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СА ЖЕ ТАК. Пред мет ис тра жи ва ња у ра ду28 је ана ли за ефе ка та ин ве-
сти ци је Фи ја та на раз вој срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је. Циљ ис тра жи-
ва ња је да се утвр ди за што је из о ста ло оче ки ва но фор ми ра ње ло кал не 
ба зе до ба вља ча и да ли је Фи јат имао кључ ну уло гу у то ме. У ис тра жи ва-
њу се по ла зи од до при но са кла сте ра укљу чи ва њу ло кал них до ба вља ча у 
ла нац снаб де ва ња гло бал ног ау то мо бил ског про из во ђа ча, као и прет по-
став ке пре ма ко јој при су ство ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру де тер ми ни ше 
сна гу тог кла сте ра. При ме ном ме то да еко но ме триј ске ана ли зе (ана ли за 
сто ха стич ке гра ни це) и ста ти стич ких Т-те сто ва на па не лу по да та ка за 40 
пред у зе ћа ко ја по слу ју у сек то ру ау то мо бил ске ин ду стри је Ср би је екс пли-
цит но је ана ли зи ра но да ли при су ство ве ли ких пред у зе ћа у ау то мо бил ском 
кла сте ру по ве ћа ва пер фор ман се кла сте ра. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка-
за ли су да ве ли ка пред у зе ћа у про се ку ума њу ју пер фор ман се кла сте ра што 
упу ћу је на за кљу чак да је, пре све га, не за ин те ре со ва ност Фи ја та као ори-
ги нал ног про из во ђа ча, ума њи ло мо гућ но сти за фор ми ра ње ло кал не ба зе 
до ба вља ча. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ау то мо бил ска ин ду стри ја, Фи јат, ло кал на мре жа 
до ба вља ча, кла сте ри, ве ли ка пред у зе ћа 

УВОД

Сек тор ау то мо бил ске ин ду стри је у при вре ди Ср би је по рас па ду 
СФРЈ, еко ном ских санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це, еко ном ског су но вра-

28 Рад је део ис тра жи вач ких про је ка та под ши фр ом 47009 („Европ ске ин те гра ци је и 
дру штве но-еко ном ске про ме не при вре де Ср би је на пу ту ка ЕУ”) и 179015 („Иза зо ви и пер-
спек ти ве струк тур них про ме на у Ср би ји: Стра те шки прав ци еко ном ског раз во ја и ускла ђи-
ва ње са зах те ви ма ЕУ) ко ји су фи нан си ра ни од стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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та, де ин ду стри ја ли за ци је зе мље и не у спе шног про це са при ва ти за ци је и 
ре струк ту ри ра ња на шао се у из ра зи то те шком ста њу. Нај ве ћи про бле ми 
од но си ли су се на ни зак сте пен ис ко ри шће но сти ка па ци те та, не до вољ ну 
кон ку рент ност про из во да, ни зак ни во про дук тив но сти и из во за, сма ње-
ње бро ја за по сле них и зна чај но за о ста ја ње у тех нич ко-тех но ло шком по-
гле ду. До ла зак Фи ја та, од но сно за јед нич ко ула га ње ком па ни је Фи јат Груп 
Ау то мо билс (Fi at Gro up Au to mo bi les) и Вла де Ре пу бли ке Ср би је, тре ба ло 
је да озна чи по че так ре ви та ли за ци је срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је.

Са ста но ви шта раз во ја при вре де, је дан од нај ва жни јих оче ки ва них 
ефе ка та ин ве сти ци је Фи ја та од но си се на фор ми ра ње ло кал не мре же до-
ба вља ча. Укљу чи ва њем до ма ћих до ба вља ча у ла нац снаб де ва ња Фи ја та 
оства ри ли би се ви ше стру ки по зи тив ни ефек ти на ло кал на ма ла и сред-
ња пред у зе ћа и при вре ду као це ли ну као што су про ши ри ва ње по сло ва-
ња и при ступ гло бал ним тр жи шти ма уз ни же тро шко ве, при ступ не до-
ста ју ћим ре сур си ма, тран сфер зна ња и раз вој тех но ло шких ка па ци те та, 
по ве ћа ње про да је, раст и оства ри ва ње ефе ка та еко но ми је оби ма, као и 
по ве ћа ње кон ку рент но сти при вре де, кре и ра ње но вих рад них ме ста и 
сма ње ње ефе ка та уво за де ло ва на плат ни би ланс зе мље.

Пред мет ис тра жи ва ња у ра ду је ана ли за ефе ка та ин ве сти ци је Фи ја-
та на раз вој срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је. Циљ ис тра жи ва ња је да се 
утвр ди за што је из о ста ло оче ки ва но фор ми ра ње ло кал не ба зе до ба вља ча 
и да ли је Фи јат имао кључ ну уло гу у то ме. У ис тра жи ва њу се по ла зи од 
до при но са кла сте ра укљу чи ва њу ло кал них до ба вља ча у ла нац снаб де ва-
ња гло бал ног ау то мо бил ског про из во ђа ча, као и прет по став ке пре ма 
ко јој при су ство ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру де тер ми ни ше сна гу тог 
кла сте ра. При ме ном ме то да еко но ме триј ске ана ли зе (ана ли за сто ха стич-
ке гра ни це) и ста ти стич ких Т-те сто ва на па не лу по да та ка за 40 пред у зе-
ћа ко ја по слу ју у сек то ру ау то мо бил ске ин ду стри је Ср би је екс пли цит но 
је ана ли зи ра но да ли при су ство ве ли ких пред у зе ћа у ау то мо бил ском 
кла сте ру по ве ћа ва пер фор ман се тог кла сте ра.

РАЗ ВОЈ И СУ НО ВРАТ СРП СКЕ  
АУ ТО МО БИЛ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

За че ци раз во ја ау то мо бил ске ин ду стри је до во де се у ве зу с раз во јем 
вој не ин ду стри је у Ју го сла ви ји из ме ђу два свет ска ра та. На кон пре се ље-
ња лив ни це то по ва из Бе о гра да у Кра гу је вац, нај пре је 1853. осно ва на 
То по лив ни ца, а из ње је ка сни је из ра стао Вој но тех нич ки за вод, од но сно 
Артиљериjско тех нич ки за вод ко ји је с 12.000 за по сле них и 10.000 ма-
ши на пред ста вљао мо тор раз во ја вој не ин ду стри је та да шње Ју го сла ви је 
[Mičić 2014: 86]. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та за вод ме ња на зив у 
За во ди „Цр ве на за ста ва“. Но ва вој на и раз вој на по ли ти ка зе мље усло ви-
ла је об у ста вља ње про из вод ње му ни ци је у Кра гу јев цу што је за по сле-
ди цу има ло ви шак про из вод них ка па ци те та и рад не сна ге ко је је тре ба ло 
упо сли ти. На ре фе рен ду му за по сле них у За во ди ма ко ји је одр жан 26. 
ав гу ста 1953. го ди не, од лу че но је да се нај ве ћи део оства ре не до би ти 
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усме ри на про из вод њу ау то мо би ла што је озна чи ло „ро ђе ње“ фа бри ке 
ау то мо би ла „За ста ва“ и по че так раз во ја срп ске ау то мо бил ске ин ду стри-
је. Исте го ди не за по че та је мон та жа аме рич ког те рен ског во зи ла ти па 
,,Џип» ком па ни је Ви лис (Willys), а за стра те шког парт не ра не ко ли ко 
го ди на ка сни је иза бра на је ита ли јан ска ком па ни ја Фи јат (Fi at).

Са рад ња с Фи ја том, од но сно пот пи си ва ње уго во ра о ку по ви ни ли-
цен це, да ла је нај ва жни ји за ма јац раз во ју ау то мо бил ске ин ду стри је. На-
кон ку по ви не за по че та је мон та жа мо де ла „Фи јат АП-55” – „Кам па њо ла”, 
„Фи јат 1.400 БЈ” и „Фи јат 1.100 Б”. Го ди не 1957. и 1958. сма тра ју се по чет-
ком раз во ја пра те ће ин ду стри је де ло ва и ком по нен ти, а 1960. по че ла је 
про из вод ња по ли цен ци „Фи јат 600” чу ве ног „Фи ће“ (За ста ва 750). По-
пу лар ни „Фи ћа“ био је сво је вр сни сим бол и нај пре по зна тљи ви ји бренд 
та да шње Ју го сла ви је ко ји је то ком три де це ни је ра да фа бри ке про из ве ден 
у ви ше од 900.000 при ме ра ка. Ши ро ко је ко ри шћен за по тре бе по ли ци је, 
вој ске и хит не по мо ћи и као та кав зна чај но је до при нео оп штој мо то ри-
за ци ји зе мље.

