности имају укупно 5,18
милијарди
становника
(79,3%
свјетске
популације
живи
у
конкурентнијим
економијама него што је БиХ). Једанаест
држава је добило GCI оцјену 3,9 и то:
Албанија, Аргентина, Босна и Херцеговина,
Еквадор, Грчка, Хондурас, Либан, Молдавија,
Монголија, Намибија и Србија. Популација
ових земаља је процјењена на 101,9 милиона,
што значи да 1,6% свјетског становништва
живи у конкурентским условима какви су у
БиХ. Земље са лошијом GCI оцјеном
обухватају 1,249 милијарди становника тј.
19,1% анализом обухваћене популације.
Просјечна GCI оцјена за 2012-2013 износила је
4,4144 са стандардном девијацијом од 0,6272.
Укупна свјетска популација за 2013. годину је
процјењена на 7,2 милијарде становника. Ако
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поново предпоставимо да би становништво
изузето из Извјештаја WEF-а имало лошију
GCI оцјену од БиХ, тада добијемо да 26,6%
свјетског
становништва
има
лошију
конкурентску позицију од БиХ у 2013. години.
Сл. 3 представља распоред свјетског
становништва према Извјештају о глобалној
конкурентности за 2011-2012 годину Свјетског
економског форума у коме су анализиране 144
државе са укупно 6,522 милијарди становника.
Распоред становништва према GCI за 20112012 годину у односу на оцјену Босне и
Херцеговине показује следеће карактеристике:
у националним економијама са лошијом GCI
оцјеном од 3,8 живи 940,4 милиона становника
(14,4% анализираног становништва живи у
државама са лошијим оцјенама кокурентности
од БиХ) док у државама са GCI оцјеном преко
3,8 живи 5,388 милијарди становника (82,6%
становништва).

Слика 3. Распоред свјетског становништва према Глобалном индексу конкурентности за 20112012 годину
GCI оцјену 3,8 добило је осам држава: Бенин,
Босна и Херцеговина, Еквадор, Етиопија,
Гамбија, Јамајка и Кенија, са укупно 193,9
милиона становника (3,0% анализиране
популације живи у државама са истом GCI
оцјеном као у БиХ). Просјечна GCI оцјена у
овом Извјештају износила је 4,4263 са
стандардном девијацијом од 0,5714. Укупна
свјетска популација за 2012. годину је
процјењена на 7,0 милијарди становника. Ако
још једном предпоставимо да би становништво
изузето из Извјештаја WEF-а имало лошију
GCI оцјену од БиХ, тада имамо процјену да
19,7% свјетског становништва има лошију
оцјену конкурентности од БиХ за 2012. годину.
На основу представљених података можемо
закључити да је БиХ у ове три године
направила релативни помак од 13 мјеста на
ранг листи и 0,2 GCI оцјене уз реално
побољшање од 3,9 процентна поена (са 82,6%
на 78,7% свјетског становништва које живи у
конкурентнијим државама у односу на БиХ).
Ако узмемо у обзир становништво које није
обухваћено анализом WEF-а уз претпоставку
његове лошије GCI оцјене у односу на БиХ

тада имамо побољшање од 8,5 процентних
поена (од 19,6 % свјетске популације која има
лошију конкурентску позицију од БиХ у 2012
до 28,2% у 2014. години). Видјели смо гдје се
БиХ
налази
са
становишта
глобалне
конкурентности,
у
наставку
ће
бити
презентована анализа наше позиције из
перспективе европских земаља.
B. Конкурентност БиХ у европском оквиру
Ова аналуза обухвата 40 земаља које се налазе
на географском подручју Европе с тим што су
укључене Русија и Турска које прелазе
територијалне границе европског континента.
Укупна популација је процјењена на 803,9
милиона становника. Коришћена је иста
методологија као и у анлизи БиХ позиције на
свјетском нивоу. Сл. 4 представља емпиријски
распоред становништва Европе (уз изузетак
земаља које прелазе територијалне границе
Европе, а чије је комплетно становништво
укључено у ову анализу) према Извјештају
WEF-а о глобалној конкурентности за 20132014 годину.

Слика 4. Распоред становништва Европе према GCI за 2013-2014 годину
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На основу Сл. 4 јасно је уочљиво да је
конкурентност БиХ са GCI оцјеном 4,0 на
самом зачељу европских земаља у 2014.
години. Лошије су рангиране Албанија и
Србија са оцјеном 3,8 и Грчка и Молдавија са
оцјеном 3,9.
Из овога слиједи да 25,4 милиона становника у
Европи живи у лошијем окружењу од БиХ
(3,1% становника), БиХ чини 0,5% посматраног

становништва, док је конкурентност осталих 35
земаља са 774,7 милиона становника (96,4%)
оцијењена боље од конкурентности БиХ.
Просјечна GCI оцјена у овом подручју за 2014.
годину износила је 4,6712 са стандардном
девијацијом од 0,5313.
Како је овај распоред европских земаља према
GCI изгледао у Извјештају WEF-а за 2012-2013
годину представљено је на Сл. 5.

Слика5. Распоред становништва Европе према GCI за 2012-2013 годину
Емпиријски
распоред
конкурентности
европских држава према WEF-у за 2013.
годину показује лошије резултате за БиХ у
односу на 2014. У овој години БиХ је
позиционира на самом зачељу са GCI оцјеном
3,9 заједно са Албанијом, Грчком, Молдавијом
и Србијом, што чини укупно 29,2 милиона
становника (3,6%). Боље оцјене конкурентности добиле су осталих 35 земаља са 774,7

милиона становника (96,4%). Просјечна GCI
оцјена на посматраном подручју за 2012-2013
годину износила је 4,6849 са стандардном
девијацијом од 0,5314.
Сл. 6 представља распоред европских земаља
становништва према Извјештају о глобалној
конкурентности за 2011-2012 годину.

Слика 6. Распоред становништва Европе према GCI за 2011-2012 годину
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Анализа конкурентности посматраног региона
за 2012. годину показује да је БиХ најлошије
рангирана са оцјеном 3,8 док све остале државе
имају бољу оцјену националне конкурентности.
Како
БиХ
чини
0,5%
посматраног
становништва то значи да преосталих 99,5%
становништва има бољу GCI оцјену од нас.
Просјечна GCI оцјена на посматраном подручју
за 2011-2012 годину износила је 4,6370 са
стандардном девијацијом од 0,5320.
На крају анализе конкурентске позиције Босне
и Херцеговине из перспективе европских
земаља може се закључити да је у овом
трогодишњем
периоду
БиХ
остварила
релативни раст GCI од 0,2 док је реални раст

нешто већи и износи 3,1 процентних поена (од
99,5%
становништва
са
бољом
конкурентношћу у 2012. до 96,4% у 2014.
години).
C. Конкурентност БиХ у ex YU оквиру
Посматрање конкурентности из ex YU
перспективе од 6 сада независних земља са
којима је БиХ деценијама чинила јединствен
државни и економски простор даје увид у
остварени помак у односу на сродне
националне економије.
Сл.
6
приказује
упоредно
кретање
конкуретности Србије, Босне и Херцеговине,
Македоније, Хрватске, Црне Горе и Словеније
у периоду 2012-2014. година.

Слика 7. Кретање GCI у ex YU земљама за период 2012-2014 година
Из овог приказа видимо да је БиХ у 2012.
години била најлошије рангирана од 6 ex YU
земаља, те је уз помаке у следећим годинама
престигла Србију која је остварила пад у 2014.
години. Идентично кретање конкурентности у
овом периоду показују македонија и Хрватска
(оцјене 4,1 затим 4,0 и поново 4,1) док је Црна
Гора боље рангирана уз веће флуктоације и
најбоље оцјењена Словенија са оцјеном 4,3 и
без промјена у посматраном периоду.
У 2014 години 9,2 милиона становника ex YU
региона живи у конкурентнијем окружењу, а
7,3 милиона становника у лошијем него што је
у БиХ, док је у 2012. години 16,5 милиона
становника ex YU региона имало бољу оцјену

националне конкурентности од БиХ, а нико
није имао лошију.
D. Анализа стубова конкурентности у БиХ
На крају ове анализе конкурентности БиХ
привреде осврнућемо се на свих дванаест
стубова конкурентности са пет различитих
гледишта.
Почећемо
од
индикатора
конкурентности у години у којој је БиХ
показала најлошије стање конкурентности у
последњих 7 година (2010) затим су
представљени индикатори у години у којој је
БиХ показала најбољу конкурентност (2014),
затим глобални, европски и ex YU просјек за
свих дванаест стубова конкурентности. Приказ
свих наведених индикатора дат је у Табели III
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ТАБЕЛА 3. АНАЛИЗА СТУБОВА КОНКУРЕНТНОСТИ 2010. И 2014. ГОДИНА
БиХ
2010

БиХ
2014

Свијет
2014

Европа
2014

Ех YU
2014

Институције

2.9

3.9

3.9

4.2

3.6

Инфраструктура

2.2

3.7

4.1

5.1

4.0

Макроекономска стабилност

4.6

4.2

4.9

4.9

4.2

Здравство и основно образовање

5.3

6.0

5.5

6.1

5.9

Високо образовање и обука

3.7

4.3

4.1

5.0

4.3

Ефикасност тржишта добара

3.4

4.0

4.3

4.4

3.9

Ефикасност тржишта рада

4.1

4.2

4.3

4.3

4.0

Софистиц. финансијског тржишта

3.7

3.5

4.3

4.1

3.6

Технолошка спремност

3.0

3.7

3.7

4.8

4.1

Величина тржишта

3.2

3.1

5.5

5.3

3.4

Пословна софистицираност

3.3

3.5

4.3

4.5

3.5

Иновативност

2.3

3.3

3.7

3.9

3.1

Стубови конкурентности

На основу Табеле III видимо да је БиХ у 2010.
години највише заостајала у инфраструктури,
технолошкој спремности и иновативности. До
2014. године значајан напредак је остварен у
свим индикаторима (осим индикатора величине
тржишта), што је и резултирало значајним
побољшањем
свеукупне
оцјене
конкурентности. Такођер у 2014. години се
уочава заостанак БиХ за свјетским просјеком
код осам индикатора док смо изједначени
према
институцијама
и
технолошкој
спремности, а у здравству и основном
образовању, као и у високом образовању и
обуци остварујемо боље перформансе у односу

на свјетски просјек. На жалост, у односу на
европски просјек и у 2014. години остварујемо
значајно лошије оцјене код десет стубова
конкурентности, приближни смо једино према
инидкаторима здравство и основно образовање
и ефикасност тржишта рада. У односу на ex YU
просјек у 2014. години БиХ остварује боље
оцјене код 5 индикатора, код 3 индикатора смо
изједначени, а код 4 индикатора БиХ остварује
лошије оцјене. У намјери да све претходне
анализе сажмемо у једном приказу у циљу
синтетизовања
презентованих
података
представљена је Сл. 8.

Слика 8. Стубови конкурентности за БиХ 2010 и 2014 година, свјетски, европски и ex YU просјек
2014 година
Подаци о кретању индикатора свих дванаест
стубова коннкурентности БиХ од 2010 до 2014
године, као и њихов однос према свјетском,
европском и ex YU просјеку јасно су
илустровани на Сл. 8. На овај начин се јасно
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уочавају највеће слабости, али и потенцијалне
предности БиХ конкурентности.

IV. РАЗЛОЗИ ИЗОСТАВЉАЊА БИХ ИЗ
ИЗВЈЕШТАЈА О ГЛОБАЛНОЈ
КОНКУРНЕНТОСТИ 2014-2015
У овом раду је представљена анализа
Извјештаја о глобалној конкурентности
Свјетског економског форума из Давоса са
нагласком на позицију Босне и Херцеговине.
Кориштени су годишњи Извјештаји од 2007
године све до Извјештаја за 2013-2014 годину
који је био темељ за овде презентовану
детаљну математичко-статистистичку анализу.
Међутим, последњи Извјештај о глобалној
конкурентности за 2014-2015 годину објављен
је трећег септембра 2014. године, обухвата
анализу конкурентности 144 националне
економије и у њему је по први пут након 14
година изостављена БиХ. Обим земаља које су
покривене овим Извјештајем и важност која се
придаје што бољем позиционирању унутар
њега, говори о важности овог Извјештаја на
глобалном нивоу. Лоше позициониране земље
губе репутацију или је тешко стичу, док су
земље ван овог Извјештаја маргинализоване са
свјетске сцене. Свјетски економски форум је
развио мрежу партнерских института који су
одговорни за прикупљање и анализу података у
посматраним државама. Партнерски институт
одговоран за Босну и Херцеговину је МИТ
Центар, Економског факултета у Сарајеву,
Универзитета у Сарајеву. Методологија израде
Извјештаја објашњава разлоге због којих је
дошло до изостављања БиХ из Извјештаја за
2014-2015 годину. „...Босна и Херцеговина и
Еквадор нису укључени у овом издању
Извештаја због забринутости за квалитет
података (видјети "Анализа тренда и изузеци"
за више детаља).“ (WEF 2014/2015, 87) WEF
након прикупљања и обраде података за
одређену годину врши тестове како би се
процијенила поузданост и доследност података.
Интерквартилни тест се примјењује за
идентификовање
великих
осцилација
у
резултатима
земаља.
Уколико
разлика
овогодишњег и прошлогодишњег резултата
једне државе излази из задатог интервала,
идентификована је као потенцијални изузетак.
Границе задатог интервала су:

Херцеговини, Еквадору, и Руанди показују
значајно одступање од досадашњих трендова,
те да актуелни догађаји на терену не
обезбјеђују довољно аргумената за велике
промјене у добијеним резултатима. У случају
Босне и Херцеговине, уочен је веома висок
степен неслагања резултата анкете у односу на
резултате из претходне четири године. Стога
се, као ванредна мјера, БиХ искључује из
овогодишњег издања. (WEF 2014/2015, 95
превод) У овом раду је представљен
досадашњи тренд кретања конкурентности
Босне и Херцеговине која од 2010 до 2014
показује
умјерено,
али
конзистентно
побољшање конкурентности у свим стубовима.
Поставља се питање у ком смјеру се десило
наведено значајно одступање у подацима
прикупљеним за Извјештај за 2014-2015.
годину у односу на досадашњи тренд. С
обзиром да су годину обиљежиле масовне
демонстрације и катастрофалне поплаве које су
осујетиле очекивани привредни раст, остаје
мало простора за оптимизам. Можемо с
великим степеном поузданости изнијети
предпоставку да је конкурентност у БиХ у
2014.
години
значајно
одступила
од
досадашњег тренда у негативном смјеру.
Неможемо да не примијетимо да је Институт
партнер за Босну и Херцеговину из Федерације
БиХ и да нема института партнера из
Републике
Српске.
Сматрамо
да
би
укључивање једног од института из Републике
Српске допринијело квалитету и поузданости
података који се односе на БиХ. Ово је и
својеврсан апел да се у будућности догоде
промјене у том правцу.

