
Зборник радова Економског факултета, 2011, 5,  стр. 209-220 УДК/UDC 330.332:327
Рад примљен: 10. фебруар 2011. Прегледни рад
Received: 10 February 2011. Review article

Милић Ристић
Заједнички штаб,
Оружане снаге БиХ,
Сарајево,
БиХ

*milic.ristic@js.mod.gov.ba

УТИЦАЈ БЕЗБЈЕДНОСНИХ ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРИЛИВ СТРАНИХ
ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

IMPACT OF SECURITY INTEGRATIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Резиме: Познато је да страна капитална
улагања траже сигурност и да сваки
потенцијални инвеститор прије доношења
одлука о инвестирању жели да има јасну
представу о безбједности своје инвестиције, као
једном од битних опредјељујућих фактора за
инвестирање. Стране директне инвестиције
заузимају веома значајно мјесто у стратегији
развоја земаља Југоисточне Европе, а самим
тим и Босне и Херцеговине. Након деценије
конфликата, стагнације и економског
пропадања, овим земљама је потребан
економски раст, који ће омогућити хватање
корака са најнапреднијим транзиционим
земљама, али и бржу економску интеграцију у
савремене глобалне токове. Земље централне и
источне Европе представљају за Босну и
Херцеговину непосредне конкуренте на плану
привлачења страног капитала, тако да је
познавање и праћење њихових досадашњих
искустава од великог значаја за правилну
поставку инвестиционог оквира у домаћим
условима. Свеобухватним познавањем процеса
прикључења и чланства земаља у транзицији у
савременом систему колективне безбједности,
прије свега мислећи на чланство у Партнерским
програмима НАТО савеза и на евентуално
пуноправно чланство у тој организацији,
обезбеђује се и боље разумијевање утицаја тог
процеса на прилив страних инвестиција у Босну
и Херцеговину.

Кључне ријечи: стране директне
инвестиције, економски развој, НАТО савез,
транзиција, колективна безбједност.
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Summary: It is known that investment of
capital requires safety and before making a
decision any potential investor wishes to have a
clear idea about safety of his investment; it is one
of essential and determining facts for investment.
Foreign direct investments take a very important
position in the development strategy of Southeast
Europe countries, and also in the development
strategy of Bosnia and Herzegovina. After a
decade of conflicts, stagnation and collapse of
economy, these countries need economic increase
which will make possible to catch up with the most
progressive transition countries, as well as a
quicker economic integration into contemporary
global flows. Central and East European countries
present direct competitors for Bosnia and
Herzegovina in  attracting the foreign capital, and
thus the knowledge and keeping up with their
previous experience are very important for
establishing the right investment frame within
domestic conditions. All-inclusive knowledge of
accession and membership of the transition
countries in contemporary system of the global
security, first of all in NАТО Partnership
Programs and full membership in this
organization, provides better understanding of
influence that process has to influx of foreign
direct investments in Bosnia and Herzegovina.
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1. УВОД

 Стране директне инвестиције, као дио међународних токова капитала, у
посљедњих неколико деценија биљеже изузетан раст. Повећање прилива страних
директних инвестиција значајно је утицало на економски развој многих земаља у
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свијету. Босна и Херцеговина, као и друге земље у транзицији, су постале свјесне да су
саме одговорне за стварање што атрактивнијег пословног окружења за стране
инвеститоре. Стварање здравог и конкурентног пословног окружења и флексибилног
тржишта, само су неки од фактора који утичу на привлачење страних директних
инвестиција (СДИ). Како услови за инвестирање у већини земаља постају све сличнији,
са становишта либерализације тржишта, стабилни макроекономски амбијент и
ефикасни економски механизми земље постају све важнија детерминанта за
привлачење страног капитала.

Важан предуслов за афирмацију земаља у транзицији, као атрактивног амбијента
за страна улагања, јесте смањење утицаја разних врста ризика који условљавају прилив
СДИ. У том погледу, посљедњих година земље у транзицији предузимају читав низ
активности на смањењу утицаја фактора ризика као што су политички ризик,
финансијски ризик и економски ризик.

Основне разлоге за улазак неке земље у Организацију сјеверноатлантског
споразума – НАТО савез, можемо подијелити у двије групе: политичко-безбједносне и
економске. Први су више директни и видљиви, а други индиректни и теже уочљиви,
нарочито у неком кратком периоду. НАТО савез сам по себи пролази кроз велике
историјске промјене, које треба да прилагоде алијансу новим пријетњама у времену
после хладног рата. НАТО је постао далеко више од војног савеза.