У пе ри о ду од 1961. до 1979. про из ве де но је ви ше од 200.000 ли цен цне 
ли му зи не зва не ,,Три стаћ” (За ста ва 1300). Про из вод ни ка па ци те ти фа-
бри ке про ши ре ни су на 85.000 во зи ла го ди шње чи ме је окон ча на пр ва 
фа за про гра ма раз во ја, а у окви ру За во да „Цр ве на За ста ва“ по сло ва ло је 
се дам фа бри ка од ко јих пет у Кра гу јев цу и по јед на у Ма ке до ни ји и на 
Ко со ву и у Ме то хи ји. На ба зи мо де ла „Фи јат 128“ раз ви јен је пр ви соп-
стве ни мо дел „За ста ва 101” по зна ти ји као ,,Сто ја дин” ко ји је про из ве ден 
у пре ко ми ли он при ме ра ка. Про из вод ни ка па ци те ти фа бри ке су 1980. 
про ши ре ни на 200.000 ау то мо би ла го ди шње, а те го ди не за по че та је и 
се риј ска про из вод ња чу ве ног мо де ла ,,Ју го”. Про из вод ња мо де ла „Ју го 
Фло ри да“ по че ла је 1988. он је по узо ру на мо дел „Фи ат Ти по” раз ви јен 
на соп стве ној плат фор ми што је „Цр ве ну За ста ву“ ко шта ло 150 ми ли о на 
до ла ра, од че га су две тре ћи не уло же не у за до во ља ва ње прет по став ки 
ка ко би се ком плет на про из вод ња ау то мо би ла и ре зер вних де ло ва од ви-
ја ла у СФРЈ. У пе ри о ду 1988–1998. про из ве де но је 160.000 ау то мо би ла 
по ме ну тог мо де ла. По след њи „Ју го” с про из вод не тра ке фа бри ке у Кра-
гу јев цу си шао је 2008. го ди не.

Фа бри ка ау то мо би ла „За ста ва“ би ла је нај ве ћи ин ду стриј ски ком-
плекс у бив шој Ју го сла ви ји ко ји је за по шља вао 56.379 рад ни ка и про сти-
рао се на по вр ши ни од 300 хек та ра, с око ми ли он ква драт них ме та ра 
ха ла и про из вод ним ли ни ја ма ду гим 15 км. То ком пет де це ни ја ду гог 
по сло ва ња „За ста ва“ је оства ри ла про из вод њу од пре ко 4 ми ли о на и из воз 
у ино стран ство од 700.000 ау то мо би ла у 74 зе мље на пет кон ти не на та. У 
окви ру про јек та „Ју го Аме ри ка“ ко ји је но сио епи тет „по сао ве ка“ у пе-
ри о ду 1985–1992. на тр жи ште САД из ве зе но је 140.000 ау то мо би ла у 
вред но сти од 350 ми ли о на до ла ра. Ре корд ни обим про из вод ње оства рен 
је 1989. го ди не ка да је с про из вод них тра ка фа бри ке си шло 230.000 во зи-
ла на ме ње них пр вен стве но до ма ћем тр жи шту чи ме је ге не ри сан при ход 
од при бли жно 1 ми ли јар де аме рич ких до ла ра. У си стем про из вод ње ау-
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то мо бил ске ин ду стри је по ред фа бри ке „,За ста ва“ би ло је укљу че но и 280 
ко о пе ра на та из 130 гра до ва СФРЈ.

По ли тич ке тен зи је и рас пад СФРЈ ко ји је по том усле дио озна чи ли су 
по че так про па да ња овог ин ду стриј ског ком плек са. По след њу де це ни ју 
20. ве ка, услед еко ном ских санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це, обе ле жи ли 
су пот пу ни еко ном ски су но врат и де ин ду стри ја ли за ци ја зе мље ко ји су 
усло ви ли дра стич но сма ње ње оби ма ин ду стриј ске про из вод ње, сма ње ње 
до ма ћег и гу би так ино стра них тр жи шта и сма ње ње бро ја за по сле них. 
Те шком по ло жа ју пред у зе ћа до дат но је до при нео и не у спе шан про цес 
при ва ти за ци је и ре струк ту ри ра ња. Фа бри ка ау то мо би ла „За ста ва“ де ли-
ла је суд би ну оста лих ин ду стриј ских пред у зе ћа ко ја су услед де ин ве сти-
ра ња, де струк ци је ка пи та ла, сма ње не опе ра тив не спо соб но сти опре ме и 
тех но ло шког за о ста ја ња по ста ла де ва сти ра на, из ра у бо ва на, за ста ре ла и 
при ла го ђе на струк ту ри тр жи шта из прет ход ног пе ри о да [Mičić 2014: 89]. 
По стро је ња ин ду стриј ског ком плек са „Гру пе За ста ва“ у Кра гу јев цу до-
дат но су уни ште на и то ком НА ТО бом бар до ва ња 1999. ка да је ра зо ре но 
ви ше од 60% ка па ци те та. У окви ру Гру пе 2000. го ди не по сло ва ло је 47 
пред у зе ћа и 432 ко о пе ран та од че га је 220 ди рект но за ви сних, с укуп но 
31.650 за по сле них. У пе ри о ду 2006–2008, на осно ву уго во ра с Фи ја том, 
вр ши ло се скла па ње и осва ја ње про из вод ње мо де ла „За ста ва 10“ по ли-
цен ци ,,Фи јат Пун то“. Упр кос об на вља њу фа бри ке и по нов ном по кре та њу 
про из вод ње, про на ла же ње стра те шког парт не ра пре по зна то је као је ди на 
шан са за ожи вља ва ње фа бри ке „За ста ва ау то мо би ли“ и раз вој срп ске 
ау то мо бил ске ин ду стри је.

ДО ЛА ЗАК ФИ ЈА ТА – ЕФЕК ТИ НА РАЗ ВОЈ  
АУ ТО МО БИЛ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

На кон по ли тич ких про ме на 2000. го ди не у Ср би ји је ин тен зи ви ран 
про цес тран зи ци је ка тр жи шном мо де лу при вре ђи ва ња. У пе ри о ду 2001–
2008. оства рен је на пре дак у по гле ду ма кро е ко ном ске ста бил но сти, ра ста 
бру то до ма ћег про из во да (БДП), по ве ћа ња спољ не тр го ви не, сма ње ња 
за о ста ја ња за раз ви је ни јим тран зи ци о ним зе мља ма и уна пре ђе ња еко-
ном ских пер фор ман си при вре де уоп ште [E strin i Uva lić 2014]. Као ре зул-
тат по бољ ша ња укуп ног по ли тич ког и еко ном ског ам би јен та, тр го вин ске 
ли бе ра ли за ци је с Европ ском уни јом и убр за ва ња про це са ре фор ми и 
при ва ти за ци је ство ри ле су се прет по став ке за ве ће при вла че ње стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја. По ла зе ћи од зна ча ја ау то мо бил ске ин ду стри је, 
као и чи ње ни це да се пре про це са при ва ти за ци је ова ин ду стри ја на ла зи-
ла у из ра зи то те шком ста њу ко је је ка рак те ри сао ни зак сте пен ис ко ри-
шће но сти ка па ци те та, не до вољ на кон ку рент ност про из во да, ни зак ни во 
про дук тив но сти и из во за, сма ње ње бро ја за по сле них, као и од су ство 
ин ве сти ци ја што је има ло за по сле ди цу зна чај но за о ста ја ње у тех нич ко-
тех но ло шком по гле ду, ње на ре ви та ли за ци ја при вла че њем стра ног ин ве-
сти то ра је де фи ни са на као је дан од при о ри тет них ци ље ва еко ном ске 
по ли ти ке Ср би је.
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За зе мљу до ма ћи на, при лив стра ног ка пи та ла зна ча јан је с аспек та 
сма ње ња де фи ци та тр го вин ског би лан са, мо дер ни за ци је тех нич ко-тех-
но ло шких ка па ци те та, раз во ја људ ских ре сур са, уна пре ђе ња кон ку рент-
но сти и укљу чи ва ња до ма ћих пред у зе ћа у ме ђу на род не еко ном ске то ко-
ве кроз по ве ћа ње из во зних по тен ци ја ла. Из пер спек ти ве ин ве сти то ра, 
стра не ди рект не ин ве сти ци је (СДИ) пред ста вља ју по го дан ин стру мент 
оства ри ва ња и уве ћа ња про фи та за сно ван на ис ко ри шћа ва њу рас по ло-
жи вих при род них и дру гих ма те ри јал них и не ма те ри јал них ре сур са, 
осва ја њу тр жи шта и ужи ва њу ефе ка та раз ли чи тих ви до ва суб вен ци ја и 
под сти ца ја зе мље до ма ћи на. За зе мље у тран зи ци ји спе ци фич но је то да 
су оне атрак тив не за СДИ за то што се у њи ма од ви ја про цес при ва ти за-
ци је ко ји им пли ци ра ре ла тив но ни ске це не, из у зет но под сти цај не по ре ске 
по ли ти ке и зна чај не др жав не суб вен ци је [E strin i Uva lić 2014].