доња граница Q1 - 1.5 х IQR,

[3]
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УЛОГА ПСИХОЛОШКИХ УГОВОРА КАО
СУПСТАНЦИЈАЛНИ КОНЦЕПТ У ПРОЦЕСУ СМАЊЕЊА
РИЗИКА ПРИ УПРАВЉАЊУ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ
ЕНТИТЕТИМА
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CONTRACTS AS A
SUBSTANTIAL CONCEPT IN THE REDUCTION OF RISK
MANAGEMENT OF LEGAL AND ECONOMIC ENTITIES
Проф. др Серафим Томовски,
Државни универзитет у Тетову, Тетово, Македонија
Цутка Јованоска
Државни универзитет у Тетову, Тетово, Македонија
Имбрја Таири,
Државни универзитет у Тетову, Тетово, Македонија
Резиме: Општо је познат и неоспорни факт да са
рапидним техничко-технолошким развојем у
савременој
интерконтиненталној
економској
глобализацији у последњих неколико година,
индустријска производња узето у целини и
појединачно, са историјске дистанце, бележи своја
највећа достигнућа. Међутим, апсолутна је истина
и да највећи техничко-технолошки проналазак не
може заменити утицај људског
фактора у
оквирима сваке организације, посматране као
микроекономски,
мезоекономски,
или
макроекономски
правно-економски
ентитет.
У том контексту, од посебне важности су пословни
односи између појединца и организације, за које
формално-правни уговори нису довољан простор за
изражавање. Концепт психолошких уговора је
ралативно нови појам у организационим наукама,
при чему, првенствено, у оквирима овог рада,
аутори ће имати озбиљни покушај његовог
целовитог дефинисања преко црпљења информација
из значајнијих емпиријских научних резултата
еминентних и познатих аутора, чији је предмет
интереса била ова значајна и комплексна
проблематика. На основи претходно наведеног,
намеће се концепцијско претстављање садржаја
психолошких уговора, укључујући и уверења, као
њихова главна компонента. На крају, са
јединственим циљем постизања скромног доприноса
у оквирима овог прилога, аутори ће, експлицитно и
концизно, имати озбиљан покушај за разјашњење
појма, значења и функције психолошких уговора,
задовољство послом, али и корелацијску повезаност
са организационом посвећеношћу и повезаност
правно-економских организационих јединица. У том
смислу, у интересу веродостојнијег изношења
теоријских премиса и достигнућа консултованих

228 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

извора, у овом прилогу ће бити презентовани и
резултати спроведеног истраживања мерења
садржаја и функције психолошких уговора..
Кључне ријечи: психолошки уговор, ментални
концепт, веровања/уверења, обећања, очекивања,
међусобна размена, задовољство, организациона
посвећеност,
смањење
ризика,
манаџирање/управљање предузећа.
Abstract: It is generally recognized and indisputable
fact that rapid technological development in modern
intercontinental economic globalization in recent past
years, industrial production as a whole and individually,
seen from the historical distance, marks its biggest
achievements. However, an absolute truth is that most
modern technological invention cannot replace the
human influence within each organization, considered
as microeconomic, mesoeconomic, or macroeconomic
legal-economic entity. In this context, of particular
importance is the business relationship between the
individual and the organization, for which formal-legal
agreements are not sufficient space in which they can be
expressed. The concept of psychological contract is a
relatively new concept in organizational sciences, thus,
in this paper the authors will make a serious attempt to
completely define it through drawing off information
from significant empirical research results of eminent
and famous authors, whose subject matter was this very
important and complex issue. Following the above said,
it is imposed the conceptual presentation of the content
of psychological contract, including beliefs as their main
component. Special place, role and importance will be
given to their nature, but also for the quality of the socalled mutual exchange. The factors that lead to the
formation of psychological contracts, and the process of

their creation, are also an important part in the writing
of this topic. In order to develop in a more
comprehensive way this sensitive matter for the role of
psychological contracts to reduce the risks during the
managing of legal-economic entities, will also be given
certain types of contracts with their significant features
that represent an addition of revealed general data.
Finally, with the sole aim to achieve a modest
contribution to this paper, the authors will explicitly and
concisely make a serious attempt to clarify the concept,
the meaning and function of the psychological contract,
job satisfaction, and link with organizational
commitment and connection of individual legaleconomic units. In this sense, in the interest of a more
reliable bringing forward of theoretical premises and
achievements from consulted sources in this paper, will
also be presented the results of the survey for measuring
of the content and the function of psychological
contracts..
Keywords: psychological contract, mental concept,
beliefs, promises, expectations, mutual exchange,
satisfaction, organizational commitment, reduction of
risks, management of companies..

УВОД
Управљање људским ресурсима у савременом
менаџменту
добија
улогу
једне
од
најзначајнијих и неизоставних компонента које
имају утицај у сваком сегменту целокупног
рада предузећа. Овај начин постављености
заузима својеврсно место и улогу у процесу
смањења ризика са којима се суочавају
данашња предузећа, чији је рад у директној
зависности од свакодневних промена и
сложеног окружења. У данашњем времену све
је већа пажња посвећена односима између
запослених и организације, који претстављају
суштински услов за ефективно и ефикасно
управљање организацијама. Општо је познато
да су међусобни односи запосленика и
организације регулисани формално-правним
уговорима, међутим, научни постулати и
практика потврђивају да они не претстављају
довољни простор са којим могу бити
обухваћени сви аспекти тих узајамних веза. Са
тим циљем, у науци о управљању предузећа
истица се значај психолошког уговора, који је
релативно нови појам у организационим
наукама, при чему, првенствено у оквирима
овог рада, аутори ће имати покушај његовог
целовитог
дефинисања
преко
црпљења
информација из значајнијих емпиријских
научних резултата еминентних аутора, чији је
предмет интереса била ова значајна и
комплексна
проблематика.
На
основи
претходно наведеног, намеће се концепцијско
претстављање садржаја психолошких уговора,
укључујући и уверења, као њихову главну
компоненту. Посебно место, као значајној
компоненти биће посвећено њиховој природи,

али и особини међусебне размене. Такође,
важан део при разради ове теме су фактори
који доводе до формирања психолошких
уговора, као и процес њиховог настанка.
Са циљем што обухватније разрадити ову
значајну проблематику о улози психолошких
уговора у процесу смањења ризика при
управљању правно-економским ентитетима,
презентоваћемо и одређене врсте уговора са
њиховим значајнијим карактеристикама који ће
претстављати допуна општим презентованим
подацима.
На крају, како би се постигао циљ овог рада,
експлицитно и концизно ће бити разјашњена
функција психолошких уговора, задовољство
послом, али и корелацијска повезаност са
организационом
посвећености.
У
том
контексту,
у
интересу
веродостојнијег
изношења теоријских података консултованих
извора,
презентоваћемо
и
резултате
спроведеног истраживања мерења садржаја и
функције психолошких уговора у процесу
смањења ризика са којима се суочава сваки
савремени правно-економски ентитет који
опстоји у сложеном и динамичном окружењу.
1. ДЕФИНИСАЊЕ
ПСИХОЛОШКИХ УГОВОРА
С обзиром на факт да се говори о новијем
концепту у оквирима организационих наука, на
почетку овог поглавља издвојићемо неколико
значајнијих дефиниција психолошких уговора,
дефинисане од стране еминентних имена чија
је преокупација била управо ова значајна
проблематика. У том контексту, у самим
почецима издвајања психолошких уговора као
суштински
концепт
у
организационом
понашању, према савременим речником, у
процесу смањења ризика при управљању
правно-економским ентитетима, они се
перципирају као имплицитни уговори између
појединца/запосленог
и
његове
организације/послодавца, којима се утврђује
оно што свако од њих очекује да
пружи/допринесе или да добије заузврат у тим
узајамним
односима
(Kotter,
1973).
Психолошки
уговори
су
претстављали
својеврсне перцепције пословних односа обе
инволвиране стране, појединца са једне стране,
и организације са друге (Herriot and Pemberton,
1995). За разлику од већине сличних гледишта,
у смислу укључених страна у стварању
психолошких уговора, Русо (Rousseau, 1995)
даје своје гледиште према коме психолошки
уговор је индивидуално уверење/перцепција,
обликовано од стране организације у односу на
услове утврђене у међусoбним уговорима
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појединца и организације. У савременијим
научним изворима који су тесно повезани са
овом материјом, сусрећемо низу других
дефиниција, међутим, оне не отступају у
великој мери од првобитних зацртаних
постулата. Тако, издвајамо размишљање према
коме психолошки уговори претстављају
перцепцију обе стране у пословном односу,
организације и појединца, о реципрочним
обећањима и обавезама имплицираним у тим
односима (Guest и Conway, 2000). Веома
интересантно је и гледиште да је психолошки
уговор, уствари, метафора за разумевање
писаних и неписаних међусобних обавеза које
имају запослени и организација (Guest, 2004). У
том
смеру,
од
савременијих
научно
истраживачких резултата, издваја се гледиште
да су психолошки уговори неписана очекивања
која имају запослени и послодавци, у односу на
природу њиховог пословног односа. (Mathis
and Jackson, 2008). На основи многобројних
дефиниција психолошких уговора издвојићемо
неколико значајније компоненте као што су:
збир
уверења,
имплицитна
природа,
субјективна природа, као и међусобна размена.
1.1 Психолошки уговори као збир уверења
У односу прве карактеристике, према којој
психолошки уговори претстављају збир
уверења, потребно је истакнути да уверења
могу да се односе на следеће:
o уверење за дато обећање (пример:
послодавац даје обећање запосленом
да ће бити додатно награђен уколико
обави одређени посао успешним
резултатом.
o уверење да ће се остварити дато
обећање за одређену дужност и поред
тога што то није дефинисано у
формалним
уговорима
(пример:
обавеза запосленог је да одради 40 сати
у једној недељи, са тим што у
одређеном моменту послодавац му
каже да може добити додатни
слободни дан уколико остане да ради
прековремено. Запослени верује да ће
такво обећање бити испуњено и моћи
ће да своје обавезе оствари у
другачијем временском распореду.
o уверење повезано са очекивањима
(пример: запослени очекује да ће дато
обећање бити испуњено. Међутим, док
сва обећања укључују очекивања, сва
очекивања
не
садрже
елементе
обећања (N.Conway, R.B.Briner, 2005,
p.39). На пример: запослени очекује да
ће добити повећање плате и због тога
ради посвећено, али такво обећање
није дато од стране послодавца и
230 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

постоји могућност да се очекивање не
оствари.
Што се тиче разлике између уверења и обавеза,
можемо изнети став да су део психолошких
уговора она уверења која имају имплицитну и
експлицитну природу. На пример, уколико је
запосленом
дато
обећање
од
стране
организације да ће бити додатно награђен ако
ради посвећено, онда је то обавеза у коју
запослени треба веровати и очекивати њено
остварење. Међутим, ако обећање није дато, а
запослени је имао такву праксу код претходног
послодавца, онда то не претставља обавезу за
послодавца, према томе и запослени не треба
имати уверења или очекивања по том питању.
1.2. Природа психолошких уговора
1.2.1. Имплицитна природа психолошких
уговора
Као што смо раније споменули, психолошки
уговори садрже имплицитна и експлицитна
обећања,
односно
обећања
која
се
подразумевају и која су јасно изнесена у
остварењу услова који су регулисани
међусобним уговорима. Другим речима,
обећања произлазе из међусобних уговора
послодавца и запосленог, у облику писаног или
усменог договора. На пример: послодавац даје
обећање запосленом да ће добити награду за
пословни успех уколико обавља радне задатке,
дужности и одговорности на ефикасни и
ефективни начин. По остварењу датог обећања
ови елементи су већ део психолошког уговора у
облику обавеза, односно запослени ће
очекивати да ће његов будући уложени напор
бити награђен са додатком за пословну
успешност. Други пример: уколико запослени
добије обећање за унапређење за постигнути
успех, по остварењу датог обећања запослени
ће очекивати да ће и у будућности његово
слично или боље понашање на радном месту
бити третирано на идентичан начин од стане
организације.
1.2.2. Субјективна природа психолошких
уговора
Термин ‘субјективно’ подразумева да свака
особа, појединац, гледа ствари на свој начин,
што је у потпуној супротности појму
‘објективности’ када се одређене ствари
перципирају на исти, једнаки начин од стране
свих, у случају запослених у једној
организацији. У оквирима горе наведених
дефиниција слободно можемо издвојити да код
психолошких уговора преовладава субјективни
став страна које су укључене у пословним
односима, запосленог и послодавца. Као
резултат
субјективних
погледа
обе

инволвиране стране постоји опасност од тога
да једна од страна недовољно добро разуме
другу страну. На пример: запослени, полазећи
од својих личних карактеристика моралног
приступа при обављању послова, није у
могућности да процени да се ради о
организацији која има супротне погледе од
његових и да неће вредновати искрена залагања
тог запосленог. Субјективна може да буде и
перцепција у односу погледа на формални
уговор који је склопљен између обе стране,
односно да се једна иста одредба различито
тумачи, управо због ове карактеристике
субјективности.
1.3. Сагледање међусобне размене
Психолошки уговори се односе на сагледања
међусобно договорених размена између две
стране, послодавца и запосленог, што
потврђују и горе наведене дефиниције. Пример
за прегледније објашњење психолошких
уговора као међусобна размена, је приказан на
слици број 1.
Слика број 1: Пример за међусобну размену
савременог психолошког уговора

Извор: Torrington, Derek, Hall, Laura, Taylor,
Stephen: Human Resource Management,
Publisher: Financial Times. Seventh edition 2008,
p.468.
2. САДРЖАЈ ПСИХОЛОШКИХ
УГОВОРА
Основно обележје психолошких уговора, што
можемо утврдити из дела о њиховим
различитим дефинисањем, су уверења која се
односе на међусобне облигације које произлазе
из пословних уговора. Другим речима, основне
компоненте психолошких уговора су уверења
обе стране, послодавца и запосленог, да ће се
нешто према њиховој замисли или уверењу за
дата обећања остварити. Садржај психолошких
уговора се односи на услове и елементе који се
налазе у уговору, као што су специфичне
обавезе (безбедност на радном месту) или
друге опште врсте облигација (релацијске и
трансакцијске) (Rousseau, 2001). Садржај
психолошких уговора укључује перцепцију о
међусобним обавезама обе стране, као и
њихова очекивања да ће одређена обећања