Поред тога што служи као основни форум, када је у питању трансатлантска
безбједност, постоје многе друге димензије, као што су сарадња у области науке,
економије и размјене података. Савремене армије више у Европи не служе само у
традиционалне одбрамбене сврхе, јер директне пријетње, на које би те војске могле да
одговоре, све су мање. Европске војске данас штите интересе државе и на друге начине
– кроз судјеловање као еквивалентни партнер у свјетским процесима, како економским
тако и војно-политичким.

Страног инвеститора привлачи стабилност и умањени ризик његовим
инвестицијама. Колективни систем одбране, односно улазак одређене земље у НАТО
савез, омогућава већу стабилност, као и смањење ризика за стране инвеститоре кроз
повећану билатералну сарадњу и дипломатске активности, већи рејтинг код
међународних финансијских институција и приватних инвеститора итд.
Овај аспект је битан из разлога што је економски развој Босне и Херцеговине један од
њених стратешких приоритета, а један од реалних начина да дође до његовог
остваривања јесте и путем оваквих инвестиција.

2. ОБИЉЕЖЈА ИНВЕСТИЦИЈА

Интерес за инвестиције и инвестирање развијао се паралелно са развојем
производње друштвених добара и јачањем производних снага у друштву. Сазнање о
суштини и значају инвестиција, обезбиједило је у савременом друштву веома широку
лепезу истраживања и изучавања бројних проблема инвестирања у привредни и
друштвени развој, затим у побољшање услова самог живота и рада људи. Инвестиције
заузимају централну пажњу држава, међународних институција, регионалних и
локалних заједница, предузећа, многобројних научних установа као и самих научника.

У том кружном процесу све конкретније и потпуније се формира научна теорија
о инвестицијама и усавршавају инвестицијe у практичном погледу. У процесу развоја
инвестиционе теорије, етимолошко значење појма инвестиција није прихваћено као
употпуњен и сталан израз. Самим тиме, у економској литератури постоје многобројне
дефиниције и различита тумачења појмовног одређења инвестиција. Кроз узрочно-
посљедични однос различитости у тумачењу појма инвестиција, јављају се и
разноликости у погледу приступа изучавању инвестиција и њеним садржајима. Пјер
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Масе каже: Инвестиција у постојећој терминологији значи и уједно и један акт и
резултат тога акта, одлуку о инвестирању и објекат у који се инвестира (Масе 1965:
21). Пол Самјулсон констатује: Чиста инвестиција настаје само онда када се ствара
додатни реални капитал (Самјулсон 1969: 226), док савремена економија инвестиције
третира као улагања привремено слободних средстава, како у основне фондове (зграде,
машине и сл.) тако и улагања у неке друге послове који захтевају изразито велика
новчана средства и чији је период коришћења ефеката тих инвестиција дужи од
године дана нпр. дошколовавање кадрова, истраживање и развој, реклама итд
(Богдановић, Шестовић 2002: 47).

Наша статистика и законодавство, под инвестицијама углавном подразумијевају
улагања капитала у основна и трајна обртна средства, дугорочне пласмане, хартије од
вриједности и друга трајна капитална добра. Инвестицијама се сматрају све врсте
улагања капитала у нове капацитете, проширења постојећих капацитета, затим улагања
капитала у замјене дотрајалих (амортизованих), застријелих или уништених
капацитета. Важно је истаћи разлику између ове терминологије и оне коју често
сусрећемо у дневној штампи, гдје се у инвестиције убраја и куповина постојеће
имовине или финансијских инструмента. Иако фирме често издају хартије од
вриједности, управо ради набавке производне опреме, сама куповина или продаја
акција не спада у инвестиције у економском смислу ријечи, то јест, не значи да води
стварању нових капацитета.
Због тога можемо рећи да својства инвестиције имају само капиталне вриједности које
су уложене у производњу нових добара или стицање нових вриједности као што су:
камата, дивиденда, предузетничка добит.

У стручној литератури често се приликом истраживања појма и значаја
инвестиција може сусрести заједничко узимање и разматрање, као једне цјелине, појма
акумулације и инвестиција, као једног од најважнијих фактора развоја, иако имају
засебно факторско значење. Акумулација представља дио новостворене вриједности
(дохотка, националног дохотка), који се издваја и служи проширењу материјалне
производње. На другој страни, инвестиције представљају улагање акумулације
(штедње) у нове капацитете, проширење, реконструкцију и модернизацију постојећих
капацитета, а у ширем смислу и у репродукцију обртних фондова, кадрова, увећање
портфеља и слично. Уобичајено је да се о акумулацији говори као о стратешком
питању сваке привреде, а посебно привреде неразвијених земаља. Интересантно је
између осталих, навести мишљење Артура Луиса1, који сматра да је централни проблем
теорије економског развоја схватити нужност процеса током кога једна друштвена
заједница, која је раније инвестирала само 4–5% националног дохотка, треба да се тако
преуреди и реорганизује да буде у стању да удио акумулације подигне на 12–15%, и
више процената, од свог националног дохотка. Без тог убрзаног раста акумулације,
како истиче Артур Луис, не може се замислити никаква индустријска револуција
неразвијених земаља (Росић,2003: 296).