При ма ран циљ при вла че ња стра них ди рект них ин ве сти ци ја у сек тор 
ау то мо бил ске ин ду стри је и у тран зи ци о ним и зе мља ма у раз во ју је сти-
му ли са ње раз во ја до ма ће ин ду стри је де ло ва и ком по нен ти. Гло бал не 
ком па ни је оства ру ју ко ри сти од при сту па ло кал ним ре сур си ма по ни жим 
тро шко ви ма, скра ћи ва ња вре ме на и сни жа ва ња тран спо рт них тро шко ва 
на бав ке, про из вод ње и ис по ру ке, по ве ћа ња про дук тив но сти, као и мо-
гућ но сти раз во ја до брих од но са са зе мљом до ма ћи ном. Укљу чи ва ње 
ло кал них ма лих и сред њих пред у зе ћа (у да љем тек сту МСП) у лан це 
снаб де ва ња гло бал них ком па ни ја до при но си ра сту на ци о нал них при вре-
да ја ча њем сек то ра МСП, кре и ра ње но вих рад них ме ста, по ве ћа ње из во-
за и сма ње ње ефе ка та уво за де ло ва на плат ни би ланс, уна пре ђе ње про-
дук тив но сти и кон ку рент но сти.

Нај ве ћи при лив СДИ у при вре ди Ср би је у пе ри о ду од 2000. оства рен 
је по осно ву при ва ти за ци је. У струк ту ри СДИ пре ма на чи ну ре а ли за ци-
је по себ но се из два ја ју за јед нич ка ула га ња, а ме ђу њи ма ин ве сти ци ја 
ита ли јан ског Фи ја та. На осно ву уго во ра о за јед нич ком ула га њу пот пи-
са ном 29. сеп тем бра 2008. из ме ђу ком па ни је Фи јат Груп Ау то мо билс и 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је осно ва но је за јед нич ко при вред но дру штво за 
про из вод њу пут нич ких ау то мо би ла Фи јат Ау то мо би ли Ср би ја (ФАС) 
д.о.о. са се ди штем у Кра гу јев цу. Анек сом уго во ра о осни ва њу ме шо ви тог 
пред у зе ћа ФАС де фи ни са на је вла снич ка струк ту ра пре ма ко јој 67% ком-
па ни је при па да Фи ја ту, а пре о ста лих 33% ма њин ском парт не ру – Вла ди 
РС. На осно ву до ступ них до ку ме на та, по чет ни осни вач ки ка пи тал дру-
штва из но сио је 700.000 евра, од че га је Фи јат упла тио 469.000 евра, док 
је Ре пу бли ка Ср би ја упла ти ла 231.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти. 
Упи са ни основ ни ка пи тал пред у зе ћа из но сио је 300 ми ли о на евра. Уго-
во ром је пред ви ђе на по чет на ин ве сти ци ја Фи ја та у вред но сти од 700 
ми ли о на евра и ула га ње Ре пу бли ке Ср би је у вред но сти од 200 ми ли о на 
евра. Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла је и оба ве зу обез бе ђи ва ња па ке та сти-
му ла тив них под сти ца ја за ФАС у ви ду бес по врат них сред ста ва и по ре ских 
олак ши ца за за по шља ва ње, осло ба ђа ња од пла ћа ња по ре за на до бит, 
суб вен ци ја у из но су од 1.000 евра за про да ју мо де ла „Фи јат Пун то Кла-
сик“, из град ње пра те ће ин фра струк ту ре, осло ба ђа ња од ло кал них по ре-
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за и так си, фор ми ра ње сло бод не ца рин ске зо не ко ја об у хва та фа бри ку и 
ин ду стриј ску зо ну, од но сно парк до ба вља ча „Гро шни ца“, као и бес ца-
рин ски из воз у зе мље ЕУ и мо гућ ност бес ца рин ског пла сма на од ре ђе ног 
кон ти ген та ау то мо би ла у окви ру Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни с Ру-
си јом. Та ко ђе, ком па ни ји ФАС усту пље ни су сви по го ни не ка да шње фа-
бри ке „За ста ва“ и до дат них 67 хек та ра зе мљи шта за про ши ре ње ка па ци-
те та.

Осни ва ње пред у зе ћа ФАС, чи ји је на зив мар та 2015. го ди не про ме-
њен у Фи јат Крај слер Ау то мо би ли Ср би ја (у да љем тек сту FCA), озна чи-
ло је крај по сто ја ња фа бри ке ау то мо би ла „За ста ва“ и по че так но ве ета пе 
у исто ри ји раз во ја срп ске ау то мо бил ске ин ду три је. Ло го „За ста ва“ за ме-
њен је ло гом „FI AT“, а про из вод њу „За ста ве 10“ про из вод ња мо де ла „Фи-
јат Пун то Кла сик“ и „Фи ат 500Л“. По ред FCA, као је ди ног ори ги нал ног 
про из во ђа ча ау то мо би ла и кључ ног ак те ра, у окви ру ин ду стри је по слу је 
и ви ше од 100 про из во ђа ча де ло ва и ком по нен ти од ко јих зна тан део при-
па да сек то ру МСП.

Упр кос огра ни че ној тран спа рент но сти по да та ка са др жа них у уго-
во ри ма о за јед нич ком ула га њу и осни ва њу пред у зе ћа FCA, као и у ве зи 
суб вен ци ја др жа ве, услед ко је са гле да ва ње укуп них ефе ка та ин ве сти ци-
је Фи ја та ни је мо гу ће, ана ли за ко ја сле ди по ку ша ће да пру жи од го вор на 
пи та ње да ли је и у ко јој ме ри ова ин ве сти ци ја оства ри ла уло гу по кре та-
ча раз во ја ау то мо бил ске ин ду стри је Ср би је.

Мо жда нај зна чај ни ји аспект ин ве сти ци је Фи ја та од но си се на њен 
тех но ло шки ин тен зи тет. Ин ве сти ци ја у из но су од 1,3 ми ли јар де евра у 
ре кон струк ци ју по сто је ћих фа брич ких по го на, из град њу но вих обје ка та 
и ин ста ли ра ње нај са вре ме ни је про из вод не опре ме омо гу ћи ла је по ди за-
ње ни воа ква ли те та про из во да и ефи ка сно сти про из вод ње као прет по-
став ки уна пре ђе ња кон ку рент но сти ин ду стри је и це ло куп не при вре де. 
От по чи ња ње про из вод ње мо де ла „Фи ат Пун то Кла сик“ и но вог мо де ла 
„Фи ат 500Л“ пре суд но је ути ца ло на по бољ ша ње кон ку рент ске по зи ци је 
пред у зе ћа на гло бал ном тр жи шту. Та ко ђе, зна ча јан ефект ин ве сти ци је у 
про ши ри ва ње ка па ци те та огле да се у по ве ћа њу оби ма про из вод ње. Про-
из вод ни ка па ци тет фа бри ке из но си 300.000 во зи ла го ди шње, а сте пен 
ис ко ри шће но сти усло вљен је тра жњом на до ма ћем, али мно го ви ше на 
ино стра ним тр жи шти ма. Обим про да је мо де ла „Фи ат Пун то Кла сик“, 
чи ја је про из вод ња по че ла у апри лу 2009, већ у на ред ној го ди ни до сти гао 
је 15.000 про да тих во зи ла, прем да се ова кав ре зул тат у зна чај ној ме ри 
ду гу је суб вен ци ји др жа ве у из но су од 1.000 евра за про да ју по прин ци пу 
за ме не „ста ро за но во“. Обим про из вод ње мо де ла „Фи ат 500Л“ из но си 
око 100.000 ау то мо би ла го ди шње, од че га се 90% пла си ра на тр жи шта 
Евро пе и Аме ри ке. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у пе ри о ду од 
по чет ка про из вод ње у FCA, уче шће ау то мо бил ске ин ду стри је (ши фра 29) 
у бру то до да тој вред но сти, као ствар ном ме ри лу еко ном ске ак тив но сти 
зе мље, по ве ћан је с 0,3 на 0,9%, што је при ка за но у Та бе ли 1.
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Та бе ла 1. Бру то до да та вред ност за ши фру 29 – про из вод ња мо тор них во зи ла, 
при ко ли ца и по лу при ко ли ца