бити испуњена. Оно што је садржано у
психолошким уговорима уствари обухвата
потребе и очекивања обе стране у пословним
односима, појединца са једне и организације са
друге стране, која је, разуме се, застапљена од
особе овлашћене за то. Другим речима, ови
уговори обухватају оно што запосленик рачуна
да ће добити од послодавца али и оно што је
спреман да понуди организацији, и обратно,
која су очекивања организације у односу на
запосленог и шта је спремна да понуди за
узврат.
3. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА
ФОРМИРАЊЕ ПСИХОЛОШКИХ
УГОВОРА
Утицаји који делују на појединца при
формирању психолошких уговора, а који не
произлазе из организације, су многобројни и
имају значајну улогу. Издвојићемо као
најважније: индивидуалне карактеристике,
радно искуство појединца, радна искуства
блиских чланова породице или пријатеља,
социјализација појединца, културни контекст,
социо-економски статус, утицај медија,
регулатива о радним односима, организацијски
фактори и сл.
Факторе
које
утичу
на
формирање
психолошких уговора Гест и Конвеј (Guest и
Conway, 2000) групирају на: индивидуалне и
организацијске. У оквирима индивидуалних
фактора убрајају: узраст, пол, врсту посла,
одрађени сати, брачни статус, деца и сл. Код
организацијских фактора издвајају: сектор,
величина организације, локација.
Организација претставља значајни фактор који
има утицај на формирању психолошких
уговора и, као што наводи Русо, уверења
појединца су обликована од стране послодавца.
У односу на ово питање Гест и Конвеј (Guest и
Conway, 2000) имају шире објашњење које
обухвата и политичке утицаје као фактор
(кадровска политика и пракса, пословне
алтернативе и сл.), а значајно је споменути и
факторе
бихејвиористичког
карактера
(намера остати у послу или напустити посао,
знање и сл.).
У вези фактора који утичу на томе како ће
запослени формирати психолошки уговор,
односно како ће поимати информације које су
део његовог садржаја, Русо (Rousseau, 1995)
наглашава да у различитим фазама пословне
каријере на појединца имају утицај различити
фактори.
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3.1. Фаза пре запослења
У овој фази појединац има изграђено одређена
уверења о послу уопште, о својој професији,
као и о организацијама у којима би могао бити
запослен. Ове информације појединац стиче
под утицајем: радног искуства, радног искуства
блиских чланова породице или пријатеља,
социјализације, културног контекста, социоекономског статуса, под утицајем медија,
регулативe о радним односима и сл. Другим
речима, овде се убрајају фактори који
произлазе од самог појединца, услови које
налаже тржиште, имиџ организације у вези
односа према запосленима, као и фактори који
су специфични за одређену професију.
3.2. Фаза регрутације
У фази регрутације која претставља процес
генерисања група квалификованих кандидата
за одређено радно место (Матис и Џексон,
2008, 194), регрутовани појединац формира
информације које ће бити део психолошког
уговора, исто, на основи горенаведених
фактора. Значајно је споменути да у овој фази
као и у фази селекције, своје информације
формира и послодавац, које ће даље, уколико
кандидат добије радно место, бити део
психолошког уговора.
3.3. Фаза ране социјализације
Чим појединац започне са радом у
организацији, у фази такозваној рана
социјализација,
он
формира
садржај
психолошког
уговора
за
конкретног
послодавца. Утицај на томе имају горенаведени
фактори, али од велике важности су
организацијски утицаји, и велики број аутора
сматра да су колеге на послу главни извор за
добијање информација и формирања уверења.
Ове информације се називају социјални знаци.
У овој фази Русо факторе дели на: спољашње
(сви фактори који не произлазе из личне
природе) и унутрашње (односе се на
индивидуалне
предиспозиције
и
личне
карактеристике/особине).
Суштинску улогу у формирању психолошких
уговора имају поруке које шаљу две уговорне
стране, али још значајнији фактор је начин на
коме се те информације примају. Једна иста
информације
може
бити
различито
интерпретована од стране различитих људи
због различитих перцепција које су под
утицајем више фактора међу којима и личне
карактеристике/особине.
3.4. Фаза каснијег искуства
У стадијуму каснијег искуства запосленог када
се већ говори о изграђеном психолошком
232 | НОВИ ЕКОНОМИСТ

уговору,
долази
до
имплементације
евентуалних промена које се јављају у току
остварења међусобних права и обавеза две
уговорне стране, запосленог са једне, и
послодавца са друге стране. Процес формирања
психолошких
уговора
започиње
са
обликовањем порука које су примљене или
послате од друге стране, за шта се прикупљају
информације из разних извора. Затим следи
њихово енкодирање, што уствари подразумева
интерпретацију порука. После енкодирања
следи фаза декодирања која је објашњена као
поступак у коме запослени или послодавац
требају да остваре своје обавезе. Процес
завршава са формирањем психолошког уговора
који је једна врста менталног и когнитивног
путоказа којим се крећу запослени и
послодавац у току остварења међусобних
пословних уговора. На целокупном процесу, са
различитим интензитетом утицај имају више
фактора, као што су: предиспозиције, социјални
знаци, индивидуалне и организацијске утицајне
покретачке
снаге.
4. ВРСТЕ ПСИХОЛОШКИХ УГОВОРА
Као што смо већ напоменули, главна
компонента психолошких уговора су уверења.
Русо (Roussеаu, 1995) врши категоризацију
психолошких уговора у две опште групе:
трансакциони и релациони.
4.1. Карактеристике трансакционих уговора
Са циљем што експлицитније појаснити појам
трансакционих
психолошких
уговора
нотираћемо њихове битније карактеристике,
као што су: јасно дефинисана потражња у вези
посла; економске спецификације као основни
покретачи (висина основне плате и сл.);
коришћење поседованих вештина, способности
и знања; незалагање у сопственом развоју;
слаба флексибилност која је резултат строго
утврђених услова за рад; ограниченост
временског оквира; ограниченост у личном
залагању у послу; разумљивост за трећа лица.
Русо (Rousseau, 1995) објашњава трансакционе
уговоре и фразом: “фер посао за фер плату”.
Према свом карактеру ови уговори су
краткорочни.
4.2. Карактеристике релационих уговора
Као
значајније
особине
релационих
психолошких
уговора
издвојићемо:
недефинисана потражња у вези посла и
могућност за постављање нову потражњу;
емоционални карактер уговора (брига о
запосленима у смислу: подршке, баланс између
посла и приватног живота, осећај припадности
организацији и сл.); могућност за развој

каријере запослених; неограничен временски
оквир; отвореност за промене; услови за посао
нису дефинисани; тешко разумљиви за трећа
лица. Русо релационе договоре претставља и
фразом “посао је мој живот”. Као што
можемо
закључити
из
изнесених
карактеристика код трансакционих уговора
преовладава економска природа, док код
релациoних,
поред
монетарне
размене
укључена је и емоционална природа. Ове две
врсте уговора се разликују и из аспекта
временског
трајања
–
прва
врста,
трансакциони, имају краткорочни карактер, а
друга врста, релациони уговори, имају
дугорочни карактер.
Код трансакционих уговора преовладава лична
корист, на пример, када запосленик има намеру
да ради у одређеној организацији краткорочно,
док се не реализује пројекат у коме је
инволвиран. Релациони уговори се развијају
код кандидата који су дуже време у
организацији са којом имају изграђено
емотивну приврженост. Тако, у првом случају,
на
основи
неких
од
својствених
карактеристика, слободно можемо рећи да се
говори о новим психолошким уговорима, ако
имамо у виду да савремени начин рада и
функционисања под утицајем динамичног и
сложеног окружења намеће рад на пројектима
и друге сличне краткорочне послове који нису
гаранција за сигурност и лојалност, особине
које су основна обележја старих психолошких
уговора, у овом случају, релационих.
На основи налаза Русо када ове две врсте
уговора сместимо у временски оквир, са
комбинацијом димензија, добијамо још две
врсте уговора: балансирани уговори (висока
нормативна
приврженост,
јака
интеграција/идентификација, стални развој,
узајамна
подршка,
динамичност),
и
транзицијски уговори (нејасност/несигурност,
високи
степен
отпуштања
с
посла,
нестабилност).
5. ФУНКЦИЈА ПСИХОЛОШКИХ
УГОВОРА
Поставља се питање која је функција
психолошких уговора, за неког можда
незначајни управо због њиховог неписаног
облика. Акцент је посебно стављен на улогу
психолошких уговора у процесу смањења
ризика при управљању правно-економским
ентитетима. У том контексту неопходно је
подвући суштински значај психолошких
уговора који уствари претстављају допуна или
дообјашњење свих оних сегмента који не могу
бити
обухваћени
формално-правним
уговорима, а то потврђује и пракса – да ниједан

писани уговор о раду не обухвата све аспекте
који се односе на потребе и обавезе у
остварењу међусобних односа запосленог и
организације. Потребно је посветити посебну
пажњу и простор управо због неоспорне
чињенице да се и прописане одредбе и
регулативе у формално-правним уговорима
различито тумаче од стране сваког појединца и
организације. Са попуњавањем тих празнина
које се “појављују” у формално-правним
уговорима расте међусобно поверење код обе
стране али и самопоуздање, односно испуњен
је нематеријални мотивацијски фактор –
задовољство послом. Присуство психолошких
уговора смањује потребу примене контролне
функције од стране организације, али и појаве
осећаја припадности код запосленог, као и
осећаја оствареног права.
Што се тиче остварења контролне функције
Матис и Џексон подвлаче да, уместо да само
плаћају запослене и контролишу дали они
извршавају наређења, психолошки уговори
омогућавају послодавцима очекивања да ће
запослени при постизању пословних резултата
искористити
своја
знања,
вештине
и
способности које поседују. На тај начин се
смањује ризик од неoбављања послова, што је
основни услов у остварењу организацијских
циљева. Русо и Шерлинг (Rousseau и Shperling,
2003, код Матиса и Џексона, 2008, 69) уводе и
термин психолошка својина као пандан
психолошким уговорима, са образложењем да,
уколико радници осећају да имају одређена
права у организацији њихова ће посвећеност
бити већа. О томе ћемо опширније разговарати
у оквирима овог излагања.
Емпиријска истраживања потврђују да само
створена клима задовољних радника може
довести до продуктивност у послу која смањује
ризике целокупног управљања са засебним
правно-економским ентитетима. Разуме се да
уопште није лако створити општи амбијент
посла у коме ће сваки запослени пронаћи своје
задовољство. То је задатак менаџмента који
управља одређеним организацијама. Постоји
корелација између задовољства послом и
општог задовољства животом (Judge и
Wantable, 1993 код Николовског, 2005, 228).
Постоје много материјалне и нематеријалне
мотивацијске награде, али све су предуслов за
испуњење фактора задовољства, разуме се, са
различитим утицајем код сваког запосленог
појединачно. Сваки запоселени долази са
различитим предусловима и сопственим
концептом за животно задовољство, а задатак
менаџера је пронаћи начин како проузроковати
задовољство послом. На пример, уколико
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радник долази са предиспозицијама да ради у
чистој радној средини и уколико то није
испуњено, настаје незадовољство или кршење
психолошког уговора.
Значај задовољства послом је од посебне
важности за организацију и најчешће овом
концепту свака паметна институција посвећује
значајну пажњу, осим у државама где је већа
понуда радне снаге у односу на потражњу.
Међутим, и радници код којих постоји
незадовољство током времена ће пасти под
утицајем стреса. (Николовски, 2005, 229).
Изненађује чињеница да се запослени понашају
као да постоји психолошки уговор и свој посао
обављају са надом да ће послодавци
испоштовати тај неписани документ (Матис и
Џексон, 2008, 70).
Задовољство послом, према психолошким
уговорима, није важно само запосленима већ и
организацији, у односу на томе дали је она
задовољна од својих запослених. На пример,
уколико послодавац не гледа у сат када се
запосленик враћа са дневне паузе, односно не
води евиденцију дали се запосленик вратио
неколико минута раније или касније; међутим,
уколико примети да код појединих запосленика
постоји тенденција за одлажење на паузу
раније и повратак касније, онда настаје
незадовољство или кршење психолошког
уговора. У супротном случају присутно је
задовољство које гради међусобно поверење.
6. УЗАЈАМНОСТ КОНЦЕПТА
ПСИХОЛОШКОГ УГОВОРА И
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОСВЕЋЕНОСТИ
Концепт психолошког уговора је разрађен у
оквирима претходног садржаја овог излагања,
али са циљем приказати интеракцију и
корелацију са организационом посвећености,
као сегмент организацијског деловања, на
почетку је потребно њено дефинисање.
Организациона посвећеност је степен до ког
запослени верују и прихватају циљеве
организације и желе да остану у организацији.
(Матис и Џексон, 2008, 70). Међусобна
посвећеност - радник према послу и према
послодавцу, као и послодавац према раднику,
по многим ауторима је основни феномен који
доводи до повећања радног учинка, другим
речима,
до
побољшања
организацијске
продуктивности.
6.1. Дефинисање организационе
посвећености
Организациона посвећеност треба да се заснива
на заједничка веровања, бригу, поштовање,
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односно на стварање међусобних вредности
које ће допринети остварењу заједничких
циљева запослених и организације. У оквирима
истраживања о организационој посвећености
срећемо више модела које објашњавају врсте, а
најзаступљенији је модел Алена и Мeјера
(Allen и Mayer, 1990).
Код континуалне организационе посвећености,
запослени је донео одлуку да остане у
организацији у којој ради из јединственог
разлога што нема друге алтернативе за посао,
на шта утицај имају више фактора као: стање
на тржишту радне снаге, ЗВС кандидата, врста
професије и сл.
Нормативна организациона посвећеност се
јавља када запослени продужи свој рад у
одређеној организацији због разних утицаја
окружења. Другим речима, ова одлука
појединца је у директној зависности од
социјалних околности и социјалних утицаја
(породица и шире окружење). У овом случају
улогу имају и обавезе које запослени има према
организацији које произлазе од обећања која је
он дао послодавцу (Николич, 2012).
О афективној организационој посвећености
говоримо онда када запослени остаје у
организацији из различитих разлога, а основа је
емотивна повезаност која произлази из
следећих разлога: поверење које појединац има
према послодавцу; спремност за прихватање
организацијских циљева; спремност помоћи
при остварењу организацијских циљева;
усаглашавање
вредности
појединца
са
вредностима организације и задовољство
послом. Посвећеност је у директној вези са
задовољством, и претпоставља се да, колико су
радници задовољнији послом, толико је већа
њихова посвећеност организацији.
На
задовољство
послом
односно
на
организационој посвећености утицај имају
више фактора, међу којима: способност,
мотивација и подршка појединца, дизајн и
елементи на радном месту и сл. У контексту
задовољства послом које је последица
поштовања психолошког уговора, издвојићемо
утицај мотивације као један од најзначајнијих
фактора у остварењу међусобних права и
обавеза обе уговорне стране. Мотивација
претставља спој више фактора који делују
стимулативно и усмеравајуће у понашању
запослених у организацијама (Б.Шуклев, 2013,
195). Поштовање психолошких уговора
односно организациона посвећеност има
огроман утицај на понашање запослених, а као
што смо већ споменули, испуњење тог услова
има
велику
улогу
у
функционисању
организације, посебно при смањењу ризика при