Проблематика избора инвестиција у једном најопштијем приступу има своје
двије стране и два различита нивоа посматрања. Прва се тиче избора глобалне
структуре инвестиција под којом подразумијевамо алокацију инвестиција између
производних сектора, грана и различитих производних дјелатности, као и њихов
цјелисходан регионални размештај. Другу страну сачињава избор инвестиција у оквиру
једне хомогене врсте производње, односно избор између различитих инвестиционих
варијанти, које се односе на истородну производњу, на производњу истих употребних
вриједности. Првом врстом избора одређује се производна структура привреде, а

1 Енг. Arthur Lewis (UK, 1915–1991), познати британски економски стручњак који се посебно истакао у
области  теорије економског развоја, добитник Нобелове награде за економију 1979. године.
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другом се траже најповољнија рјешења за остваривање одређених производних
задатака.

Привреда једне земље данас гледано, не представља затворени систем, већ је дио
свјетске привреде и тако се мора и развијати. Производна структура се према томе не
може изграђивати стихијски, већ ослонцем на тенденције развоја међународне подјеле
рада и економске критерије који карактеришу ту подјелу. Избор производних
приоритета неопходно је, из тог разлога, повезивати са захтјевима међународне подјеле
рада и тражењем што повољнијег мјеста у свјетској размјени добара и услуга.
Расподјела инвестиција зависи у великој мјери од избора грана или неколико већих
производних комплекса који националној привреди пружају највеће предности у
спољној трговини.

3. СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО ФАКТОР НАЦИОНАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Међународно кретање капитала, као дио међународног финансирања, један је од
најважнијих облика међународне сарадње и остваривања стратегијских циљева.
Међународно финансирање у ужем смислу представља кредитирање роба и услуга и
представља повратну и истовремену финансијску трансакцију или извоз и увоз
капитала гдје финансијски токови иду у оба правца, али не истовремено, већ по истеку
одређеног временског периода.

Међународно финансирање у ширем облику обухвата пренос роба, услуга,
капитала и новца из једне земље у другу у виду разних економских помоћи, репарација
и поклона. Међународно кретање капитала као саставни дио међународног
финансирања, подразумијева трансфер реалних и финансијских средстава, институција,
предузећа и резидената из различитих земаља у циљу задовољења економских интереса
учесника у трансферу. Кретање капитала, изван националних граница утиче на
међународну диверсификацију пословних активности, што утиче на јачање
конкурентске предности и стварање глобалног конкурентског производа. Међународно
кретање капитала утиче на привредни раст, промјену привредне структуре, платни
биланс, запосленост као и привредну стабилност земаља и због тога је један од
основних генератора и акцелератора привредног развоја. У теорији постоје три основна
облика међународног кретања капитала и то:

1. међународно кретање зајмовног капитала,
2. портфолио инвестиције,
3. стране директне инвестиције.

У обради овог рада тежиште ћемо дати на стране директне инвестиције. Стране
директне инвестиције представљају дугорочан пласман приватног капитала у
иностранство (енг. foreign direct investments). Директне инвестиције у иностранству су
облик улагања капитала у предузеће изван матичне земље, којим се стиче власничка
контрола над тим предузећем. Директне инвестиције у иностранству представљају
више од међународног кретања капитала, с обзиром на елеменат контроле у предузећу,
и њихова динамика се приписује активностима транснационалних компанија и
промјенама у глобалном пословном окружењу. Стране директне инвестиције
доприносе процесу интернационализације и помажу у економском интегрисању земаља
у развоју у свјетске економске токове.

Стране директне инвестиције, као дио међународних токова капитала, у
посљедњих неколико година биљеже велики раст (за посматрани период до 2007.
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године). Према подацима UNCTAD-a2, просјек годишњег прилива страних директних
инвестиција у свијету је повећан са 1.398 милијарди долара у 2000. години на
рекордних 1.833 милијарди долара у 2007. години.

Слика 1: Глобални СДИ токови (1970–2007)

Извор: UNCTAD. <http://stats.unctad.org/FDI>.

Значајан податак је да су све три групе земаља: развијене земље, земље у развоју
и транзиционе земље, забиљежиле раст висине СДИ у 2007. години у односу на
претходни период. Раст СДИ у посљедњих неколико година значајно је утицао на
економски развој многих земаља у свијету, с тим да је и даље доминантно учешће СДИ
у развијеним земљама (слика 2).