Вред ност, 
те ку ће це не, 

мил. РС Д

У че шће 
у БДП 
Ср би је, 

%

Вред ност, стал не 
це не

(це не прет ход не 
го ди не), мил. РСД

Вред ност, улан ча не 
ме ре оби ма, ре фе-

рент на 2010. го ди на, 
мил. РСД

Сто пе ре ал ног 
ра ста, прет-

ход на го ди на 
=100%

2009 7.788,1 0,3 7.251,4 8.270,1 -33,0
2010 7.923,8 0,3 7.462,0 7.923,8 -4,2
2011 9.552,8 0,3 8.549,0 8.549,0 7,9
2012 16.062,2 0,4 15.221,1 13.621,7 59,3
2013 36.209,2 0,9 35.318,7 29.952,3 119,9

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Ин ве сти ци ја Фи ја та у зна чај ној ме ри је ути ца ла на по ве ћа ње из во-
зног по тен ци ја ла Ср би је. По сло ва ње успе шних пред у зе ћа из во зни ка је 
од кључ не ва жно сти за при вре де ма лих зе ма ља чи ја тр жи шта су огра ни-
че на, а мо гућ ност пла сма на на ино стра ним тр жи шти ма је и де тер ми нан-
та кон ку рент но сти. Из воз Ср би је скон цен три сан је у гру пи не ко ли ко 
ве ли ких пред у зе ћа, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ја FCA, Же ле за ра Сме де ре во 
и НИС, што го во ри у при лог ви со ком сте пе ну за ви сно сти од пер фор ман-
си ових пред у зе ћа. Нај кон ку рент ни ји про из во ди у до ма ћој при вре ди су 
ау то мо би ли и наф та што је при лич но не по вољ на си ту а ци ја с аспек та 
ди вер зи фи ка ци је ри зи ка ве за ног за тр жи шну по зи ци ју по је ди нач них 
пред у зе ћа из во зни ка. 

Нај ве ћи из во зник у Ср би ји је FCA ко ји је, пре ма по да ци ма Ми ни-
стар ства фи нан си ја, у 2014. оства рио 1,36 ми ли јар де евра из во за. Иза 
Фи ја та на ли сти нај ве ћих из во зни ка у зе мљи по сто ји ве ли ка пра зни на. 
На дру гом ме сту је Же ле за ра Сме де ре во ко ја је у по сма тра ној го ди ни 
оства ри ла из воз у вред но сти од 200,8 ми ли о на евра.

Ме ђу тим, са ста но ви шта ефе ка та на плат ни и спољ но тр го вин ски 
би ланс зе мље, нео п ход но је са гле да ва ње не то из во за, од но сно уче шћа 
из во зни ка с ни жим уче шћем уво за у из во зном про из во ду. Пре ма ис тра-
жи ва њу [Jeremić i Mi lo je vić 2015], у про те клом пе ри о ду оства ре не су по-
зи тив не про ме не у по кри ве но сти уво за из во зом и у струк ту ри из во за у 
ко рист про из во да ви ше фа зе пре ра де. Бр жи раст из во за од уво за у по сма-
тра ном пе ри о ду нај ви ше се ду гу је ула ску гру пе но вих пред у зе ћа на тр-
жи ште ко ја су пре вас ход но окре ну та из во зу, ме ђу ко ји ма се ис ти чу Фи јат 
и од ре ђен број про из во ђа ча де ло ва и ком по нен ти ко ји су до шли за њим. 
Ре зул та ти ана ли зе кре та ња 30 нај ве ћих не то из во зни ка у 2014. су по ка-
за ли да они пре те жно до ла зе из пре ра ђи вач ке ин ду стри је, пре све га ме-
тал ске и елек тро ин ду стри је, за тим по љо при вред не про из вод ње и у ма њем 
оби му из на мен ске ин ду стри је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су и да 
до ми нант но уче шће у гру пи три де сет нај ве ћих из во зни ка оства ру ју пред-
у зе ћа с ве ћин ским стра ним вла сни штвом, што ука зу је на нео п ход ност 



уна пре ђе ња кон ку рент но сти и по слов них пер фор ман си до ма ћих пред у-
зе ћа.

Са ста но ви шта не то из во за, по зи ци ја Фи ја та до ста ма ње је по вољ на 
у од но су на по зи ци ју са ста но ви шта вред но сти из во за, што је по сле ди ца 
чи ње ни це да се ве ћи на де ло ва уво зи. Про блем се да ље усло жња ва ка да 
се има у ви ду да су до ма ћи до ба вља чи ком по нен ти и са ми ве ли ки уво-
зни ци, а те на бав ке за Фи јат не књи же се као увоз чак и ка да је до ба вљач 
де ло ве уве зао из ино стран ства. Уко ли ко би се у раз ма тра ње узео увоз 
пет нај ве ћих до ба вља ча Фи ја та, ко ји је на осно ву по да та ка Упра ве ца ри-
на у 2014. за јед но из но сио 172,5 ми ли о на евра („Џон сон Кон трол“ /Johnson 
Con trols/ је уве зао ро бу у вред но сти од 60,4 ми ли о на евра, „Ма ње ти Ма-
ре ли“ у вред но сти од 41,4 ми ли он евра, ПМК /Pro mo Mag ne to Com pany/ 
у вред но сти од 42,6 ми ли о на евра, „Ден со“ у вред но сти од 21,29 ми ли о на 
евра и „Си гит“ у вред но сти од 6,7 ми ли о на евра), не то из воз FCA би био 
ма њи. Ана ли за укуп них не то ефе ка та овог по сла с аспек та ути ца ја на 
плат ни и тр го вин ски би ланс ни је мо гу ћа услед огра ни че не до ступ но сти 
пре ци зних по да та ка о уво зу [Jeremić i Mi lo je vić 2015].

Ау то мо бил ска ин ду стри ја је зна ча јан ге не ра тор за по сле но сти у свим 
при вре да ма, а по себ но у зе ма ља ма у тран зи ци ји ко је се су о ча ва ју с про-
бле ми ма ви со ке не за по сле но сти. У Ср би ји, на осно ву по да та ка Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку о кре та њу бро ја за по сле них у ау то мо бил ској 
ин ду стри ји (ши фра 29) у пе ри о ду 2009–2014, мо же се уо чи ти да је оства-
ре но по ве ћа ње од 17,3%, од но сно 3.748 за по сле них, с тим што је у 2014. 
у од но су на прет ход ну го ди ну број за по сле них сма њен за 721 ли це. 

Број за по сле них у фа бри ци ау то мо би ла у Кра гу јев цу, пре ма по да-
ци ма са др жа ним у Стра те ги ји одр жи вог раз во ја гра да Кра гу јев ца 2013–
2018 [Град Крагујевац], 2001. из но сио је 11.364; 2009. 2.976; а 2011. са мо 
1.169. Да нас, пре ма до ступ ним по да ци ма [Агенција за стра на ула га ња и 
про мо ци ју из во за 2015], FCA за по шља ва 3.668 рад ни ка. Пре ма бро ју за-
по сле них у ау то мо бил ској ин ду стри ји Фиjат се на ла зи на дру гом ме сту 
иза про из во ђа ча де ло ва Ју ра кор по ра ци је ко ја за по шља ва 4.806 ли ца. 
Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства при вре де, у пе ри о ду од 2006. уку пан број 
за по сле них у пред у зе ћи ма ко ја су по ве за на с ау то мо бил ском ин ду стри-
јом, би ло ди рект но или ин ди рект но, од но сно из пра те ћих сек то ра и ин-
ду стри ја као што су тек стил на, хе миј ска, елек трон ска, ме тал ска, про из-
вод ња про из во да од гу ме итд., као и из обла сти сер ви са и ди стри бу ци је 
по ве ћан је с 24.804 на 35.907 рад ни ка, што се нај ве ћим де лом ду гу је 
суб вен ци ја ма за за по шља ва ње.