њеном управљању. Међутим, овде се намеће и
питање о томе каква је повезаност
психолошких уговора са организационом
посвећености. Одговор овог проблема је од
посебне важности за, грубо речено, добру
организациону посвећеност. Ова тврдња је
поткрепљена чињеницом да је очување високог
нивоа организационе посвећености у директној
зависности са испуњењем одређених врста
психолошких уговора, детаљније објашњени у
налазима
претходног
текста.
Саоднос
различитих врста организационе посвећености
и посебних врста психолошких уговора има
велики утицај на организационо понашање,
конкретније на поштовање психолошких
уговора
или
њиховом
нарушавању.
Подразумева се да се то одражава на понашање
које има улогу у процесу смањења ризика који
произлазе из целокупног управљања правноекономским ентитетима.
Уколико урадимо дубљу анализу Мајеровог и
Аленовог модела о врстама организационе
посвећености, као и Русове класификације
психолошких уговора са компаративног
аспекта, можемо закључити да су континуелна
и нормативна организациона посвећеност
најтесније
повезане
са
трансакцијским
психолошким уговорима, а афективност са
релацијским. О овоме сведочи и тврдња Мајера
и Смита (Николич, 2012) да запослени који
имају јаку емотивну везу са организацијом
(афективна организациона посвећеност) остају
на послу због своје сопствене жеље (релациони
психолошки уговор); док они који остају на
послу јер немају други избор (континуелна
организациона посвећеност), као и они који
остају на послу због фактора који
подразумевају дужност, онда и једни и други
остају на послу због карактеристика који су
пандан
појма
економске
користи
и
урачунљивости (трансакциони психолошки
уговор).
Од свега наведеног, сам по себи се намеће
закључак да уколико дође до непоштовања или
нарушавања психолошких уговора, смањиће се
интензитет
афективне
организационе
посвећености и постоји могућност за прелаз у
некој од других нотираних организационих
посвећености, што није случај са континуелном
и нормативном посвећености и они ће остати
на истом нивоу. Другим речима, уколико дође
до кршења трансакционих психолошких
уговора,
онда,
полазећи
од
њихових
карактеристика, престаје међусобна сарадња
обе уговорне стране. Међутим, уколико дође до
кршења релационих психолошких уговора,
постоји могућност да не дође до напуштања

посла него прелаз у неку
организационих посвећености.

од

других

7. КРШЕЊЕ ПСИХОЛОШКИХ УГОВОРА
7.1. Незадовољство послом и последице
Аутори чији је предмет интереса ова
проблематика тврде да појединци реагују на
различити начин у односу на незадовољство
послом, као и на задовољство послом
(Николовски, 2005). У том контексту,
издвојићемо неколико последица које су
резултат незадовољства послом, и на које
запослени реагују: код неких појединаца
незадовољство послом може довести до
емотивног растројства; неки запослени своје
незадовољство манифестовају недозвољеним
изношењем предмета из организације (крађа);
други појединци незадовољство изражавају
недовољним улагањем ЗВС и недовољним
напором при обављању послова, како и
непојављивањем на послу; честа отсуства с
посла врло често су последица незадовољства
послом; затим, непоштовање радног времена;
напуштање посла од стране квалитетних
радника.
Смањење
продуктивности
организације се намеће као крајна последица
незадовољства послом.
Кршење психолошких уговора настаје када
долази до неиспуњења датих обећања и
очекивања обе уговорне стране, послодавца и
запосленог. Кршење психолошких уговора
доводи до повећања ризика при управљању
правно-економским ентитетима.
8. ЗНАЧАЈ ПСИХОЛОШКИХ УГОВОРА У
ПРОЦЕСУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ПРИ
УПРАВЉАЊУ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ
ЕНТИТЕТИМА
Управљање правно-економским ентитетима
постаје сложеније када они послују у ризичним
условима, што је чести случај код савременог
начина функционисања и ако имамо у виду
чињеницу да је неизвесност заступљена у
сваком домену економије, односно не постоји
поље где се не јавља ризик као димензија која
има утицај на процесу доношења одлука
(Голијер, 2011, с.xv).
Један од значајнијих сегмента у процесу
управљања организацијама претставља и
управљање људским ресурсима. У прошлости,
мушкарци су били већина запослених, међутим
данас, у процесу управљања људским
ресурсима, менаџери се суочавају са мноштвом
изазова, с обзиром на то да је структура радне
снаге разноврсна, не само на основи пола, већ и
према припадности расе, узрасту, религији,
етничкој припадности, сексуалног опредељења,
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као и у погледу социјалног и економског стања
запослених. Таква разноврсност ствара услове
за неизвесне ситуације, при чему менаџери
морају уложити огроман напор у целокупном
процесу управљања, са циљем да омогуће
мотивацију запослених, услове за њихов
напредак, и то за свеукупну радну снагу у
оквирима предузећа. У таквој средини ће се
развијати стање продуктивног извршавања
задатака и смањење ризика са којима се
суочава свако савремено предузеће које
егзистира у динамичном и сложеном
окружењу. У супротном, постоје услови за
немогућност у предвиђању неизвесности које
су присутне у сваком домену пословања
предузећа.
У данашњим условима функционисања
огроман број предузећа сагледавају да су људи
њихов најзначајнији ресурс који је суштински
изазов у процесу управљања у конкурентном
глобалном окружењу (Џонс, Гарет; Џорџ
Џенифер, 2008, с.33). У том контексту, као
есенцијални концепт при управљању људским
ресурсима издвајамо психолошке уговоре који
имају значајну улогу у процесу смањења
ризика, и који су неизоставни део у савременом
управљању организацијама. Са тим циљем, у
оквирима горе изнешеног, акцент смо ставили
на однос између појединца и организације као
основни концепт организацијског понашања, а
следствено томе, већи део овог труда смо
посветили разјашњењу концепта психолошког
уговора који је уствари, неписани документ
који се односи на међусобне односе две
уговорне стране. Посебну пажњу смо
посветили значењу ових уговора, међутим, у
опсегу ове тачке изложићемо сублимат у виду
експозеа, у односу на њихову улогу у
организацијском понашању и уопште, у науци
о управљању/менаџменту, посебно у условима
управљања предузећа у ризичним ситуацијама.
Са циљем што експлицитнијег претстављања
сумираних података, поставља се питање: Која
је улога психолошких уговора? Као што смо већ
истакли, психолошки уговори могу да
допринесу у остварењу циљева обе уговорне
стране, запосленог и послодавца. Као резултат
примене психолошких уговора постоји велика
вероватноћа у постизању следећих резултата,
од стране организације и од запослених:
а) допринос од стране послодавца:
конкуретне плате и бенифиције, флексибилност
у рамнотежи између посла и приватног живота,
могућност за напредак у каријери, итд.
б) допринос од стране запослених:
континуирано побољшање стручности и
повећана продуктивност, разумно време
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проведено на радном месту, улагање више
напора када је то потребно, итд. (Матис и
Џексон, 2008, 69).
Присутност
психолошких
уговора
у
организацији може допринети повећању
посвећености запослених у продуктивнијем
обављању послова, али и посвећености
послодавца својим запосленима. У том
контексту преовладава општо мишљење да
успешне компаније успевају да смање ризике
путем усаглашавања потреба компаније са
потребама организације, и то преко поштовања
следећих постулата: искрена брига о
запосленима; упознавање запослених са
најважнијим
организацијским
циљевима;
поштовање мишљења запослених; укључивање
запослених
у
доношењу
значајних
компанијских одлука; познавање својих
запослених, њихове амбиције, жеље, понекад и
њихове породице; награђивање запослених, не
само материјално, него и
наградама
нематеријалног карактера, као што су:
признања,
искрене
вербалне
похвале,
унапређење, напредовање и сл. Једим исказом
речено, значај психолошких уговора се огледа
у продуктивности пословања, које је један од
услова у процесу смањења ризика при
управљању правно-економским ентитетима.
9. МЕРЕЊЕ САДРЖАЈА И УЛОГЕ
ПСИХОЛОШКИХ УГОВОРА У ПРОЦЕСУ
СМАЊЕЊА РИЗИКА ПРИ УПРАВЉАЊУ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ЕНТИТЕТИМА
Помоћу метода анкете-упитник спроведено је
истраживање са циљем измерити садржај,
функцију и улогу психолошких уговора у
процесу смањења ризика при управљању
правно-економским ентитетима у Републици
Македонији. Обухваћено је 478 радника и 59
послодаваца из различитих организација у Р.
Македонији. Испитаници су давали своје
одговоре путем интернета, а искористили смо и
социјалне мреже, затим личне и службене
електронске адресе. Упитници су били
доступни потенцијалним циљним групама од
820 000 лица, на узрасти од 18 до 64 године.
У спроведеном истраживању са послодавцима
различитих организација, на питање дали
сматрају да је психолошки уговор значајан
концепт за послодавце и запосленике,
анкетована лица су одговорила подједнако – да
је психолошки уговор значајан (44%
испитаника) и да није од велике важности
(44%), а најмање испитаника (11%) су
одговорили да није значајан (види слику број
2). У оквирима овог питања садржано је и
објашњење за концепт психолошких уговора са
циљем како би могли одговорити и они

испитаници којима није јасан или који уопште
нису
упознати
са
овим
сегментом
организационог понашања.
Слика број 2: Значај психолошких уговора
(поглед послодавца):
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11%
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44%
не
многу

44%
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Што се тиче мишљења радника у односу на
нотирано питање, највећи проценат (57%)
сматра да су психолошки уговори значајни за
њих и за организацију, мање испитаника (27%)
се изјаснило да њихова важност није у великој
мери, а најмањи број (16%) су одговорили да
психолошки уговори уопште нису важни за
организационо понашање (види слику број 3).
Слика број 3: Значај психолошких уговора
(поглед запосленог):
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Због ограничености просторног оквира ове
врсте научног труда нећемо посебно
претставити резултате истраживања који се
односе на садржај и саставне елементе
психолошких уговора, са нагласком да су они
послужили и били садржани у оквирима
досадашње
елаборације.
Само
ћемо
напоменути тематска питања која су била
коришћена у процесу добијања резултата као
што су: уверења послодавца/запосленог;
посвећеност организацији од стране запосленог
(поглед послодавца/запосленог); обављање
послова који нису у опису радног места (поглед
послодавца/запосленог); обављање послова ван
радног
времена
(поглед
послодавца/запосленог); награде као сегмент
психолошких
уговора
(поглед
послодавца/запосленог); понуда од стране
запослених
–
улагање
ЗВС
(поглед
послодавца/запосленог);
“фер
односи”
организације према запосленима (поглед
послодавца/запосленог);
“фер
односи”
запослених према организацији (поглед

послодавца/запосленог);
могућност
за
напредовање у каријери - као сегмент
психолошких
уговора
(поглед
послодавца/запосленог); поштовање уговора о
запослењу - као сегмент психолошких уговора
(поглед послодавца/запосленог); испуњење
датих
обећања
од
стране
послодавца/запосленог
–
као
сегмент
психолошких
уговора
(поглед
послодавца/запосленог); задовољство послом
(поглед послодавца/запосленог); задовољство
запосленима (поглед послодавца/запосленог);
обухваћеност међусобних права, дужности и
обавеза у уговорима о раду (поглед
послодавца/запосленог) и сл.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Сваки савремени правно-економски ентитет
егзистира у условима динамичног и рапидног
развоја, у свету који се перципира као глобално
тржиште, које доприноси развоју све већег
броја неизвесних ситуација које ће наћи свој
одраз у целокупном пословању предузећа. У
савременом начину управљања организацијама
све већи акценат се ставља на односима између
запослених и организације као један од аспекта
организационог понашања које претставља
својеврстан доказ за развијање свести код
послодавца за условљеност продуктивности
организације од прикладног извршења обавеза
и радних задатака од стране запослених. Као
посебна размишљања у овом правцу, за однос
између појединца и организације, издвајају се:
психолошки уговори, задовољство послом и
лојалност (Матис и Џексон, 2008).
У оквирима овог труда значајни простор је био
посвећен психолошким уговорима и њиховој
улози у процесу смањења ризика при
управљању предузећима. Психолошки уговор
претставља ментални концепт или збир
индивидуалних перцепција и уверења која се
односе на међусобна права, дужности и обавезе
обе уговорне стране, послодавца и запосленог.
Из целокупне елаборације ове значајне
тематске области донесен је закључак да су
психолошки уговори од круцијалне утицајне
важности у обликовању организационог
понашања, затим, да је од њиховог испуњења
условљено међусобно поверење, задовољство,
организацијска посвећеност, и као крајњи циљ,
продуктвност у послу. Брига о запосленима,
стварање конкурених плата, могућност за
развој, већи напор, несебична улагања у знање,
вештине
и
способности,
повећана
продуктивност и још велики део доприноса
који произлазе из остварења међусобних
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облигационих односа обе уговорне стране,
појединца и организације, су само једна од
много компонента психолошких уговора.
Другим речима, такве понуде и очекивања
произлазе
управо
због
примене
овог
супстанцијалног концепта који се јавља као
неопходност при смањењу ризика које носи
савремени начин управљања предузећа која
егзистирају
у
динамичном
сложеном
окружењу.
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AGENCIJE ZA KREDITNI REJTING – PRIJE I POSLIJE
FINANSIJSKE KRIZE
CREDIT RATING AGENCIES – BEFORE AND AFTER THE
FINANCIAL CRISIS
Miladin Milošević, master
Nevladino udruženje Ideas
Brčko, Bosna i Hercegovina

Rezime: Agencije za kreditni rejting su imale
značajnu ulogu na finansijskim tržištma do pojave
svjetske finansijske krize 2007. godine. Ocjene
kreditnih agencija su, za veliki broj investitora,
bile glavni vodič pri investiranju i procjeni
kreditne sposobnosti klijenata. Pojavom svjetske
finansijske krize na površinu su isplivale sve
manjkavosti sistema u kojima su, uglavnom, tri
agencije za kreditni rejting određivale sudbinu
mnogih učesnika na finansijskom tržištu. Stoga, u
ovom radu će biti posebno analizirani faktori koji
su doprinijeli potcjenjivanju rizika od strane
agencija za kreditni rejting, uloga agencija za
kreditni rejting nakon svjetske finansijske krize i
mogući pravci regulisanja rada i tržišta agencija
za kreditni rejting.
Klјučne riječi:
agencije za kreditni rejting,
regulacija, svjetska finansijska kriza, moralni
hazard
Abstract: The Credit Rating Agencies have had a
significant role on the financial markets until the
global financial crisis in 2007. The ratings from
the Credit rating agencies, for a great number of
investors, were the main guideline for investments
and assessment of the credit worthiness of the
clients. With the beginning of the global financial
crisis, all the shortcomings of the system have
surfaced, in which basically, three Credit rating
agencies were determining the destiny for many
participants in the financial market. Therefore,
this paper will specifically analyze the factors
which contributed to underestimation of the risk by
the Credit rating agencies, role of the Credit
rating agencies after the global financial crisis
and possible courses for regulation of the work
and the market of the Credit rating agencies.