Слика 2: Расподјела СДИ између земаља примаоца (1970–2007)

Земље у развоју           Транзицијске економије         Развијене земље

Извор: UNCTAD.<http://stats.unctad.org/FDI>.

У посматраном периоду, највећи дио СДИ реализован је кроз процес
приватизације постојећих компанија, односно спајања компанија и/или куповине
већинског пакета акција (мерџери и аквизиције). Према истом извору, у погледу

2 Енг. United Nations Conference on Trade and Development, срп. УН конференција за трговину и развој.
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регионалне дистрибуције токова СДИ, развијене земље имају доминантну улогу у
односу на остале земље. По природи својих централно-планских система земље
централне и источне Европе (ЦИЕ) су у ранијем периоду биле изоловане од
међународних капиталних токова.  Како је вријеме одмицало,  тако се и прилив СДИ у
земље у транзицији константно увећавао.

Слика 3: Десет земаља са највећим бруто приливом СДИ у ЈИЕ и ЗНД (у милионима
долара)

Извор: United Nation Conference on Trade and Development, World Investment Report 2008.

Бивше социјалистичке, данас транзиторне економије, прошле су различите фазе
у погледу односа према улози страних директних инвестиција у процесу
трансформације њихових привреда.  Ишло се из фазе сумњи,  преко фазе еуфорије и у
посљедњем кораку опет сумњи у погледу улоге и значаја СДИ за развој националне
привреде. На једној страни су ставови који приливу страног капитала приписују више
стопе раста и убрзање структурних реформи као и побољшање екстерне финансијске
ситуације земље, повећање девизних резерви, мања ограничења у текућем билансу,
либерализацију девизних рестрикција и добијање повољнијег кредитног рејтинга. Са
друге стране су она мишљења, која у први план истичу негативне ефекте ангажмана
страних инвеститора у домаћој привреди, везане за раст трговинског дефицита,
заобилажење пореских обавеза, репатријацију профита и потискивање локалних
ривала. Међутим, двије тезе потпуно побијају дилему о потреби прилива СДИ у
транзиторне економије: прва је да ниво домаће штедње није довољан да би се остварио
потребан ниво инвестиција и покренуо процес развоја привреде. СДИ су неопходне да
би попуниле ту празнину и да би обезбиједиле државне приходе који одржавају
функционисање базичних ванпривредних сервиса, као што су образовање и здравство.
Друга теза говори да у погледу метода уласка СДИ у ове привреде,  процес
приватизације заузима централно мјесто. У привредама које су ове процесе углавном
привеле крају, намеће се потреба стварања тако атрактивних привредних амбијената
који ће бити привлачни и за greenfield инвеститоре, односно за категорију тзв.
неприватизационих СДИ (Видас, Бубања 2000)

У анализама и расправама о страним директним инвестицијама у Босни и
Херцеговини често се истиче да СДИ, ни по величини, нити по учинцима не одговарају
потребама и очекивањима у вези с њиховом улогом у транзицијском развоју Босне и
Херцеговине. За БиХ се може рећи да постепено напредује у области стварања услова и
амбијента за привлачење СДИ, прије свега елиминисањем административних препрека
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за привлачење СДИ. Међутим, то и даље не задовољава у потпуности захтијеване
потребе и цјелокупан амбијент, у поређењу са осталим земљама у окружењу, заостаје у
овој области. Због тога се фокус за унапређивање пословне климе све више помиче од
елиминисања административних препрека ка креирању услова за већу конкурентност
домаће економије, смањењу пореза и јачању корпоративног управљања. Висина
остварених СДИ засигурно не задовољава потребе и очекивања, али с обзиром на
цјелокупно стање у држави и инвестициону климу, у цијелости одражава садашње
стање.

4. КОЛЕКТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ КАО ГАРАНЦИЈА ЗАШТИТЕ СТРАНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА

Често се на просторима региона југоисточне Европе могу чути изјаве од стране
заговорника евроатлантских интеграција, прије свега од стране јавних личности из
политичког живота, да је процес приступања државе заједничком систему одбране,
односно приступање одређене земље НАТО савезу, јасна порука потенцијалним
страним инвеститорима да могу безбједно да улажу у ту земљу, тиме што НАТО савез
омогућава већу стабилност, као и смањење ризика за стране инвеститоре, кроз
повећану билатералну сарадњу и дипломатске активности, већи рејтинг код
међународних финансијских институција као и приватних инвеститора, што све
представља и предуслов за даљи економски развој те земље.

Такође се говори о систему спојених судова, по принципу „безбједност –
стабилност – побољшан међународни положај – инвестиције – економски развој – већа
интегрисаност у евроатлантске структуре – бољи животни стандард грађана“.