Ин ве сти ци ја Фиjата у ком би на ци ји са зна чај ним др жав ним под сти-
ца ји ма али и по тен ци ја ли ма до ма ће ау то мо бил ске ин ду стри је има ла је 
за ре зул тат по ве ћа ње при ли ва СДИ. Пре ма по да ци ма Аген ци је за стра на 
ула га ња и про мо ци ју из во за (у да љем тек сту СИ Е ПА [СИЕПА]), ау то-
мо бил ска ин ду стри ја је пре ма бро ју ре а ли зо ва них про је ка та у про те клом 
пе ри о ду би ла нај а трак тив ни ји сек тор за стра не ин ве сти то ре. Струк ту ра 
СДИ пре ма вред но сти не што је дру га чи ја па се ау то мо бил ска ин ду стри-
ја на ла зи на пе том ме сту с уче шћем од 8,6% док су пр ва че ти ри ме ста 



за у зе ле фи нан сиј ске услу ге (17,4%), те ле ко му ни ка ци је (16,4), пре храм бе-
на ин ду стри ја (12%) и ма ло про да ја (8,8%).

До ла зак Фиjата у Ср би ју пра ти ли су ње го ви нај ве ћи до ба вља чи што 
је уо би ча је на прак са за кључ не тзв. до ба вља че пр вог ни воа ко ји сле де 
ма тич ну ком па ни ју, ло ци ра ју се у не по сред ној бли зи ни фа бри ке и ди-
рект но је снаб де ва ју скло по ви ма и по лу скло по ви ма. Др жа ва је усту па њем 
не ка да шњих За ста ви них по го на, кре и ра њем ин ду стриј ске зо не и дру гим 
по ре ским олак ши ца ма, а пре све га осло ба ђа њем по ре за на до бит и ума-
ње њем по ре ског оп те ре ће ња не то за ра да, ство ри ла по вољ не усло ве за 
по сло ва ње ових пред у зе ћа. До ла зак нај ва жни јих Фиjатових до ба вља ча 
– ком па ни ја Ма ње ти Ма ре ли, Џон сон Кон трол Ау то мо тив, Си гит, ПМK 
и ХТЛ (HT&L Fit ting Ser bia DOO Kra gu je vac) ре а ли зо ван је у фор ми грин-
филд и бра ун филд ин ве сти ци ја. У фа брич ком кру гу FCA, од но сно у по-
го ну не ка да шње За ста ви не фа бри ке ау то мо би ла Ме ха нич ка об ра да, из-
гра ђе на је за јед нич ка фа бри ка аме рич ке ком па ни је Џон сон Кон трол и 
нај ве ћег Фиjатовог до ба вља ча ита ли јан ске ком па ни је Ма ње ти Ма ре ли у 
ко јој се про из во ди ком пле тан ен те ри јер, обло ге на вра ти ма, ин стру мент 
та бле, под не кон зо ле и зад ња кри ла за мо дел „Фи јат 500Л“. На тој је ло-
ка ци ји, та ко ђе, и про из вод ни по гон Ма ње ти Ма ре ли Пла стик (Mag ne ti 
Ma rel li Pla stic) у ко јем се про из во де пред њи и зад њи бра ни ци са свим 
по треб ним по зи ци ја ма, као што су све тла, фа ро ви и ма глен ке, као и Ма-
ње ти Ма ре ли из дув ни си сте ми, а ор га ни зо ван је и део про из вод ње ка-
бло ва ком па ни је Дрекслма јер (Dräxlma i er). На про сто ру не ка да шње ка-
сар не Вој ске Ср би је, на по вр ши ни од 30 хек та ра, фор ми ра на је ин ду стриј-
ска зо на „Гро шни ца” са ста ту сом сло бод не ца рин ске зо не, ко ја за пра во 
пред ста вља парк до ба вља ча из ко јег се ди рект но вр ши снаб де ва ње про-
из вод них ли ни ја за мо дел „Фи јат 500Л“. У ин ду стриј ској зо ни фа бри ке 
су из гра ди ле ком па ни је Џон сон Кон трол Ау то мо тив (Johnson Con trol 
Au to mo ti ve), Си гит, ПМК и ХТЛ. Аме рич ка ком па ни ја Џон сон Кон трол, 
ко ја је свет ски ли дер у про из вод њи се ди шта, де ло ва за вра та, ин стру мент 
та бли, елек тро ни ке и де ло ва за ен те ри јер ау то мо би ла и ко ја по слу је у 
ви ше од 150 зе ма ља и има по го не на 240 ло ка ци ја, јед ну фа бри ку ко ја је 
за јед нич ко ула га ње с ком па ни јом Ма ње ти Ма ре ли отво ри ла је у фа брич-
ком кру гу, а дру гу у ко јој се про из во де се ди шта у ин ду стриј ској зо ни. У 
„Гро шни ци” сво је по го не отво ри ле су ита ли јан ска ком па ни ја Си гит ко ја 
про из во ди де ло ве од гу ме и пла сти ке, ХТЛ ко ја вр ши све о бу хват не услу-
ге скла па ња точ ко ва и ПМК ко ја про из во ди си сте ме осла ња ња, от пре ске 
од ли ма и скло по ве за ша си је. Та ко ђе, у пар ку до ба вља ча сме ште ни су и 
ди стри бу тив ни цен три ком па ни ја Ден со ко ја про из во ди кли ма уре ђа је и 
Ка у текс где се про из во де ре зер во а ри за го ри во. 

Ефек ти по ме ну тих СДИ до во де се у по зи тив ну ве зу с ни во ом еко-
ном ске ак тив но сти, за по шља ва њем, из во зом и кон ку рент но шћу при вре-
де. Фа бри ке нај ве ћих ко о пе ра на та за по шља ва ју ви ше од 1.500 љу ди и 
про из во де око 60% де ло ва и ком по нен ти за по тре бе ФЦА, а у парк до ба-
вља ча је ин ве сти ра но ви ше од 100 ми ли о на евра. Ме ђу тим, ко ри сност 
стра них ин ве сти ци ја за зе мљу до ма ћи на нај ви ше се огле да у сте пе ну у 



ко јем оне до при но се раз во ју до ма ће еко но ми је. По сле дич но, ефек те ин-
ве сти ци је Фи ја та нео п ход но је са гле да ти у кон тек сту раз во ја ло кал не 
мре же до ба вља ча. 

Укљу чи ва ње до ма ћих про из во ђа ча де ло ва и ком по нен ти у ла нац 
снаб де ва ња Фи ја та на по зи ци ја ма до ба вља ча дру гог и ни жих ни воа, што 
је тре ба ло да бу де нај ве ћа раз вој на шан са за до ма ћа МСП, го то во са свим 
је из о ста ло. Са мо два до ма ћа до ба вља ча ус пе ла су да се укљу че у ла нац 
снаб де ва ња Фи ја та и то ком па ни ја Го ма Лајн (Gom ma Li ne) из Кра гу јев-
ца, ко ја про из во ди гу ме но-тех нич ке де ло ве за до ба вља ча пр вог ни воа – 
ита ли јан ску ком па ни ју Си гит, и Про мо тор Ир ва (Pro mo tor Ir va)ко ји ди-
рект но ис по ру чу је ди за ли це за мо дел ,,Фи јат Пун то Кла сик». Сви оста ли 
до ба вља чи де ло ва и ком по нен ти су ин ве сти ци је стра них ком па ни ја, од-
но сно пред у зе ћа у ве ћин ском стра ном вла сни штву.

ЗА ШТО ЈЕ ИЗ О СТА ЛО ОЧЕ КИ ВА НО ФОР МИ РА ЊЕ ЛО КАЛ НЕ  
МРЕ ЖЕ ДО БА ВЉА ЧА – ДА ЛИ ЈЕ УЛО ГА ФИ ЈА ТА КЉУЧ НА?

Пре ма СИ Е ПА ба зи до ба вља ча за сек тор ау то мо бил ске ин ду стри је, 
у Ср би ји по слу је 133 до ба вља ча од че га 74,4%, од но сно 99 пред у зе ћа 
при па да сек то ру МСП. По ста вља се пи та ње због че га су са мо два до ма-
ћа пред у зе ћа ус пе ла да по ста ну до ба вља чи Фи ја та, од но сно за што је 
из о ста ло оче ки ва но фор ми ра ње ло кал не мре же до ба вља ча?