I. UVOD
U skoro svim analizama Svjetske finansijske krize
2008-2009 godine spominju se agencije za kreditni
rejting i njihova uloga u generisanju krize. Iako
postoje različita tumačenja oko uzroka pogrešnih
procjena koje su agencije objavljivale, svi su
saglasni da agencije nisu dobro radile svoj posao.
O ulozi agencija za kreditni rejting Milton
Fridman je slikovito objasnio da „na svijetu
postoje dvije velike sile. Sjedinjene Države i
Mudis. Sjedinjene Države mogu nekoga uništiti
bombama, a Mudis snižavanjem kreditnog
rejtinga. Nije potpuno jasno ko ima veću moć“
(Krausll, 2003). Ovakva izjava odslikava pravo
stanje koje se manifestovalo 2008. godine kada se
vidjela prava moć agencija za kreditni rejting.
Pokazalo se da agencije mogu da svojim ocjenama
obezbijede poziciju tržišnim akterima koja im ne
pripada. Pored toga, pokazalo se da agencije
naglim promjenama svojih ocjena mogu da budu
okidač velike krize.
U ovom radu će biti analiziran rad agencija za
kreditni rejting, kritike koje su se pojavile u vezi
njihovog rada kao i preporuke za regulaciju rejting
tržišta i ocjena buduće uloge agencija za kreditni
rejting. Nakon uvoda, u drugom dijelu rada će biti
analizirana uloga agencija za kreditni rejting sa
aspekta investitora, regulatora i ostalih učesnika na
tržištu.
U trećem dijelu rada su predstavljene sve kritike na
rad agencija za kreditni rejting koje su se pojavile i
prije krize ali koje su privukle više pažnje poslije
krize. Nedostatak konkurencije, nezavisnosti u
radu, nedostatak odgovornosti, prociklično
ponašanje i preveliki uticaj su područja koja su
najviše kritikovana.
U četvrtom dijelu rada je analiziran sukob interesa
koji postoji u radu agencija za kreditni rejting.
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Sama organizacija tržišta i broj učesnika kao i
odsustvo njihove odgovrnosti predstavljaju
preduslove za postojanje sukoba interesa. Vođeni
maksimizacijom profita i tržišnim udjelom
agencije za kreditni rejting su žrtvovale kvalitet
svoga rada.
U zadnjem, petom dijelu su iznesene preporuke za
buduću regulaciju koja će obezbijediti u
budućnosti kvalitetniji rad agencija za kreditni
rejting i spriječiti nastanak situacije koja je vladala
prije izbijanja finansijske krize. Predstavljene su
dvije opcije, pojačano regulisanje i smanjeno
regulisanje (liberalizacija tržišta). Na kraju je
iznesen stav o budućoj ulozi agencija za kreditni
rejting i razvoju rejting tržišta.
II. ULOGA I FUNKCIJE AGENCIJA ZA
KREDITNI REJTING
Agencije
za
kreditni
rejting
(agencija)
predstavljaju komercijalne organizacije koje se
bave ocjenjivanjem
sposobnosti kompanija,
instiucija i vlada da servisiraju dug. Uloga agencija
za kreditni rejting je pružanje informacija svim
zainteresovanim stranama o bonitetu izdavaoca
hartija od vrijednosti. Ocjene koje daju agencije za
kreditni rejting su obično u obliku skale i svaka od
oznaka na datoj skali simboliše bonitet kompanije,
fonda i sl. Iako ocjena kojom agencija ocijeni
određenu kompaniju , obligaciju i sl. nema
prediktivnu snagu o njihovom budućem bonitetu,
učesnici na tržištu se uglavnom vode ovim
ocjenama tako da se u javnosti stvorio utisak da
agencije imaju veliku moć, tj. njihove odluke
mogu da znatno olakšaju poslovanje kompanija ali
i da im „stave ključ u bravu“. Pored pružanja
informacija investitorima o bonitetu kompanija,
HoV (hartija od vrijednosti) i sl., agencije za
kreditni rejting imaju funkciju da omogućavaju
izdavaocu HoV da pristupi finansijskom tržištu i
da pomaže regulatorima u regulisanju finansijskih
tržišta. Uloga agencija je vremenom sve više rasla,
tako da su njihove ocjene postale jedan od glavnim
inputa kod odlučivanja kupaca ali i kod izdavaoca
HoV.
Pružanje informacija investitorima predstavlja
najvažniju funkciju agencija. S obzirom na
komplikovanost procjene boniteta kompanija, HoV
i sl. investitori nisu u stanju da sami izvrše
adekvatnu procjenu rizika te se stvorila potreba
stvaranja takve organizacije koja će pružati valjane
informacije investitorima kojima će pomoći pri
donošenju konačnih odluka. Već početkom XX
vijeka u SAD se stvorila potreba za uslugama
takve organizacije kod ocjene obveznica koje su
izdavale željeznice SAD. Od tog trenutka počinje
razvoj agencija za kreditni rejting i današnjih
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najvećih i najuticajnijih agencija (Moody's, S&P i
Fitch). Ova funkcija agencija za kreditni rejting se
nije promijenila do danas, a to je da ocijeni kvalitet
dužničkih hartija od vrijednosti. Pord ocjene
kvaliteta dužničeke HoV koji podrazumijeva
procjenu očekivanog gubitka HoV, agencije
ocjenjuju i finansijsku snagu i transakcione rizike
koji mogu biti različiti za HoV sa istim kreditnim
rejtingom.
Iako je na početku razvoja agencija za kreditni
rejting imala ulogu pružanja informacija kupcima
dužničkih HoV za šta su investitori plaćali
agencijama, kasnije su se pozicije u mehanizmu
funkcionisanja agencija promijenile. Danas,
izdavaoci dužničkih HoV plaćaju agencijama da
izvrše ocjenu boniteta. Ocjena koju da agencija
služi kao dokaz kvaliteta dužničke HoV i sa tom
informacijom izdavaoci dužničkih HoV izlaze na
finansijka tržišta. Uloga agencija je vrlo značajna
jer od njihove ocjene zavisi da li će izdavalac
dužničke HoV moći naći investitora na
finansijskom tržištu i pod kojim uslovima. Dobrom
ocjenom izdavalac dužničke HoV može da pristupi
finansijskom tržištu i da tako smanji troškove
pozajmice u odnosu na klasične pozajmice
(kredite) kod komercijalnih banaka.
Pored navedenih funkcija, agencije za kreditni
rejting su značajne i za regulatore. Već duže
vrijeme regulatori u zapadnim državama, naročito
SAD, koriste ocjene agencija da bi procijenili rizik
investicija koje preduzimaju entiteti koji su od
velike važnosti za cjelokupnu zajednicu. Penzioni
fondovi, Banka za međunarodna poravnanja i
mnogi drugi u svojim regulatornim šemama
koriste ocjene agencija za kreditni rejting kao
globalnu osnovu za procjenu kreditnog rizika.
Određeni penzioni fondovi i neki drugi entiteti su
ograničeni pri kupovini dužničkih HoV ukoliko te
HoV nemaju kreditni rejting. Agencije su svoju
poziciju duboku zasadile u regulatornu šemu tako
bilo kakve promjene donose velike potrese u
člitavom sistemu.
III. KRITIKA AGENCIJA ZA KREDITNI
REJTING
Tek nakon izbijanja Svjetske finansijske krize
počinje detaljnije i obimnije analiziranje
nedostataka koje je sa sobom nosio sistem u kom
su tri agencije za kreditni rejting imale
najznačajniju ulogu. Prvi kritika sa kojom se
većina analitičara slaže jeste nedostatak
konkurencije. S obzirom da samo tri agencije
imaju značajnu ulogu na tržištu, problem oligopola
je sam po sebi doveo u pitanje funkcionisanje
konkurencije na takvom tržištu kao i mogućnosti
pojave sukoba interesa. Visoke ocjene date nisko-

kvalitetnim dužničkim HoV, naročito rizičnim
hipotekarnim kreditima, su naročito kritikovane od
strane autoriteta širom svijeta zbog njihovog
doprinosa kreditnom balonu koji je eksplodirao za
vrijeme krize (Financial Times, 2008). Međutim,
nedostatku konkurencije su doprinijeli i regulatori
koji su u uglavnom prihavtali odluke „velike
trojke“ čime su direktno otežavali ulazak drugih
agencija na tržište. Jedna od takvih institucija su
bile i Federalne rezerve koje su se isključivo
oslanjale na procjene tri najveće agencije.
Nedostak odgovornosti predstavlja sljedeći
nedostatak koji sa sobom nosi dosadašnji način
rada agencija za kreditni rejting. Iako su ocjene
agencija široko prihvaćena i korišćene u
međunarodnim stadardima i regulatornim šemama,
ocjene koje izdaju agencije imaju status
„mišljenja“ . Agencije su ocijenile Leman braders
(Leman brothers) sa ocjenom A mjesec dana prije
bankrotstva, kao i mnoge druge HoV koje su se
kasnije pokazale kao bezvrijedne. Za ovakve loše
procjene agencije nisu odgovrne iako su
doprinijele širenju finansijske krize.
Pored nedostatka odgovornosti agencija, javlja se i
problem nedostaka nezavisnosti. Nezavisnost i
kredibilitet bi trebali da budu glavne odlike
agencija. Međutim, s obzirom da neki izdavaoci
dužničkih HoV plaćaju da se izvrši ocjena a da
neki drugi izdavaoci ne plaćaju, stvaraju se uslovi
za pojavu sukoba interesa, tj. da izdavaoci HoV
koji plaćaju da se izvrši ocjenjivanje dobijaju veće
ocjene od onih koji ne plaćaju za ocjenjivaje.
Davanje većih ocjena izdavaocima HoV koji
plaćaju ocjenjivanje ima za cilj da ti izdavaoci i
dalje nastave sa plaćanjem i tako povećaju prihode
agencija. Sljedeća kritika na račun agencija za
kreditni rejting se odnosi na njihovo prociklično
ponašanje. U vrijeme prosperiteta, ekonomskog
rasta i pozitivnih očekivanja tržišnih učesnika,
agencije za kreditni rejting se isto tako ponašaju.
Agencije su u prethodnom periodu svoje ocjene
kreditnog rejtinga u većini slučajeva podizale i
održavale na istom nivou zbog pozitivnog
djelovanja ekonomskog rasta i pozitivnih
očekivanja. Kritičari smatraju da agencije treba da
ocjene donose na vremenski jasno definisanom
intervalu i potpuno objektivno bez uključenja
očekivanja koja nisu potkrepljena jasnim i
relevantnim činjenicama. Loša strana procikličnog
ponašanja se pokazala za vrijeme Azijske krize
kada je u jednom danu S&P snizio rejting Južne
Koreje za tri niše. Ista situacija se pojavila i za
vrijeme zadnje finansijske krize kada su agencije u
vrlo kratkom roku obarale rejting za nekoliko niša.
Ovakvo ponašanje dovodi do zaključka da su se
agencije ponašale previše „opušteno“ zasnivajući
svoje prognoze na neutemeljenim činjenicama ili
da agencije ne raspoloažu kapacitetima da