Срж НАТО концепта је безбједност и одбрана, тако да је његов рад на
економском пољу фокусиран на специфична економска питања везана за безбједност и
одбрану, гдје може пружити додатну корист. НАТО има свеобухватан приступ
безбједности, дефинисан у Стратешком концепту 1999. године, који уз незамјењиву
димензију одбране алијансе додатно препознаје важност економских фактора као и
политичких, социјалних и еколошких аспеката.

У многим европским транзицијским земљама су се водиле,  или се још увијек
воде, отворене дискусије и расправе око приступања или неприступања одређене земље
НАТО-у. Такође је евидентно присуство таквих расправа и у БиХ, а да се при томе
велики број аргумента и података износи без дубље анализе, што је посебно евидентно
у економском смислу, поготово око финансијских трошкова и бенефита уласка тј.
неуласка у НАТО. И једна и друга опција имају своје трошкове и добити, што се веома
често и не узима у обзир у крајњим процјенама. Политичке и војне посљедице се у
великој мјери олако сведу на економско-финансијске аспекте, док се за друштвене и
правне посљедице може рећи да су за неке друге дискусије, по неким другим
функцијама. Током расправа, аргументи који се користе су углавном око трошкова
уласка, јер се тако покушавају приказати недостаци уласка у НАТО или се приказују
искључиво бенефити, док се трошкови неуласка најчешће и не разматрају. Без обзира
да ли се радило о присталицама или противницима приступања НАТО-у, користе се
поједностављени финансијски трошкови као главни аргументи за улазак или неулазак,
а да се при томе не примјењују неки од основних стандарда и принципа приликом
доношења таквих закључака. Један од тих основних принципа, а који се не узима у
обзир, јесте тај да нису сви трошкови једнако важни као и да постоје разлике између
дефиниција трошкова –  рачуноводствене и економске дефиниције око којих се често
воде дискусије. Заправо, можемо рећи да неки трошкови готово да и нису важни за
доношење одлука, просјечни и потопљени трошкови (енг. sunk costs), док гранични и
опортунитетни трошкови јесу битни код доношења одлука. Најважнији трошак, који би
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требало у овом случају размотрити, јесте опортунитетни трошак – оно што смо могли
добити умјесто добијеног. Он једноставно, али ефективно даје истински трошак неке
одлуке, мјерећи вриједност најбоље алтернативне од које се одустало.

Набавка нове опреме, као услова и последица уласка у НАТО, нечег основног
попут аутоматске пушке, илуструје економски принцип да сви трошкови нису једнако
важни. Опремање оружаних снага пушкама је основни капитални трошак који свака
војска на свијету мора обавити да би се уопште могла назвати војском и тај се трошак
може без икаквих проблема рачуноводствено израчунати и приказати колико свака
пушка кошта новчаних јединица. Тако објављени израчун је рачуноводствени трошак.

У eкономском смислу, тај трошак изгледа другачије. На енглеском он се зове
sunk cost или потопљени, неповратни трошак који је једнократни, не периодични,
једном кад се претрпи не може се повратити и услов је, као капитална инвестиција,
учествовања на тржишту, тј. у одбрамбеном смислу оснивања војске. Држава мора
сносити тај трошак (куповину опреме), како би могла основати функционалну војску.
Да се ради о предузетницима, рекли бисмо да са таквом инвестицијом предузетник
жели бити судионик на одређеном тржишту и као услов мора сносити неке трошкове.
Такав трошак може укључивати куповину специјалне опреме (капитална инвестиција),
те обуку људства за кориштење те опреме (инвестиција у људски капитал). Куповина
пушака и муниције као и куповина специјалне опреме (капитала) и обука војника
представљјуа једнократни трошак, потопљени трошак, који држава мора направити,
како би могла посједовати одбрамбени капацитет, тј. кад одлучи основати војску. Без
њега нема војске.

Свака држава која већ посједује функционалну војску (што значи да је не мора
технички тек оснивати), а жели да приступи НАТО-у, мора ускладити своју војску са
стандардима НАТО-а. У ширем смислу, ако та држава одлучи ући у НАТО, одлучила је
учествовати у систему колективне одбране и безбједности Европе и Сјеверне Америке,
те тако мора сносити неке улазне трошкове. Тако, на примјер, мора ускладити калибар
јуришне пушке, комуникацијску технологију итд. Све су ово једнократни обавезни
трошкови, који се морају сносити и немају никаквог значаја у поступку доношења
одлуке. Без тих трошкова нема се уопште о чему доносити одлука.

Пошто се углавном зна да и без уласка у НАТО савез свака земља која жели да
има саврмену војску мора модернизовати и обновити своју стару и истрошену војну
опрему, те да мора бити стандардно усклађена, као што су друге земље нечланице
НАТО-а, тако да набавка новог наоружања у ствари и није нови, другачији трошак који
би се избјегао неуласком у НАТО.