Пре све га, ве ћи на срп ских до ба вља ча не спрем но је до че ка ла до ла зак 
Фи ја та. Услед тех нич ког за о ста ја ња, фи нан сиј ске ис цр пље но сти, не по-
се до ва ња сер ти фи ка та ИСО/ТС 16949, не до вољ не рас по ло жи во сти ре сур-
са и ка па ци те та и од су ства сна жне ин сти ту ци о нал не по др шке до ма ћа 
пред у зе ћа самосталнo те шко мо гу да од го во ре на зах те ве Фи ја та у по-
гле ду ква ли те та, це не и ис по ру ке про из во да. Та ко ђе, зна чај не суб вен ци-
је др жа ве и ло кал них са мо у пра ва учи ни ле су усло ве по сло ва ња за стра-
не ин ве сти то ре по вољ ни јим од оних у ко ји ма сво је по слов не ак тив но сти 
оба вља ју до ма ћа пред у зе ћа.

У усло ви ма у ко ји ма изо ло ва на ло кал на МСП вр ло те шко успе ва ју 
да за до во ље стро ге кри те ри ју ме гло бал них ком па ни ја на зна ча ју до би ја 
кон цепт кла сте ра. У ау то мо бил ској ин ду стри ји, мо жда из ра же ни је не го 
што је то слу чај у не ким дру гим ин ду стри ја ма, кла сте ри су ве о ма за сту-
пље на фор ма удру жи ва ња и они нај че шће пред ста вља ју фор мал не ре ги-
о нал не мре же ко је по ве зу ју ори ги нал не про из во ђа че, до ба вља че и ин сти-
ту ци је и аген ци је по др шке, има ју уло гу плат фор ми за раз ме ну ин фор ма-
ци ја, зна ња и иде ја ко је су кључ не за ино ва ци је и ка рак те ри ше их ге о-
граф ска бли зи на уче сни ка. За ло кал не МСП укљу чи ва ње у ре ги о нал не 
ау то мо бил ске кла сте ре пру жа мо гућ ност пре ва зи ла же ња ба ри је ра, сти-
ца ња нео п ход них ком пе тен ци ја и лак шег до ла же ња до ре сур са ко ји су 
пред у слов пре у зи ма ња уло ге до ба вља ча ве ли ких ау то мо бил ских про из-
во ђа ча. Ге о граф ска кон цен тра ци ја и бли зи на уче сни ка омо гу ћа ва обез-
бе ђи ва ње не до ста ју ћих ре сур са и раз вој нео п ход них ком пе тен ци ја на 
на чин ко ји из и ску је ма ње вре ме на и ко ји ми ни ми зи ра тро шко ве.
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Функ ци о ни са ње ау то мо бил ских кла сте ра, ме ђу тим, у зна чај ној ме-
ри је де тер ми ни са но при су ством ве ли ких ком па ни ја, нај че шће мул ти на-
ци о нал них кор по ра ци ја (у да љем тек сту МНК), ко је има ју до вољ но тр-
жи шне мо ћи и сна ге да оства ру ју уло гу ли де ра и де тер ми ни шу ток раз-
во ја кла сте ра. Од су ство ве ли ких и моћ них ком па ни ја огра ни ча ва ју ће 
де лу је на оства ри ва ње по тен ци јал них по зи тив них ефе ка та кла сте ра на 
раз вој ло кал них до ба вља ча. Ау то ри До ду ро ва и Бе вис [Do do u ro va and 
Be vis 2012] ис ти чу да је ус по ста вља ње са рад ње из ме ђу МНК и МСП у 
окви ру кла сте ра кри ти чан фак тор успе шног раз во ја ре ги о нал них ау то-
мо бил ских си сте ма и има ја ке по зи тив не им пли ка ци је на еко ном ски раз-
вој ре ги о на уоп ште, као и да кла сте ри за пра во пред ста вља ју га ран ци ју 
ква ли те та и по слов не из вр сно сти МСП као ло кал них до ба вља ча, чи ме 
уна пре ђу ју њи хо ву пре го ва рач ку по зи ци ју.

У при вре ди Ср би је, пре ма до ступ ним по да ци ма [Кућа кла сте ра, Са-
вет за кла сте ре, При вред на ко мо ра Ср би је 2012], постојe два ау то мо бил-
ска кла сте ра – Ау то мо бил ски кла стер Ср би је и Ре ги о нал ни ау то мо бил ски 
кла стер цен трал не Ср би је ко ји за јед но оку пља ју 40, од но сно 34 МСП 
бу ду ћи да је шест пред у зе ћа исто вре ме но у оба кла сте ра и 14 ве ли ких 
пред у зе ћа. Кла сте ри у при вре ди Ср би је су ма ли, не до вољ но ви дљи ви и 
не по се ду ју кри тич ну ма су нео п ход ну за оства ри ва ње по зи тив них ве за 
и од но са. Пре ма Гло бал ном ин дек су кон ку рент но сти Свет ског еко ном-
ског фо ру ма за пе ри од 2013–2014, Ср би ја се по ни воу раз ви је но сти кла-
сте ра на ла зи на 115. ме сту, a по кван ти те ту и ква ли те ту ло кал них до ба-
вља ча на 110. и 98. ме сту ре спек тив но. Пре ма ме то до ло ги ји ма пи ра ња 
кла сте ра Европ ског кла стер оп сер ва то ри ја за сно ва ној на ста ти стич ком 
мо де лу „Три зве зди це“ ко ји кла сте ре оце њу је на осно ву ди мен зи ја ве ли-
чи не, ко е фи ци јен та спе ци ја ли за ци је и фо ку са, ни је дан срп ски кла стер 
не за до во ља ва кри те ри ју ме за до би ја ње ијед не зве зди це.

У на сто ја њу да се од го во ри на пи та ње за што су са мо два срп ска 
пред у зе ћа ус пе ла да по ста ну до ба вља чи овог ве ли ког ау то мо бил ског 
про из во ђа ча, за што је из о стао до при нос кла сте ра и да ли је Фиjат имао 
кључ ну уло гу у то ме, спро ве де на је ем пи риј ска ана ли за ути ца ја ве ли ких 
пред у зе ћа у ау то мо бил ском кла сте ру на пер фор ман се тог кла сте ра, а под 
прет по став ком да при су ство ја ких ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру у зна-
чај ној ме ри по ве ћа ва сна гу кла сте ра и ње го ве по зи тив не ефек те на раз вој 
ло кал не мре же до ба вља ча.

Ем пи риј ска ана ли за је спро ве де на при ме ном еко но ме триј ског ме то-
да ана ли зе сто ха стич ке гра ни це и ста ти стич ких Т-те сто ва на ба лан си ра-
ном па не лу по да та ка за 40 пред у зе ћа ко ја по слу ју у сек то ру ау то мо бил ске 
ин ду стри је Ср би је, за пе ри од 2011–2013. За по тре бе ана ли зе, пред у зе ћа 
су гру пи са на у две ка те го ри је пре ма кри те ри ју му ве ли чи не и при пад но-
сти кла сте ру: ве ли ка пред у зе ћа ко ја по слу ју у кла сте ру и МСП ко ја по-
слу ју у кла сте ру. Узо р ком су об у хва ће на сва ве ли ка пред у зе ћа из сек то-
ра ау то мо бил ске ин ду стри је ко ја при па да ју Ау то мо бил ском кла сте ру 
Ср би је и сва МСП ко ја пре ма ба зи Аген ци је за стра на ула га ња и про мо-
ци ју из во за (СИ Е ПА) по слу ју као до ба вља чи за сек тор ау то мо бил ске 
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ин ду стри је, ко ја при па да ју Ау то мо бил ском кла сте ру Ср би је и за ко ја 
по сто је јав но пу бли ко ва ни фи нан сиј ски из ве шта ји. 

При ме ном мо де ла ана ли зе сто ха стич ке гра ни це кван ти та тив но је 
из ра же на ефи ка сност по сло ва ња пред у зе ћа као ин те грал на ме ра по слов-
них пер фор ман си. Ко ри шће њем Т-те сто ва утвр ђе но је да ли ве ли ке ком-
па ни је ко је по слу ју у кла сте ру у про се ку ре а ли зу ју ве ћу тех но ло шку 
ефи ка сност у од но су на МСП у кла сте ру. Као па ра ме тар за ана ли зу пер-
фор ман си кла сте ра ко ри шће не су оце не ефи ка сно сти до би је не при ме ном 
ана ли зе сто ха стич ке гра ни це. На тај на чин ефек тив но је ана ли зи ра но 
сле де ће ис тра жи вач ко пи та ње: Да ли при су ство ве ли ких пред у зе ћа ути-
че на пер фор ман се кла сте ра?