predvide buduća kretanja na tržištima koja su od
velike važnosti za procjenu kreditnog rejtinga.
Sljedeća kritika se odnosi na preveliki uticaj
agencija. Naime, s obzirom da se većina regulatora
i investitora oslanja na ocjene agencija, postoji
mogućnost donošenja odluka u bilo koje vrijeme
što agencije mogu da zloupotrijebe. Smatra se da
je bankrotstvo Enrona direktna posljedica ovakvog
ponašanja agencija. Pored toga, sniženje kreditnog
rejtinga Grčke od strane S&P na BB+ neposredno
prije početka pregovora 2010. sa MMF-om i
članicama Evrozone o finansijskom paketu pomoći
je u znatnoj mjeri promijenilo situaciju i dovelo
pregovarače u različite situacije. Postavlja se
pitanje da li agencije treba da ocjene donose na
osnovu trenutnog stanja na tržištu, naročito ako
postoje turbulencije ili ocjene treba da budu
donesene na osnosvu dugoročnog vremenskog
horizonta. Zbog svih svojih nedostataka koji su
navedeni i koji su isplivali na površinu pred i
tokom finansijske krize, doneseno je nekoliko akta
(npr. Dod – Frankov zakon) kojima se reguliše
funkcionisanje agencija za kreditni rejting kao i
plan (npr. Plan Odbora za finansijsku stabilnost za
smanjenje oslanjana na ocjene agencija zakreditni
rejting) kojim se želi smanjiti oslanjanje tržišnih
aktera na ocjene agencija za kreditni rejting.
IV. SUKOB INTERESA
U postojećem sistemu po kome funkcionišu
agencije za kreditni rejting javlja se veliki prostor
za devijantno ponašanje agencija za kreditni
rejting. Naime, izdavalac dužničkih HoV odlučuje
kojoj agenciji će ponuditi da izvrši procjenu
kreditne sposobnosti. Podrazumijeve se da će
izdavalac dužniče HoV povjeriti posao agenciji za
koji očekuje da će dati bolju ocjenu. Što je
finansijski proizvod kompleksniji (npr. CDO),
naknada za ocjenu će biti viša. S druge strane,
ocjene agencija za kreditni rejting sa sobom ne
nose pravnu odgovornost za pogrešnu procjenu
tako da postoji prostor da se kreditni rejting
precijeni zbog finansijskih interesa agencije i
izdavaoca HoV. Takav odnos agencija i klijenta je
uticao na „opuštanje“ standarda rejting agencija.
Jedino ograničenje koje se javlja pred agencije je
pad povjerenja i kredibiliteta koje sa sobom nose
pogrešne ocjene. Međutim, u vrijeme prosperiteta i
ekonomskog rasta te pogrešne ocjene se ne vide
niti su se vidjele u prethodnim periodima. I danas
poslije velikih grešaka koje su načinile vodeće
agencije za kreditni rejting, S&P, Mudis i Fič
zauzimaju vodeću poziciju na tržištu agencija za
kreditni rejting i njihove ocjene i dalje
predstavljaju u velikoj mjeri oslonac za odluke
investitora.
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Slika 1. Lanac sekjuritizacije
Tek nakon finansijske krize došlo je do
razotkrivanja promjena koje se se desile na tržištu
agencija za kreditni rejting. Naime, u svom
svjedočenju pred Federalnom komisijom za
istraživanje krize (The Financial Crisis Inquiry
Commission), Mark Froeba, bivši podpredsjednik
Mudija, je izjavio „da je od agencije koja je
isključivo brinula za tačnost procjena a time i
reputaciju došla do faze u kojoj se brine o tržišnom
udjelu i odnosusa kupcima. Takva promjena
korporativne kulture je nesumnjivo doprinijela
lošim procjenama koje su isplivale na površinu
2008“. Druga činjenica koja utiče na samo
ponašanje agencija za kreditni rejting jeste
oligopolsko tržište. U SAD postoje tri agencije
koje zauzimaju najveći tržišni udio i čije se ocjene
koriste kod svih regulatora i tržišnih učesnika.
Izdavalac dužničkih HoV sigurno neće izabrati onu
agenciju za koji pretpostavlja da će dati nisku
ocjenu. Takvog ponašanja su svjesni i u samim
agencijama koje se zbog toga počele da obaraju
kriterijume i precjenjuju kreditnu sposobnost
izdavaoca dužničkih HoV. Pojava većeg broja
agencija za kreditni rejting je dovela do pojačane
konkurencije i potvrđeno je da je ulazak novog
tržišnog aktera, agencije Fič, smanjio prediktivnu
sposobnost agencija. To se naročito odnosi na
procjenu
vrijednosnih
papira
pokrivenim
imovinom (ABS) (Božović, Urošević, Živković,
2011, p.5).
V. PREPORUKE ZA REGULACIJU
REJTING TRŽIŠTA I BUDUĆA ULOGA
AGENCIJA ZA KREDITNI REJTING
Finansijska kriza, za čiji okidač mnogi smatraju
izvještaje agencija za kreditni rejting, je
prouzrokovala mnogobrojne rasprave o budućem
načinu organizovanja rejting tržišta. Većina autora
koja se bavi ovom problematikom se zalaže za
veću regulaciju koja bi vodila preciznijem i
transparentnijem radu agencija. S obziorm da
postoji mogućnost zloupotrebe položaja koje imaju
agencije, smatra se da bi veća regulacija i
transparentnost rada vodila boljem radu agencija.
Neke od preporuka se odnose da agencije ne mogu
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ocjenjivati bonitet kompanija ili investicionih
fondova ukoliko je agencija učestvovala u
kreiranju portfelja te kompanije ili fonda. Pored
toga, smatra se da se treba ograničiti iznos poklona
koju analitičar dobija od izdavaoca dužničke HoV,
da je potrebno da metodologija koju primjenjuje
agencija bude javna, itd.
Iako je ovaj model uveliko prihvaćen od strane
regulatornih tijela, velike zamjerke se mogu uputiti
na račun ovog prijedloga, kako formalne tako i
suštinske. Kao prvo, dodatna regulacija će sa
sobom nositi i veće troškove tako da će se stvoriti
ulazne barijere i time ograničiti razvoj rejting
tržišta. Kao drugo, transparentnost i javnost
metodologije negativno utiče na inovacije i
unapređenje
sistema
rejtinga.
Ukoliko
metodologija bude javna time će agencije koje
ulažu u istraživanje i razvoj biti demoralisane da
stvaraju bolje modele jer će ti modeli vrlo brzo
doći do konkurencije. Pored toga, dodatna
regulacija bi usporila rad agencija za kreditni
rejting i pitanje je koliko bi brzo agencije mogle
reagovati na promjene koje se dešavaju na tržištu.
Drugi model podrazumijeva manje regulacije na
rejting tržištu. Polazi se od toga da agencije za
kreditni rejting nisu jedine institucije koje mogu da
daju mišljenju o bonitetu izdavaoca dužničkih
HoV. Pored agencija, postoje i drugi tržišni
subjekti (npr. analitičari) koji mogu da rade isti
posao. Ovaj model podrazumijeva da regulator
treba da se više posveti regulaciji portfelja
izdavaoca dužničkih HoV, a da tržištu prepusti da
ocijeni koja institucija najbolje ocjenjuje bonitet.
Smatram da je ovaj model prihvatljivi i da će
slobodno tržište iznjedriti najbolje institucije
kojima će kupci informacija davati svoje
povjerenje. Ukoliko se ovaj model prihvati,
agencije za kreditni rejting će morati sami izvršiti
određene promjene i dokazivati se na tržištu kako
bi očuvali postojeće, dobro poljuljano, povjerenje.
Kao i kod svih drugih proizvoda/usluga,
informacija o bonitetu ima svoj kvalitet. Davalac
takve informacije će sigurno biti nagrađen ili
kažnjen u zavisnosti od kvaliteta informacije
(prediktivne snage). Postojeće tržište u kom vlada
nekoliko agencija je, vjerovatno, najgore moguće
rješenje. Čak bi regulisano monopolsko tržište

bolje funkcionisalo od postojećeg tržišta. Naravno,
liberalni model ima svojih nedostataka jer je
moguće da se na tržištu pojave mnoge institucije
koje bi obavljale posao koji rade agencije što bi
povećalo mogućnost nastajanja pogrešne procjene.
Međutim, tržište bi se brzo samo očistilo i opstali
bi najbolji. Uloga agencija za kreditni rejting u
budućem periodu će biti redefinisana i smanjena.
Regulatori su već donijeli važne odluke koje idu u
tom pravcu, ali što je bitnije, i investitori su počeli
da se okreću drugim modelima kako bi vršili
procjenu rizika. U narednom periodu može se
očekivati da će doći do liberalizacije ovog tržišta
gdje će se investitori oslanjati na više izvora o
kvalitetu izdavaoca HoV, bez obzira da li ti izvori
budu nametani od strane regulatora ili ne. Procjena
kreditne sposobnosti će biti rađena “od slučaja do
slučaja“ jer su se mnogi investitori naučili na
svojim i tuđim greškama. Efekat „pamćenja“
ostaje dugo urezan kod investitora koji su mnogo
izgubili u prethodnoj krizi.
ZAKLJUČAK
Agencije za kreditni rejting su imale neobično
veliku ulogu na kapitalističkom tržištu koga
odlikuje slobodna konkurencija. Iako su se
manjkavosti takvog uređenja tržišta vidjele i
tokom 1997. godine do značajnih promjena nije
došlo sve do 2008. godine. Loše procjene koje su
agencije donijele su bile djelimično i uzrok i
okidač Svjetske finansijske krize. Tek nakon tih
događaja, počelo se sa preispitivanjem uloge
agencija i predlaganjem novih rješenja koje će
voditi većoj dobiti svih učesnika na tržištu.
Postojanje moralnog hazarda se potvrdilo i u
ovom segmentu tržišta. Pozicija koju su imale
vodeće tri agencije su stvorile okruženje koje je
moralo iznjedriti velike i brojne propuste u radu
agencija. Uloga agencija za kreditni rejting kod
investitora i regulatora se mijenja. Potrebno je
donijeti prijedlog promjena koji će obezbijediti
bolje funkcionisanje rejting tržišta. Iako su
regulatori donijeli mnoge akte kojima se
ograničava uloga agencija, mala je vjerovatnoća da
se slične situacije neće dogoditi i u budućnosti jer
se jedna regulacija zamjenjuje drugom regulacijom
što će opet, vremenom, stvoriti uslove za stvaranje
moralnog hazarda i velike potrese na tržištu.
Liberalizacija rejting tržišta, smanjenje ulaznih
barijera i prepuštanje tržištu da ocijeni koja
institucija vrši najbolje ocjenjivanje kreditne
sposobnosti predstavlja najbolje rješenje za
efikasno funkcionisanje rejting tržišta.
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ПОДСТЦАЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У БИХ У
УСЛОВИМА КРИЗЕ
У БиХ окосницу економије чине мала и средња
предузећа. Будући да је БиХ држава, која има
малу и неразвијену привреду, мала и средња
предузећа имају скоро око 97% учешћа од
укупног броја предузећа. Мала и средња
предузећа имају велике проблеме око
проналажења
адекватног
извора
за
финансирање свог пословања. Што се овог
тиче, ситуација се заоштрава посебно у
условима кризе. Скоро једини доступни извор
финансирања за ова предузећа представља
кредит, на који се традиционално мала и
средња предузећа ослањају у своме пословању.
Међутим, у овом случају, овај извор
финасирања је скуп, а и банке захтевају бројне
услове да би се исти одобрио. Постоји мноштво
препрека за подстицање развоја малих и
средњих предузећа у БиХ, а један који се
истиче је свакако непостојање јасног правног
оквира на нивоу БиХ, односно на државном
нивоу. У кризним временима дакако се
финансирање малих и средњих предузећа
отежава, али она представљају кључни фактор
конкурентности и развоја привреде БиХ.
ЅUPPORT DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN
BIH IN TIME OF CRISIS
The backbone of the BiH economy consists of
small and medium-sized enterprises. Being in the
BiH state, which has a small economy and
undeveloped, small and medium enterprises have
almost, about 97% share of the total number of
enterprises. Small and medium enterprises have
major problems with finding adequate sources of
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funding for their operations. As to this, the
situation escalates especially in times of crisis.
About the only source of available funding for
these companies is a loan in which the traditional
small and medium enterprises rely in their
business. However, in this case, this source of
funding is expensive, and banks require a number
of conditions to be approved by the same. There
are many obstacles to the development of small
and medium enterprises in BiH, one that stands out
is definitely non-existence of a clear legal
framework at the state level, or at the state level. In
times of crisis, of course, the financing of small
and medium-sized enterprises makes it difficult,
but it is a key factor of competitiveness and
economic development of BiH.
Тмушић Олга
дипл. ек
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАВАЊА ЗА
МАЛE И СРЕДЊE У ПРЕДУЗЕТНИКЕ
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Распадом Југославије, настала је потреба да се
редефинише привредна политика у Босни и
Херцеговини. Главни покретач савремене
привреде су мало и средње предузeтништво,
које карактеришу динамичност, иновације и
промјене. Предузетник је визионар, потребне
су му информације и знање како би успјешно
управљао предузећем, ту на значају добија
посебан дио рачуноводства - рачуноводство за
предузетнике, које је прилагођено потребама и
пословању малих и средњих предузећа.
Уколико предузетник не познаје структуру
трошкова и нема увид у финансијске
извјештаје, не може да оствари свој циљ. Овај
рад
је
синергија
рачуноводства
и
предузетнишва, са намјером да се укаже на
значај финансијског извјештавања код малих и