Противници НАТО-а наводе потрошњу за улазак у НАТО вјештачки одвојену
од укупне потрошње за обнову одбрамбених капацитета, који се морају остварити у
било којем случају. Уз те капиталне инвестиције и трошкове, критичари упорно наводе
укупну потрошњу као највећи негативни фактор у финансијским терминима, без икакве
пажње посвећене на временски период током којег ће се та потрошња одвијати.
Приступање НАТО-у тако испада као чин, а заправо је дугогодишњи процес, тако да се
временски аспект плаћања мора узети у обзир. Само цитирање војних трошкова у
милионским износима,  бескорисно је за доношење квалитетних одлука око трошкова
приступања НАТО-у и не даје исправну слику трошковне стране. То нису истински
економски трошкови, већ углавном потопљени, капитални, трошкови – за набавку
нових пушака и муниције, теренских возила, бродова, авиона било чије производње и
сличног – који ће се сносити независно о приступању НАТО-у, базирано на
претпоставци да желимо технолошки модерно оспособљену војску у мирнодопско
вријеме. Ти основни, потопљени трошкови, као што је речено прије, немају значаја код
доношења одлуке, јер једноставно морају бити обављени као основне капиталне
инвестиције и неповратни су. Као што је већ речено, нису сви трошкови једнаке
важности и у овом случају сматрамо да је најважнији опортунитетни трошак. Једна од



Утицај безбједносних интеграција на прилив страних директних инвестиција ô   217

Proceedings of The Faculty of Economics, 2011, 5,  pр. 209-220

најважнијих појединости је да потопљени трошкови не укључују, не приказују,
изгубљене алтернативе – управо оно што опортунитетни трошкови приказују.
Приликом вредновања економског аспекта уласка у НАТО или обнове модернизације
одбране, према томе, морамо се фокусирати на опортунитете трошкове. У случају
националне одбране, то није нимало једноставно. Проблем са разматрањем или
рачунањем јасног опортунитетног трошка одбране је вишеструк. Одбрана је најјаснији
примјер заједничког, колективног, јавног добра – како један грађанин/ка ужива у
њеним бенефитима (конзумира их), тако и други без могућности да буде искључен-а.
Иако нека јавна добра могу бити понуђена кроз тржиште, са националном одбраном то
је тешко замисливо, бар у модерним западним демократијама. Према томе, цијена
одбрамбене услуге/бенефита, као јавног добра, није одређена тржишно, па је тешко
прецизно процијенити/квантификовати опортунитетни трошак и економски бенефит те
услуге, односно, није једноставно квантификовати је у алтернативни бенефит.

Све ово нам даје за право да кажемо, а у вези са приступањем НАТО-у, да једно
од кључних питања о коме се мора водити рачуна јесте да ли ће се повећати дио ресурса
који се издваја за одбрану, а не апсолутни трошковни износи за одбрану који се при
томе најчешће вјештачки одвајају од укупне потрошње за одбрану и временске
компоненте.

Који су то разлози који утичу на прилив СДИ у земљама у транзицији и у каквој
су они релацији са чланством у НАТО-у, покушаћемо дати одговор. Шта је то што се у
ствари мијења и што шаље позитиван сигнал страном инвеститору у случају
приступања неке земље из централне или источне (југоисточне) Европе НАТО-у? Прва
и основна ствар јесте да се смањује ризик за улагање у те земље и повећава
предвидљивост пословања (прије свега безбједносна, а затим и пословна) у односу на
претходни период друштвеног уређења, који се одсликавао кроз плански начин
привређивања,3 са великим процентом државног уплива у тржишне регулативе.

Приближавање земаља у транзицији НАТО-у и пуноправно чланство у овом
савезу представља за потенцијалне стране инвеститоре сигнал вишег степена
предвидљивости, прије свега политичких фактора ризика у тим земљама. Виши степен
предвидљивости се постиже на основу располагања информацијама о улози НАТО-а у
прошлости, садашњости и у највећој мјери у ближој будућности. Податак да земље
чланице НАТО-а у својој шездесетогодишњој историји никада нису ратовале
међусобно, да међусобне размјерице рјешавају мирним путем, уз учешће високог
степена демократије, те тржишни начин пословања у тим земљама, засигурно су
позитиван сигнал за страног инвеститора, као и за безбједност његове инвестиције. То
се посебно односи на земље Балкана, чија је историја препуна сукоба и подјела, што до
сада сигурно није била нимало добра порука за потенцијалног страног инвеститора.
Приближавањем НАТО-у и пуноправном чланству у овом савезу, шаље се јасна порука
прихватања и свих заједничких стандарда и принципа које земље чланице дијеле, а
повећање предвидљивости за стране инвеститоре се постиже на тај начин што они већ
од раније располажу подацима који су то у ствари стандарди и принципи које старе
земље чланице НАТО-а дијеле. Повећањем предвидљивости улагања, за стране
инвеститоре се уједно смањује неизвјесност као и ризик будућег пословања у
посматраним земљама.