Ефи ка сност по сло ва ња пред у зе ћа у мо де лу ана ли зе сто ха стич ке 
гра ни це де тер ми ни са на је на осно ву укуп них при хо да, као вред но сно 
из ра же ног ре зул та та по слов них ак тив но сти. Укуп ним при хо ди ма је да та 
пред ност у од но су на до бит као ал тер на тив ну ва ри јан ту ре зул та та по-
слов них ак тив но сти, пре вас ход но за то што је у по сма тра ном пе ри о ду 
ве ли ки број пред у зе ћа у узо р ку по сло вао с гу бит ком, ко јег због не га тив-
ног пред зна ка ни је мо гу ће ло га рит мо ва ти. Ем пи риј ска спе ци фи ка ци ја 
при ход не сто ха стич ке гра ни це да та је у фор ми лог-ли не ар не Коб-Да гла-
со ве (Cobb-Do u glas) функ ци је:

у сле де ћој но та ци ји:
•  – по слов ни при хо ди пред у зе ћа i у го ди ни t,
•  – по слов на имо ви на,
•  – основ на сред ства,
•  – ма те ри јал ни тро шко ви,
•  – тро шко ви за ра да,
•  – број за по сле них,
•  – скуп век то ра кон трол них ве штач ких ва ри ја бли,
• – ин ди ви ду ал ни фик сни ефе кат пред у зе ћа i,
•  – слу чај на гре шка, ,
•  – тех нич ка (ме на џер ска) не е фи ка сност, .

Укуп ни при хо ди су ана ли зи ра ни у од но су на основ на сред ства и број 
за по сле них ко ји пред ста вља ју апрок си ма ци ју кла сич них про зи вод них 
фак то ра ка пи та ла и ра да, али и тро шко ва рад не сна ге и ма те ри јал них 
тро шко ва ко ји ре флек ту ју тро шков ну ефи ка сност про из вод ње и по слов-
ну имо ви ну ко ја ге не ри ше при хо де. Ем пи риј ски мо дел уно си но ви ну у 
сми слу об у хва та ин ди ви ду ал них ком па ниј ских ефе ка та и кон трол них 
ва ри ја бли. Об у хва том ин ди ви ду ал них фик сних ефе ка та ели ми ни са но је 



деј ство свих оних фак то ра ко ји на ни воу по је ди нач них пред у зе ћа има ју 
вре мен ски по сто јан си сте мат ски ути цај на ефи ка сност по сло ва ња, као 
што је, на при мер, вла снич ка струк ту ра. Кон трол не ва ри ја бле се од но се 
на вре мен ске ве штач ке ва ри ја бле ко ји ма се ели ми ни ше ефе кат спе ци фич-
них усло ва по сло ва ња у да тој го ди ни, за јед нич ких за сва пред у зе ћа у 
сек то ру.

Мо дел је оце њен ко ри шће њем ме то до ло ги је ау то ра Грин [Gre e ne 
2005: 269–303] ко ја се ба зи ра на еко но ме триј ској оце ни мо де ла ко ри шће-
њем MLDV (Ma xi mum Li ke li hood Dummy Va ri a ble) ести ма то ра ко ји ком-
би ну је мак си мал ну ве ро до стој ност и ве штач ке ва ри ја бле. У ци љу ро буст-
но сти ана ли зе, ем пи риј ски мо дел је оце њен у три ва ри јан те, под прет по-
став ком да сто ха стич ка не е фи ка сност пра ти екс по нен ци јал ну, по лу нор-
мал ну и окр ње но нор мал ну ди стри бу ци ју ве ро ват но ћа. Оце на мо де ла је 
ре а ли зо ва на у софт ве ру за еко но ме триј ску ана ли зу Sta ta 13.0 на ба зи 
ко ман де sfpa nel. 

Ре зул та ти ести ма ци је при ка за ни у на ред ној Та бе ли по ка за ли су да 
нај ро буст ни ји оце ње ни ути цај са ста но ви шта зна ка и зна чај но сти ко е фи-
ци је на та има по слов на имо ви на, док ути цај и ка рак тер оста лих ин пу та 
у ре гре си ји ва ри ра у за ви сно сти од прет по ста вље не ди стри бу ци је не е-
фи ка сно сти. У ту ма че њу ре зул та та пред ност је да та мо де лу ко ји је оце њен 
на ба зи окр ње не нор мал не ди стри бу ци је, с об зи ром да она пред ста вља 
нај оп шти ји слу чај по зи тив не аси ме трич не ди стри бу ци је. Оце ње ни ко е-
фи ци јен ти на ба зи окр ње не ди стри бу ци је су ге ри шу да пред у зе ћа у ау-
то мо бил ској ин ду стри ји Ср би је ефек тив но ко ри сте тро шко ве за ра да и 
по слов ну имо ви ну у ге не ри са њу при хо да, али да има ју про блем у ефек-
тив ном ко ри шће њу основ них сред ста ва и бро ја за по сле них као ин пу та 
по слов не ак тив но сти. Тех нич ка, од но сно ме на џер ска ефи ка сно сти, ко ја 
пред ста вља ин те грал ну ме ру кон ку рент но сти у по сло ва њу, из ра чу на та 
је ста вља њем у од нос при ход не ли ни је (у ко јој је ис кљу че на тех нич ка 
не е фи ка сност) и ствар но оства ре них при хо да и као та ква она пред ста вља 
ко е фи ци јент ко ји из ра жа ва у ком про цен ту ефи ка сност ге не ри са ња при-
хо да да тог пред у зе ћа пра ти при ход ну ли ни ју, од но сно прак су ге не ри са ња 
при хо да нај у спе шни јих пред у зе ћа.

Та бе ла 2. Ре зул та ти оце не мо де ла сто ха стич ке гра ни це

Ин пу ти Ди стри бу ци је ве ро ват но ћа 
ек спо нен ци јал на по лу-нор мал на о кр ње но нор мал на 

По слов на имо ви на 0,6746*** 0,1598* 0,3760***
(0) (0,0946) (0,083)

Основ на сред ства 0,0569*** 0,1616 -0,0496***
(0) (0,0988) (0,0116)

Тро шко ви ма те ри ја ла 1,2485*** 0,1702 0,2508
(0) (0,1619) (0,1747)

Тро шко ви за ра да -1,0691*** 0,2482 0,8585***
(0) NA (0,0977)
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Број за по сле них 0,5121*** 0,3203 -0,7957***
(0) (0,2062) (0,1774)

Ве штач ка за 2011 -0,1313*** 0.0158 0,1057
(0,0001) (0,1064) (0,5085)

Ве штач ка за 2012 -0,0542*** -0,0123 0,0623
(0,0001) (0,1028) (0,5284)

На по ме на: стан дард не гре шке оце на су да те у за гра да ма
Ни вои сиг ни фи кант но сти: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01
Из вор: Са мо стал но ис тра жи ва ње ау то ра

Тех нич ка, од но сно ефи ка сност у оства ри ва њу при хо да пред у зе ћа у 
но та ци ји  до би ја се ста вља њем у од нос при ход не ли ни је (у ко јој је 
ис кљу че на тех нич ка не е фи ка сност) и ствар но оства ре них при хо да:

Еко но ме триј ски оце ње не вред но сти ефи ка сно сти по сло ва ња пред у-
зе ћа ко ри шће не су као ин пу ти у ана ли зи ути ца ја ве ли чи не пред у зе ћа на 
оства ре не пер фор ман се кла сте ра. Ко ри шће њем Т-те ста ем пи риј ски је 
ана ли зи ран ути цај ве ли ких пред у зе ћа на пер фор ман се, од но сно кон ку-
рент ност кла сте ра. Циљ ана ли зе је утвр ђи ва ње да ли ве ли ке ком па ни је 
ко је по слу ју у кла сте ру у про се ку ре а ли зу ју ве ћу тех но ло шку ефи ка сност 
у од но су на МСП у кла сте ру, од но сно те сти ра ње сле де ће хи по те зе: Ефи-
ка сност ве ли ких пред у зе ћа у кла сте ру је ве ћа од ефи ка сно сти МСП у 
кла сте ру. Кон се квент но, по твр ђи ва ње ове хи по те зе им пли ци ра да при-
су ство ве ћих ком па ни ја има по зи ти ван ути цај на кон ку рент ност кла сте-
ра.