средњих предузећа. Предузетницима су
потребне рачуноводствене и управљачке
смјернице. Рачуноводствени стандарди су
средства путем којих се покушава регулисати
финансијско извјештавање за мала и средња
предузећа. Информације из финансијских
извјештаја треба да буду презентоване на
разумљив начин, јер захваљујући њима,
предузетник предузима активности које се
односе на пословање, али и на раст и развој
предузећа. Хармонизацијом рачуноводствене
регулативе се повећава могућност поређења са
другим државама, нарочито са чланицама ЕУ,
са
циљем
задовољења
привредних,
финансијских,
информацијских
потреба
интерних и екстерних корисника.
INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS FOR SMALL
AND MEDIUM ENTREPRENEURS IN THE
REPUBLIC OF SRPSKA
The dissolution of Yugoslavia, there was a need to
redefine the economic policies in Bosnia and
Herzegovina. The main initiator of modern
economies
are
small
and
medium
entrepreneurship, which is characterized by
dynamism,
innovation
and
change.
An
entrepreneur is a visionary, he needed the
information and knowledge to successfully
manage the company, that attention be paid a
special part of accounting - accounting for
entrepreneurs, which is adapted to the needs and
operations of small and medium-sized enterprises.
If the entrepreneur does not know the cost
structure and no access to the financial statements,
cannot achieve its goal. This work is a synergy of
accounting and entrepreneurship, with the
intention to highlight the importance of financial
reporting for small and medium-sized enterprises.
Entrepreneurs are necessary accounting and
management guidelines. Accounting standards are
the means through which they are trying to
regulate financial reporting for small and mediumsized enterprises. Information from the financial
statements should be presented in an
understandable way, because thanks to them,
entrepreneur undertakes activities relating to the
business, but also to the growth and development
of the company. Harmonization of accounting
regulations increases the possibility of comparison
with other countries, especially the EU, with the
aim of meeting the economic, financial,
information needs of internal and external users.
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УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
Снажна експанзија инвестиционог банкарства у
савременим условима пословања утицала је на
појаву широког спектра ризика којима су
изложене банке. Удио појединих врста
кредитног ризика варира од банке до банке, па
се може потврдити да је овај ризик још увијек
главни разлог несолвентности банака. Будући
да овај ризик може угрозити солвентност
банке, али и корисника кредита, циљ овог
научног рада је да се укаже на значај
управљања кредитним ризицима, а у циљу
обезбеђења финансијске стабилности банака и
клијената, али и цијелог финансијског
тржишта.
CREDIT RISK MANAGEMENT
The considerable expansion of investment banking
in the modern business conditions influenced the
emergence of a wide range of risks the banks are
faced with. The share of the individual types of
credit risk varies from bank to bank, so it can
verify that this risk is still main reason of bank
insolvency. Since the risk may jeopardize the
solvency of a bank and a borrower, the aim of this
paper is to highlight the importance of credit risk
management, in order to ensure the financial
stability of banks and clients as well as of the
whole financial market system.
Јелена Зеленовић
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ХЕЏИНГ КАО МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД
РИЗИКА
Високе стопе инфлације, промјенљиве каматне
стопе и флексибилни девизни курсеви су
фактори који утичу на стварање ризичног
економског амбијента последњих година. Ове
врсте ризика највише утичу на пословање
банака гдје се оне суочавају са новим ризицима
каматне стопе и девизног курса, при чему
банке као институције за контролу и
минимизацију
ризика
користе
хеџинг
инвестициону стратегију. Хеџинг представља
технику неутралисања одређених извора
ризика, али и технику тражења оптималног
односа ризика и приноса неког портфолија.
Инструменти хеџинга су финансијски деривати
или изведене хартије од вриједности, које нуде
могућност компензационе исплате која је
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повезана са претходно издатим хартијама од
вриједности и представљају изузетно користан
алат за умањивање ризика. Хеџирање, заштита
од ризика, је учествовање у финансијским
трансакцијама које смањују или елиминишу
ризик. Хеџинг трансакција се одвија у
неколико фаза. Прва фаза обухвата утврђивање
степена изложености одређеном ризику, док се
у другој фази предвиђају промјене критичног
фактора (каматне стопе или девизног курса). У
трећој фази се одређује хеџинг инструмент, а у
четвртој фази се комбинују тржишне
трансакције којим се обезбјеђује заштита од
ризика.
HEDGING AS PROTECTION AGAINST THE
RISK
High rates of inflation, changing interest rates and
flexible exchange rates are the factors affecting the
formation of risky economic environment in recent
years. These types of risks the greatest impact on
the operations of banks, where they face new risks
of interest rate and foreign exchange rate, with the
bank as an institution to control and minimize risk
using hedging investment strategy. Hedging is a
technique of neutralization of certain sources of
risk, but also the technique of searching for
optimal ratio of risk and return of a portfolio.
Hedging instruments are financial derivatives or
derivative securities, which offer the possibility of
compensation payments associated with the
previously issued securities and are an extremely
useful tool for risk reduction. Hedging, protection
of the risk, is participation in financial transactions
that reduce or eliminate the risk.Hedging
transactions are carried out in several stages. The
first stage involves determining the degree of
exposure to a particular risk, while in the second
phase predict changes in the critical factors
(interest rate or exchange rate). The third phase is
determined by the hedging instrument, and in the
fourth phase, the combined market transactions
which provides protection against risk.
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
ЛИКВИДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ У
УСЛОВИМА КРИЗЕ
Свјесни смо чињенице да двадесетпрви вијек
карактерише велики број ризика у свим
гранама и сектрорима пословања. Свјетска
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економска криза оставила је дубоке посљедице
на све сегменте јавног, али и реалног сектора.
Смањење потражње на тржишту довело је до
смањења пласмана роба и пада активности у
производњи. У таквим условима предузећа су
изложена повећаном броју ризика, а један од
приоритетних
је
ризик
ликвидности.
Немогућност благовремене исплате обавеза и
наплате доспјелих потраживања, као и
прилагођавање условима и захтјевима тржишта
су главни проблеми са којима се предузеће
сусреће у условима кризе и који га доводе до
стечаја и ликвидације. Биланси предузећа су
оптерећени са једне стране неликвидном
имовином, а са друге стране доспијевајућим
обавезама, што указује на потребу управљања
ризиком
ликвидности.
Управљање
ликвидношћу своди се на управљање
временским нескладом прихода и расхода,
потраживања и обавеза. Циљ рада је да укаже
на раст значаја и неопходност спровођења
ефикасног система управљања ризиком
ликвидности у предузећу у условима кризе,
како би се потенцијални ризик уочио на
вријеме и свео на најмању мјеру. Адекватним
управљањем ризиком ликвидности предузеће
може довољно брзо да наплати своја
потраживања у складу са динамиком
доспијевајућих обавеза, што је један од
кључних циљева функционисања предузећа.

LIQUIDITY MANAGEMENT IN COMPANY
IN CRISIS
We are aware that 21st century is characterized by
a large number of risks in all industries and
business sectors. World economic crises left
profound consequences in all aspects of public, as
well as real sector. Decrease in market demand
has led to a reduction in product placement and a
production decline. In the given circumstances,
companies are exposed to an increasing number of
risks, among which one is given a priority,
liquidity risk. The inability to make timely
payment of liabilities and collect past due
receivables, as well as adaptation to the conditions
and requirements of the market are the main
problems that the company face in the condition of
crisis and it could lead them to bankruptcy and
liquidation. Balance sheets of the companies are
burdened with illiquid assets at one side, and due
liabilities at the other, which indicates the need for
liquidity risk management. Liquidity management
comes down to managing time mismatch of
revenues and expenses, receivables and payables.
The aim is to highlight the growing importance
and necessity of effective liquidity risk
management system in the company during the

crisis, to spot the potential risk promptly and
minimize it. With adequate liquidity risk
management, company can collect its receivables
fast enough and in accordance with the dynamics
of due liabilities, which is one of the key
objectives of the company functioning.
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УЛОГА И ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА
ДЕВИЗНИМ РИЗИКОМ У ПОСЛОВАЊУ
У свијету се непрестано врши размјена једних
валута за друге. Сва национална тржишта су
повезана путем информационих технологија,
што чини јединствено међународно девизно
тржиште. Временом се понуда и тражња за
страним валутама мијењају под утицајем
измјене преференција потрошача за домаћим и
страним производима, различитих стопа
привредног раста, различитих стопа инфлације,
измијењених очекивања итд., што доводи до
честих промјена девизних курсева. Измјене
девизних курсева излажу све субјекте који се
баве девизним трансакцијама тзв. девизном
ризику. Девизни ризик настаје приликом
обављања трансакција у страној валути
(трансакциона
изложеност),
промјеном
вриједности активе коју предузеће држи у
иностранству (транслациона изложеност) и
процјеном будуће профитабилности пословања
усљед промјена девизног курса (економска
изложеност). С обзиром на аверзију према
ризику која постоји у пословању, на
располагању стоје разне методе избјегавања
или ублажавања девизног ризика, као што су:
термински уговори, валутни свопови, девизни
фјучерси и опције, хеџинг. Осим тога што ће се
разрађивати улога девизног ризика и начини
његовог ублажавања или покрића, такође ће се
представити неколико конкретних примјера у
којима се покушава објаснити ова тематика,
која у условима свјетске економске кризе
постаје све актуелнија.
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF
FOREIGN EXCHANGE RISK IN BUSINESS
There is constant exchange of foreign currencies
all around the world. All this national markets are
linked through information technology, and make
a unique international currency market. Over time,
the supply and demand for foreign currencies
change under the influence of changes of
consumer preferences for domestic and foreign

products, different rates of economic growth,
different inflation rates, changed expectations etc.,
which leads to the often changes in foreign
exchange rates. These changes in exchange rates
expose all entities involved in the foreign
exchange transactions to the so-called foreign
exchange risk. Foreign exchange risk arises due to
transactions in foreign currency (transaction
exposure), changing the value of the assets that the
company holds abroad (translational exposure) and
estimation of the future profitability of the
business as a result of exchange rate changes
(economic exposure). Given the risk aversion that
exists in business, there are various methods of
avoiding or mitigating foreign exchange risks,
such as forward contracts, currency swaps,
currency futures and options, hedging. In addition,
as will be elaborated the role of foreign exchange
risk and its mitigation methods or coverage, also
some specific examples that attempt to explain this
topic will be presented, which becomes more
actual in terms of the global economic crisis.
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UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA
U BANKAMA
Operativni rizici pripadaju grupi nefinansijskih
rizika, a definišu se kao rizici od gubitka koji
nastaju zbog neadekvatnih procedura i neuspjelih
internih procesa, ljudskog faktora i sistemskih ili
eksternih događaja. Takođe, mogu uključiti druge
vrste rizika, kao npr. prevare, bezbjednost, zaštita
privatnosti, pravni rizici, opasnosti po životnu
okolinu i dr. U bankarstvu, oni dobijaju na značaju
tek u poslednjim decenijama XX vijeka, pod
uticajem uvođenja brojnih finansijskih derivata u
opticaj, te razvoja elektronskog bankarstva.
Upravljanje operativnim rizicima prolazi kroz pet
faza, a to su: identifikacija rizika, procjene o
veličini potencijalnih gubitaka, kontrolni okvir,
analiza primjene kontrolnih mehanizama i analiza
rizika
koji
preostaju.
Većina
poslovnih
organizacija prihvata operativne rizike kao
neizbježne troškove poslovanja. Iz tog razloga, one
prikupljaju podatke o operativnim rizicima kako bi
formirale rezerve kojim bi pokrile buduće gubitke.
OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN
BANKS
Operational risks belong to the group of nonfinancial risks, and is defined as the risk of loss
caused by inadequate procedures and failed
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internal processes, human factors and systems or
external events. Also, they may include other types
of risk, for example fraud, security, privacy
protection, legal risks, risks to the environment and
others. In banking, they gain in importance only in
the last decades of the twentieth century,
influenced by the introduction of a many of
financial derivatives in circulation, and the
development of electronic banking. Operational
risk management goes through five stages, namely:
risk identification, assessment of the size of
potential losses, control framework, the analysis of
the implementation of control mechanisms and
risk analysis that remain. Most business
organization accepts operational risks as
unavoidable cost of doing business. For this
reason, they collect data on operational risks in
order to form a reserve that would cover future
losses.
Јелена Перишић
дипл. ек
Sparkasse bank дд БиХ
ЕТИЧКА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У
УСЛОВИМА КРИЗЕ
У овом раду се говори о етичкој одговорности
менаџера у условима кризе. Питање етичности
менаџмента је увијек било актуелно, међутим у
условима кризе достиже свој врхунац.
Пословна етика добија стратешко значење јер
само предузеће у којем влада систем
управљања заснован на етичким принципима
омогућава предузећу да квалитетно одговори
на захтјеве свих стејкхолдера у условима
свјетске економске кризе. Не постоје
статистички подаци о економским губицима
који су настали као посљедица неетичког
понашања менаџера у пословању тако да се
њихов обим може само наслућивати. У раду ће
посебан акценат бити стављен на посматрање
запослених као "лако замјењив ресурс". Циљ
овог рада јесте да укаже на потребу увођења
строжијих правила и механизама који би
омогућили поштовање етичких норми и
ограничавање утицаја менаџера.

the economic losses incurred as a result of
unethical behavior of managers in the business so
that their scope can only be anticipated. In this
paper, special emphasis will be placed on the
observation of employees as "easily replaceable
resource." The aim of this paper is to highlight the
need for the introduction of stricter rules and
mechanisms that would enable the observance of
ethical norms and limiting the influence of
managers.
Јелица Ристић Марков
дипл. ек
PERSPEKTIVE RAZVOJA REALNOG
SEKTORA BOSNE I HERCEGOVINE U
USLOVIMA KRIZE
Nakon burnih dešavanja tokom poslednje decenije
XX veka i situacije u kojoj se našla većina
građana Bosne i Hercegovine, svetska ekonomska
kriza dočekana je bez uzbuđenja i velike drame.
Ljudi odavno već naviknuti na siromaštvo, težak
život, gubljenje radnih mesta, nizak standard i
korupciju, nisu bili previše zainteresovani za
svetska dešavanja, jer je „kriza“ ambijent u kom su
naučili da žive.
Iako je tržište Bosne i
Hercegovine malo i nedovoljno razvijeno, ipak je
uključeno u svetske tokove, tako da ono što se
dešavalo u svim drugim ekonomijama, nije moglo
zaobići ni ovu zemlju. Tek oživeli privredni sistem
bio je ponovo ugrožen. Zbog umanjene likvidnosti
razvijenih zemalja, došlo je do smanjenja
inostranog kapitala neophodnog za pokriće
dovoljno velikog budžetskog deficita. Smanjenje
tražnje u zemljama u koje BiH izvozi svoje
proizvode uticalo je direktno na proizvodnju kao i
celokupnu privredu. Konkurentnost je u velikoj
meri smanjena, a nezaposlenost na izuzetno
velikom nivou. Sve navedeno, uticalo je na
povećanje nezadovoljstva i opadanje životnog
standarda građana. Iako je prošlo nekoliko godina,
posledice krize se još uvek u velikoj meri osete.
Suština ovog rada svodi se na ispitivanje
mogućnosti ublažavanja uticaja ekonomske krize i
otkrivanja načina za povećanje konkurentnosti
domaćih proizvoda.

MANAGERS BUSINESS ETHICS DURING
TIMES OF CRISIS

DEVELOPMENTAL PROSPECTS OF REAL
SECTOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
DURING CRISIS

This paper discusses the ethical responsibilities in
times of crisis. The question of ethics management
has always been on the agenda, but in times of
crisis reaches its peak. Business ethics receives
strategic significance because only a company with
a management system based on ethical principles
allows the company to properly respond to the
requirements of all stakeholders in terms of the
global economic crisis. There are no statistics on

After they had undergone all the horrors of
tumultous last decade of the 20th century, Bosnia
and Hetzegovina and its people faced global
financial crisis with little agitation and drama.
Those people used to poverty, hardship, job loss,
law living standard, corruption showed little
interest in what was going on on the world scene,
since the state of crisis was their „natural state“,
something they had been used to Although the
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market of Bosnia and Herzegovina is a small and
insufficiently developed one, it is included in the
world trends and therefore unable to avoid the
ongoing global financial problems. Hence, the
freshly renewed economic system was endangered
again. Reduced liquidity of developed countries
caused decreased inflow of foreign capital that was
of vital importance for covering the significant
budgetary deficit. Reduced demand for the
products that BIH exported in other countries had a
negative impact on the production of the exported
goods as wll as on the overall economy of this
country. This caused both a large decrease in this
country’s competitiveness and the escalation in
unimployment. All the above mentioned only
intensified dissatisfaction among citizens and at
the same time reproduced decline in their living
standards. Even now, some years later, the
consequences of the crisis can be felt to a great
extent. The aim of this work is to examine whether
it is possible to alleviate the impact of the crisis
and also to find ways how to raise competitiveness
of domestic products to a higher level.
Слађана Маринковић,
дипл. ек

Миланка Ђилас,
дипл. ек

ФАКТОРИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ
ПОБОЉШАЊА ЛИКВИДНОСТИ
ПРЕДУЗЕЋА У УСЛОВИМА КРИЗЕ
На глобалном нивоу, посебно последњих
година, факторинг континуирано биљежи
растући тренд, због неликвидности привредних
субјеката и продужених рокова плаћања
узрокованих економском кризом. Наиме,
факторинг је првенствено намjењен малим и
средњим предузећима која традиционално
имају отежан приступ банкарским кредитима,
услед ниске кредитне способности или
неадекватних средстава обезбjеђења кредита, и
представља један од најбољих начина
обезбjеђења
брзе
и
сигурне
наплате
потраживања насталих из уговора о продаји
робе или пружања услуга. Управо због свега
тога, факторинг представља квалитетан
инструмент за «гашење» неликвидности јер са
уступањем потраживања предузеће
добија
новац у врло кратким роковима. У овом раду је
обрађен факторинг као једна од мјера за
побољшање ликвидности предузећа у условима
кризе са нагласком да при коришћењу
факторинга треба имати у виду све његове
предности али и слабости.