3 „У планској привреди одлуке нису ствар (слободе) појединца на тржишту већ бирократских, планских
тела. Како државе у којима је развијана планска привреда врше (или су извршиле) транзицију у тржишну
привреду, постаје очигледно да тржишна привреда нема алтернативу. Узроке неуспеха планске привреде
можемо посматрати као предности тржишне. Планска привреда игнорише сигнал цене. Последично, није
у стању да реши проблем економске калкулације (проблем одређивања праве количине роба и услуга),
што је водило у честе несташице.  Такође,  одликовали су је и високи трансакциони трошкови“
(Радовановић 2005: 2).
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5. ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ИСКУСТВА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

Велики број земаља у транзицији се наводе као позитиван примјер, које су након
прикључења НАТО-у или неком од партнерских програма тог савеза успјеле да
привуку већи број СДИ у оквире својих граница, у односу на период прије приступања
том савезу. Овај економски моменат се и најчешће користи као главни аргумент
приликом многих распарава политичке елите и то у корист приступања овом савезу, а
да се при томе у најмању руку занемарује основни карактер овог савеза (војно-
политички) и у први план покушава истаћи економска димензија чланства у овом
савезу и то у виду трајног економског бенефита. Размотрићемо транзицијске земље
Европе које су се прикључиле НАТО-у закључно са 2004. годином. То су Чешка,
Мађарска и Пољска (НАТО-у приступиле 1999. године) те Бугарска, Естонија, Латвија,
Литванија, Румунија, Словачка и Словенија (НАТО-у приступиле 2004. године).

Табела 1: Макроекономски индикатори и НАТО – стопа раст БДП-а

Извор: Eurostatistics, <http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators>.

На основу расположивих података који су приказани у табели 1, можемо
закључити да је код свих посматраних земаља дошло до повећања стопе раста БДП-а у
години прикључења НАТО-у, у односу на претходну годину, изузев у случају Пољске
гдје је стопа раста БДП-а у 1998. години износила 5,0 процената, а у 1999. години је
износила 4,5 процената. У случају Мађарске раст БДП-а је у години учлањења износио
4,2, у односу на претходну годину када је износио 4,9, и у случају Литваније је стопа
раста у години прије ступања у НАТО савез износила високих 10,3 процента, у односу
на 2004. годину и 7,3 процента. Међутим, општа је оцјена да је у свим транзицијским
земљама дошло до раста стопе БДП-а, те да се са те тачке гледишта у посматраном
периоду може позитивно посматрати процес учлањења у НАТО и раст БДП-а у овим
економијама.

Сљедећи параметар који ћемо анализирати јесте укупан износ СДИ код
посматраних земаља у периоду придруживања у односу на период прије прикључења
ових земаља у НАТО савез (табела 2).

BDP, stopa rasta
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Češka 4,9 5,0 5,8 6,4 6,4 4,5 3,6 1,9 2,5 3,6 1,3 -0,8
Poljska 5,2 5,6 6,5 6,2 3,6 5,3 3,9 1,4 1,2 4,3 4,5 5,0
Mađarska 3,4 2,6 1,3 3,9 4,1 4,8 4,2 4,4 4,1 5,2 4,2 4,9

Estonija 6,2 6,4 7,1 11,2 10,2 8,3 7,2 8,0 7,7 9,6 -0,1 5,4
Letonija 6,2 7,2 10,2 11,9 10,6 8,7 7,2 6,5 8,0 6,9 3,3 4,7
Litvanija 6,3 7,5 8,8 7,7 7,9 7,3 10,3 6,9 6,6 4,1 -1,5 7,5

Rumunija 5,8 5,9 6,0 7,9 4,2 8,5 5,2 5,1 5,7 2,1 -1,2 :
Slovačka 6,2 7,0 8,7 8,5 6,6 5,2 4,8 4,8 3,4 1,4 0,0 4,4
Slovenija 4,0 4,6 6,1 5,7 4,1 4,4 2,8 3,7 3,1 4,1 5,3 3,6
Bugarska 6,2 6,0 6,2 6,3 6,2 6,6 5,0 4,5 4,1 5,4 2,3 4,0

http://:@ec.europa.eu/eurostat/euroindicators
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Табела 2: Прилив СДИ у периоду 1999–2006.

Извор: UNCTAD, <http://www.unctad.org/fdistatistics>.