Оце ње на вред ност ефи ка сно сти на ба зи све три при ме ње не ре гре-
си је им пли ци ра да је про сеч на ефи ка сност ве ли ких ком па ни ја у кла сте-
ру у про се ку ма ња од ефи ка сно сти МСП у кла сте ру. Про сеч на вред ност 
оце ње не ефи ка сно сти код ве ли ких пред у зе ћа кре ће се у ин тер ва лу од 
78% до 83%, док се код МСП у кла сте ру она кре ће у ин тер ва лу од 90% 
до 93,7%. Ре зул та ти ана ли зе при ка за ни су Та бе ли 3. 

Та бе ла 3. Ана ли за ефи ка сно сти ве ли ких и МСП у кла сте ру

Ди стри бу ци ја Ек спо нен ци јал на По лу нор мал на О кр ње но нор мал на 
Ста ти сти ка Ве ли ка М СП Ве ли ка М СП Ве ли ка МСП
Про сек 0,7801227 0,8991167 0,813805 0,9152167 0,8292863 0,9366793
Стан дард на 
де ви ја ци ја 0,2648561 0,1131641 0,2056038 0,0849786 0,2129727 0,0723286

Т-тест 2,2505** 2,4838**  2,6056**

Ни вои сиг ни фи кант но сти: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01



Из вор: Са мо стал но ис тра жи ва ње ау то ра

Ста ти стич ка зна чај ност по твр ђе на Т-те сто ви ма и ро буст ност ове 
раз ли ке им пли ци ра јед но знач но од ба ци ва ње по ста вље не хи по те зе у ко-
рист твр ђе ња да ве ли ка пред у зе ћа у про се ку ума њу ју пер фор ман се кла-
сте ра. На осно ву до би је них ре зул та та кон ста то ва но је да ве ли ка пред у-
зе ћа у про се ку ума њу ју пер фор ман се кла сте ра. Од су ство ја ких ве ли ких 
ком па ни ја у ау то мо бил ском кла сте ру у Ср би ји зна чај но ума њу је сна гу 
тог кла сте ра, а са мим тим и ње гов по тен ци јал ни до при нос укљу чи ва њу 
до ма ћих МСП до ба вља ча у ла нац снаб де ва ња Фи ја та. На и ме, нео п ход но 
је укљу чи ва ње у кла стер ве ћег бро ја ве ли ких пред у зе ћа зна чај ни је тр жи-
шне и тех но ло шке сна ге, а пре све га Фи ја та. 

По ла зе ћи од тврд ње пре ма ко јој кла сте ри, по пра ви лу, пред ста вља-
ју гру па ци је пред у зе ћа са зна чај ном тр жи шном и тех но ло шком сна гом, 
про из во ђа ча и до ба вља ча из сек то ра МСП и на уч но и стра жи вач ких, обра-
зов них и дру гих ин сти ту ци ја по др шке, из о ста нак Фи ја та али и дру гих 
ве ли ких ком па ни ја као што су Ма ње ти Ма ре ли, Џон сон Кон трол Ау то-
мо тив, Си гит, ПМЦ и ХТЛ у ау то мо бил ским кла сте ри ма у Ср би ји усло-
ви ло је да ови кла сте ри ни су ус пе ли да до при не су фор ми ра њу ба зе ло-
кал них до ба вља ча. Фи јат је тре ба ло да пре у зме уло гу ли де ра у кла сте ру, 
око ко јег би се оку пи ла ма ња пред у зе ћа фор ми ра ју ћи ре ги о нал не про из-
вод не си сте ме. Ма ње је ве ро ват но да ће се и дру ге ве ли ке ком па ни је на 
по зи ци ја ма до ба вља ча пр вог ни воа при дру жи ти кла сте ри ма има ју ћи у 
ви ду да оне углав ном сле де прак су ма тич не ком па ни је у лан цу снаб де-
ва ња.

ЗА КЉУ ЧАК

У усло ви ма не до вољ не за ин те ре со ва но сти Фи ја та за фор ми ра ње 
ло кал не ба зе до ба вља ча ни је ре ал но оче ки ва ти да ће ова ин ве сти ци ја 
оства ри ти оче ки ва ни до при нос ре ви та ли за ци ји срп ске ау то мо бил ске 
ин ду стри је. Услед огра ни че не рас по ло жи во сти ре сур са и ка па ци те та, 
ло кал на МСП са мо стал но и изо ло ва но те шко успе ва ју да за до во ље стро-
ге кри те ри ју ме Фи ја та. Од кла сте ра се оче ки ва ло да оства ре уло гу ефек-
тив ног ин стру мен та за пре ва зи ла же ње ба ри је ра, сти ца ње нео п ход них 
ком пе тен ци ја и лак ше обез бе ђи ва ње ре сур са ко ји су пред у слов укљу чи-
ва ња до ма ћих до ба вља ча у ла нац снаб де ва ња Фи ја та. Ме ђу тим, сна га 
кла сте ра је де тер ми ни са на при су ством ве ли ких и моћ них ком па ни ја. 
Ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но у ра ду по ка за ли 
су да ве ли ка пред у зе ћа у про се ку ума њу ју сна гу по сто је ћег ау то мо бил-
ског кла сте ра у при вре ди Ср би је, од но сно да је нео п ход но укљу чи ва ње 
пред у зе ћа зна чај ни је тр жи шне и тех но ло шке сна ге, а пре све га Фи ја та. 
Фи јат би по ве ћао сна гу кла сте ра, а кла сте ри ве ће сна ге омо гу ћа ва ју МСП 
да се лак ше ин те гри шу у лан це снаб де ва ња ве ли ких ком па ни ја и до при-
но се убла жа ва њу по сле ди ца аси ме три је од но са из ме ђу ве ли ких пред у зе-
ћа и МСП у лан ци ма снаб де ва ња.
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Ова ква не за ин те ре со ва ност Фи ја та за ин ве сти ра ње у раз вој ло кал не 
ба зе до ба вља ча ни је рет кост и углав ном је по сле ди ца не по ве ре ња у спо-
соб но сти до ма ћих до ба вља ча у по гле ду ква ли те та, це не и ис по ру ке про-
из во да. У та квим окол но сти ма др жа ва тре ба да се ан га жу је на ус по ста-
вља њу ди ја ло га и про мо ви са њу пред но сти ко ри шће ња ло кал не ба зе до-
ба вља ча под ко ји ма се ми сли на ни же тро шко ве тран спор та, кра ће вре ме 
ис по ру ке, при ступ ло кал ним ре сур си ма по ни жим тро шко ви ма и мо гућ-
ност бр жег ре а го ва ња на про ме не у зах те ви ма по тро ша ча.
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SUM MARY: This pa per de als with the analysis of the eco no mic ef fects of Fi at in-
vest ment on the de ve lop ment of au to mo ti ve in du stry in Ser bia. The main ob jec ti ve of the 
re se arch is to de ter mi ne why the ex pec ted lo cal sup pli ers ba se was not cre a ted, and whet-
her it was ma inly in flu en ced by Fi at. The re se arch is ba sed on the con cept of clu sters as 
ef fec ti ve in stru ments that ena ble the in te gra tion of lo cal sup pli ers in to supply chain of 
glo bal au to mo ti ve ma nu fac tu rers, as well as on the as sump tion that the strength of clu sters 
is pri ma rily de ter mi ned by the pre sen ce of lar ge, po wer ful en ter pri ses. The em pi ri cal 
re se arch was con duc ted using eco no me tric analysis (stoc ha stic fron ti er analysis) and sta-
ti sti cal t-tests on pa nel da ta con si sting of 40 en ter pri ses ope ra ting in the Ser bian au to mo-
ti ve sec tor. The aim was to analyze whet her the pre sen ce of lar ge en ter pri ses in cre a ses 
the clu ster per for man ces in Ser bian au to mo ti ve in du stry. The em pi ri cal re se arch re sults 
sho wed that lar ge com pa ni es, on ave ra ge, dec re a se clu ster per for man ces thus po in ting 
out to the con clu sion that the ab sen ce of lar ge and po wer ful glo bal com pa ni es in the au-
to mo ti ve clu ster of Ser bia, i.e. the ab sen ce of Fi at, has sig ni fi cantly re du ced the pos si bi-
lity of cre a tion of lo cal sup pli ers ba se in the Ser bian au to mo ti ve sec tor. 

KEYWORDS: au to mo ti ve in du stry, Fi at, lo cal sup pli ers ba se, clu sters, lar ge en ter-
pri ses