FACTORING AS A TOOL OF IMPROVING
THE COMPANY'S LIQUIDITY DURING
CRISIS
At the global level, particularly in recent years,
factoring continuously increases, due to illiquidity
of business entities and prolonged periods of
payment caused by the economic crisis. In fact,
factoring is primarily intended for small and
medium companies that traditionally have limited
access to bank loans, due to low credit worthiness
or inadequate means of securing the loan, and is
one of the best ways of ensuring fast and secure
payment claims arising from the contract of sale of
goods or providing services. This is why, factoring
represents a quality instrument for the "shutdown"
of insolvency because the assignment of
renouncing assures company to receive money in a
very short timeframe. This work deals whit
factoring as one of the measures for improving the
company's liquidity during the crisis whit the
emphasis that the use of factoring should bear in
mind all its advantages and disadvantages.
Наташа Томић,
дипл. ек
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дипл. ек
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дипл. ек
Градска управа града
Бијељина

РИЗИЦИ УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИОНЕ
ФОНДОВЕ СА ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У овом раду разматрати ће се ризици улагања у
инвестиционе фондове, а све то са освртом на
тржиште Републике Српске. Инвестициони
фондови
као
институције
колективног
инвестирања на територији Републике Српске
имају скромно учешће у развоју привреде,
можемо рећи да су и даље недовољно
развијени. Наша земља се налази у процесу
транзиције ка земљама тржишне економије па у
складу с тим развој самих инвестиционих
фондова представља важан корак у том
процесу. Ризици улагања у инвестиционе
фондове знатно више су присутнији на
територији наше земље у односу на земље са
развијеним тржишним економијама. Разлог
томе јесте процес транзиције кроз који пролази
наша
земља,
економска
и политичка
нестабилност, затим недовољна развијеност
финансијског тржишта као и непостојање
великог броја финансијских инструмената.
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RISKS OF INVESTING IN INVESTMENT
FUNDS WITH A FOCUS ON THE MARKET
OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
In this research we are going to risk of investing in
investment funds, all with focus on market of the
Republic of Srpska. We can say that the
investment funds as collective investment
institutions on the territory of the Republic of
Srpska have a frugally participation in the
developement of the economy and are
insufficiently developed. Our country is in the
transition process towards to the market
economies, so according to that the development
of the investment funds represent a very important
step in that way. The risk of investing in
investment funds are significally more present in
our country then in countries with more
developped market economies. Reason for that is
the transition process in which our country is
going throught, economic and political instability,
unsufficient development of financial market and
finally, the lack of a large number of financial
instruments.
Јелена Симић,
дипл. ек
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GLOBALIZACIJA NA TRŽIŠTU
REOSIGURANJA
Proces globalizacije predstavlja značajnu ulogu u
osiguranju i reosiguranju zato što katastrofalni
događaji u svijetu postaju globalnog karaktera, bilo
da je u pitanju rizik od elementarne nepogode ili
rizik terorizma. Globalizacija na tržištu
reosiguranja ogleda se u tome što se rizik
raspoređuje na veći broj učesnika u reosiguranju i
u slučaju da nastupi osigurani slučaj učesnici bi
izmirili svoj dio preuzetog rizika. Takođe,
partnerstvo javnog sektora i osiguravajućih
kompanija je postalo veoma bitno zbog pružanja
osiguravajućeg pokrića za katastrofalne rizike.
THE GLOBALIZATION OF MARKETS
REINSURANCE
The process of globalization represent a significant
role in the insurance and reinsurance because
catastrophic events in the world are becoming
global in character, either it comes to the risk of
natural disasters or terrorism risk. Globalization in
the reinsurance market is reflected in the fact that
the risk is allocated a larger number of participants
in the reinsurance in case of the occurrence of the
insured event participants to meet its part of the
risk assumed. Also,the partnership between the
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public sector and insurance companies has become
very important due to providing of insurance
coverage for catastrophic risks.
Никола Пашајлић,
дипл. ек
КРИЗА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА
Савремени услови банкарског пословања
условили су појаву великог броја ризика којима
је изложено њихово пословање. Утицај
глобалне финансијске кризе посебно се осјетио
кроз повећање индиректних ризика, везаних за
недостатак ликвидног капитала, како на
међународном тако и на домаћем тржишту,
што се одразило на повећање цијене капитала
У ублажавању негативних ефеката кризе
банкарског
сектора
имала
је
утицаја
рестриктивна монетарне политика и мјере
супервизије Централне банке у примјени
Базелских стандарда. Међутим, најпотребније
од свега јесте усаглашена и одговорна
економска политика чији је циљ стварање
услова за привлачење страног капитала.
CRISIS OF THE BANKING SECTOR
Modern conditions of banking operations caused
the occurrence of a large number of risks which it
is exposed their business. The impact of the global
financial crisis was particularly felt through
increased indirect risk related to the lack of liquid
capital, at both the international and the domestic
market, which was reflected in an increase in the
price of capital in mitigating the negative effects of
the crisis, the banking sector has had an effect
restrictive monetary policy and measures of
supervision Central Bank in the implementation of
the Basel standards. However, the greatest need of
all is agreed and responsible economic policy
aimed at creating conditions for attracting foreign
capital.
Бојан Крстић, дипл. ек
Дрина осигурање а.д.
Милићи
СУДБИНА ЕВРА У СЛУЧАЈУ ДА ГРЧКА
КАЖЕ ЗБОГОМ ЕВРОЗОНИ
Од средине 2007. године па до данас Е(М)У је
запала у дубоку банкарско – дужничку кризу
којој се не види скори крај, штавише дјелује да
је све дубља и шира. Земља, чланица Еврозоне,
која је највише погођена и чији становници
највише осјећају кризу, без сумње је Грчка. Сви
досадашњи потези „Тројке“ нису дали
позитивне резултате и нико не може да

предвиди шта ће се дешавати у наредном
периоду. Једно је сигурно, не постоји
механизам по којем би се једна земља могла
„избацити“ из Еврозоне, међутим нико једној
сувереној земљи не може забранити да донесе
једнострану одлуку о напуштању Монетарне
уније, уколико процијени, да би у одређеном
моменту то по њу било најповољније. Такође
након последњих избора у Грчкој дошло је до
радикланих промена у саставу Владе, а самим
тим и њиховим званичним односом према
Е(М)У. Постоји ли могућност да Грчка у
наредном периоду напусти Еврозону? Какве би
последице то могло да има по остале чланице?
Да ли би Евро преживјео као валута и да ли би
дошло, и у којој мјери, до ерозије његове
вриједности? Све су ово питања којима ће се
рад бавити и на која ће се, на основу
прикупљених информација и субјективног
суда, понудити конкретни одговори.
WHAT WILL HAPPEN WITH EURO IF
GREECE SAYS GOODBYE TO EUROZONE
From mid-2007 until today E(M)U is in a deep
banking and debt crisis, which will not end soon,
even more it seems that getting deeper and wider.
Undoubtedly, the country, a member of the
Eurozone which is most affected by the crisis, is
Greece. All previous moves made by the Troika
have not given positive results and no one can
predict what will happen in the coming period.
One thing for sure, there is no mechanism by
which a country can be ejected from the Eurozone,
but no one shall prevent a sovereign country to
leave the Monetary union if it deems that is the
best way. In addition, the last election in Greece
have led to radical changes in the composition of
the Government, and consequently was changed
their official attitude toward E(M)U. Is there any
possibility of Greece leaving the Eurozone? What
would it cause per other members? Can the euro
survive, and whether there will be erosion of its
value? These are questions that will be processed
through this working paper and on which will offer
concrete answers.
Светлана Крсмановић, дипл. ек
„Auto-centar“ D.O.O. Дворови
UTICAJ DEMOGRAFSKOG FAKTORA NA
KREIRANJE PROMJENA U ORGANIZACIJI
Demografija je društvena nauka o stanovništvu.
Posebna disciplina ove nauke je ekonomska
demografija, koja za zadatak ima da proučava
ekonomske posledice starenja stanovništva,
formiranje politike ekonomskog i privrednog
razvoja, formiranje kapitala, problematiku
investicione politike i ostale demo-ekonomske
fenomene. U razvijenim zemljama, u oblasti

marketinga i menadžmenta, velika se pažnja
posvećuje
demografskim
karakteristikama
populacije u kojoj sprovode svoje aktivnosti, kako
bi se našli pravi načini djelovanja na ciljanu grupu.
Zahvaljujući ovoj grani demografije, danas smo u
mogućnosti da detaljno proučimo na koji način i u
kom udjelu pojedini demografski faktori utiču na
organizaciju u svim aspektima društva i njegovog
djelovanja, što nam omogućava da vršimo
određene promjene radi postizanja boljih rezultata.
Prema tome, cilj ovog rada se bazira na
utvrđivanju uticaja demografskih faktora (polna,
starosna, etnička, obrazovna struktura i dr.) na sve
relevantne segmente u organizaciji.
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTOR
ON CREATING CHANGES IN
ORGANIZATION
Demography is social science of human
population. Particular discipline of this science is
demographic
economics,
which
studies
consequences of aging population on economics,
formation politics of economic and industrial
development, issues of investment politics and
other demo-economics phenomena. In developed
countries, in the area of marketing and
management, importance is given to demographic
characteristics of population, to find an appropriate
manner of influencing on target group. By virtue
of this demographic discipline, today we are able
to study in detail in which ways and which part
some demographic factors affect on organization
in every aspect of society and its activities. This
allows us to perform corresponding changes in
other to accomplish higher achievements. Purpose
of this scientific paper is to determine an influence
of demographic factors (gender, age, ethnic,
educational structure etc.) on every relevant
segment in organization.
Рада Цвијановић
Панић, дипл. ек
Жељезнице
Републике Српске а.д.
Добој
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КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
Предузеће послује у условима изражене
неизвјесности. То може да изазове појаву
кризе. Кризне ситуације настају услед
поремећаја екстерног окружења и интерних
фактора. Кризом се мора управљати. Предмет
истраживања овог рада јесте могућност
ефикасне примјене кризног менаџмента у
предузећима. Кризни менаџмент представља
скуп активности посебне форме управљања
предузећем са циљем да се спријече или
савладају процеси који могу да угрозе или
онемогуће
опстанак
предузећа.
Кризни
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менаџмент прво идентификује ситуацију и даје
дијагнозу стања, анализира производне,
тржишне и финансијске каракtеристике
предузећа, онда предузима мјере изласка из
кризе. Нагласак је дат реактивном кризном
менаџменту који је усмјерен на сузбијање
акутне кризе или ублажава ситуацију када је
криза видљива.
CRISIS MANAGEMENT
A company is doing business in the conditions of
expressed uncertainty, which can cause the onset
of crisis. Crisis situations arise due to disorder in
outer surroundings and internal factors. Crisis
should be managed. The subject of this paper is
the possibility of efficient application of crisis
management in companies. Crisis management is a
set of activities of special form of company
managemnt with the goal to prevent or overcome
processes which can endanger or disable the
survival of a company. First, crisis management
identifies the situation and gives the diagnosis of
the condition, analyses production, market and
financial characteristics of a company, then
undertakes measures to get out of crisis. The stress
is on reactive crisis management which is focused
on preventing acute crisis or easing the situation
when the crisis is visible.
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УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ НА
ГЕНЕРИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ
Образовање
одраслих
је
важан
дио
националних образовних политика и подстиче
боље генерисање запослености. Проблем
настаје тамо гдје нема довољно знања, и са тим
сазнањем закључујемо да образовање одраслих
представља кључ за 21. вијек и моћно оружје за
научни, друштвени и економски развој.
Предмет рада јесте доказивање неопходности
образовања одраслих у свим земљама свијета,
гдје се путем глобалног система прожимају
искуства и знања од земље до земље и гдје тај
систем мора и може да заживи и у БиХ, Србији
и другим земљама Западног Балкана. Ова тема
се високо рангира на листи приоритета
Међународних организација као што су
UNESCO, OECD, ILO и многе друге.. Оне
доприносе развоју учења кроз бројне
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међународне конференције на којима се и
обликовала основна концепција образовања
одраслих. Све ове активности имају јасан циљ,
а то је постизање што већег привредног раста и
запослености ( једно иницира друго), повећати
привредни стандард и као последица свега тога
слиједи допринос развоја свјетске привреде.
THE IMPACT OF INTERNATIONAL
PROJECTS OF ADULT EDUCATION AT
GENERATING EMPLOYMENT
Adult education is an important part of the national
education policy and encourages better
employment generation. The problem arises where
there is not enough knowledge, and with that in
mind, we conclude that adult education is the key
to the 21st century and a powerful tool for
scientific, social and economic development. The
subject of this paper is to prove the necessity of
adult education in all countries of the world, where
global system permeate through the experience and
knowledge of the country and where the system
must and can be practiced and BosniaHerzegovina, Serbia and other countries of the
Western Balkans. This topic is highly ranked on
the list of priorities of international organizations
such as UNESCO, OECD, ILO and many others..
They contribute to the development of learning
through numerous international conferences in
order to establish the basic concepts and adult
education. All of these activities have a clear goal
and that is to achieve the highest possible
economic growth and employment ( one initiates
etc.), increase economic standard and as a result of
all that follows contribution to the development of
the world economy.
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