На основу висине прилива СДИ, у приказаним земљама у табели 2, можемо
извести закључак да је у свим земљама дошло до пораста висине прилива инвестиција у
односу на претходни период, а то се посебно односи на групу земаља бившег СССР
(Естонија, Летонија и Литванија), источне Европе (Румунија и Бугарска) и централне
Европе (Словачка и Словенија) које су се прикључиле НАТО-у 2004. године. Да СДИ
имају тренд раста у земљама у транзицији које су примљене у НАТО, у односу на
период када оне нису биле чланице овог савеза, односно прије започињања процеса
евроатлантских интеграција, један је од закључака који можемо донијети о овим
бројкама које смо изнијели у горњим табелама. Такође можемо рећи да је, с обзиром на
велики број фактора који утичу на прилив СДИ у неку земљу (па тако и у земље у
транзицији), веома тешко дати и коначну оцјену, односно квантификовати утицај
чланства у НАТО-у на прилив СДИ у некој од земаља..

6. ЗАКЉУЧАК

Мислимо да је питање остваривања утицаја између прилива СДИ у транзицијске
земље и безбједносне интегрисаности земље у савремене глобалне токове, прије свега у
НАТО, потребно посматрати кроз призму стварања општих инвестиционих услова као
и друштвене и пословне климе за прилив страних инвестиција у једној земљи, а у које
се уклапа и обезбеђење повољне безбједносне климе. Када то кажемо, мислимо на
обезбјеђење многобројних фактора привлачности једне земље које утичу на прилив
СДИ. Одговор на питање утицаја чланства у НАТО-у земаља у транзицији и прилива
СДИ,  можемо такође добити и ако пажљиво проучимо и упоредимо критеријуме које
мора свака земља у транзицији испунити, уколико жели да постане чланица НАТО-а4, и
факторе који утичу на доношење инвестиционе одлуке страног инвеститора, те у тој
мјери можемо и посматрати утицај чланства у НАТО-у на прилив СДИ у земљама у
транзицији. У оној мјери у којој се испуњење тих захтјева подудара, у тој мјери можемо
и успоставити ту релацију,  али при томе морамо узети у обзир да су се у многим
транзицијским земљама истовремено водили или се воде процеси приближавања и
Европској унији и НАТО-у,  а који се у великом броју услова преплићу,  те се на тај

4 Студија о проширењу НАТО савеза из 1995. године предвидјела је пет допунских предуслова
приступања овој организацији. Први од ових предуслова претпоставља „демократско уређење које
функционише и које је засновано на тржишној економији“, остали услови су: да „третира мањине на
један начин који је у складу са смјерницама Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС)“, да
је „ријешила све спорове са сусједима и да је посвећена мирном рјешавању спорова“, да „посједује жељу
и могућности да допринесе Савезу и да постигне интероперабилност са оружаним снагама других
држава“ и, најзад, да је „посвећена демократским цивилно-војним односима и институционалним
структурама“. Enlargement: What does it mean in practice? http://www.НАТО.int/ issues/
enlargement/practice.html (18. јун 2007).

Висина прилива СДИ по годинама (у мил. $)Земља
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Чешка 17.552 21.643 27.092 38.669 45.286 57.258 60.662 77.459
Пољска 26.075 34.227 41.247 48.320 57.877 86.336 89.694 103.616
Мађарска 23.260 22.869 27.406 36.223 48.340 62.585 61.885 81.760
Естонија 2.467 2.644 3.160 4.226 7.001 10.064 11.289 12.663
Летонија 1.795 2.083 2.328 2.751 3.276 4.516 4.993 7.532
Литванија 2.063 2.334 2.665 3.981 4.959 6.388 8.211 10.938
Румунија 5.671 6.951 8.349 7.798 12.187 20.522 25.893 41.000
Словачка 3.188 4.746 5.581 8.529 14.576 20.910 19.775 30.327
Словенија 2.682 2.893 2.594 4.112 6.308 7.590 7.077 7.452
Бугарска 2.402 2.703 2.945 4.074 6.371 9.057 13.565 20.707
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начин умногоме отежава и диференцијација, односно одговор на питање, који је процес
у ствари више утицао на остварење постављених критеријума за чланство у тим
организацијама.  Мора се такође водити рачуна и о чињеници да земље које касне са
процесом транзиције, међу које се сигурно убраја и Босна и Херцеговина, не могу више
рачунати на занос страних инвеститора, јер је прошло близу двадесет година од пада
комунизма, тако да инвеститоре сада мотивишу искључиво профитабилне могућности
за улагање.

И на крају треба увијек имати на уму да за страна улагања временски хоризонт
инвестирања може играти важну улогу, односно да у извјесним ситуацијама очекивана
добит на дуги рок може оправдати улажење у краткорочни ризик.
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