
ОС 338.43:63 у 1 N 0352-3462 

ECONOMIC 
OF GRICULTURE 

CONTE Т 

70ltan Lakl1cr. :шdог оmою ј, Кагоlјпа Кајагј 

CONCEPT ,CONFLrCT ANO ALLIA СЕ IN RЕGЮ AL 
ОЕ ELOPME Т ..................................................................................................... .... .. 397 

ВП\lli lа\ Ylaho\ie, 1јlап R. Мјlапоује 
IARKET RE EARCH OF УО G (NE\\') FROZEN РОТАТО ........................... .409 

Dragal1 Мот јro\ је 
EFFECT OF COFFICIENT OF ОЕ ЈА О ELA ТICIТy ON РЮСЕ OF 

GRIC LT Н. L ND LIMETARY PI~OO СТ ................................................ 429 

Clattdiu Сјсса. Огацо С\ јјаl10\ је. ЈОl1еl ubie 
TRATEGY ANO РRЮRIТlЕ FOR AGRICULT RE 

ANO R RAL OEVELOPMENT Ј ROI\1A 1 ....................................................... .441 

Оејап Егје, Аlеksаl1dга Bradic-Martinovic. Sasa tefanovic 
ТНЕ А ' ALV 1 FOR РО IВILПIЕ OF СОМ ЮОПV F Т RE 
INTROO CТION IN ПО L FINANCJ L V ТЕ 1 ............................. ........... ... 461 

Hristi\oje Реј ёје 
В INES ORG IZАТЮN Of FARMER JN ТНЕ ПМЕ OF 

OCIALA О ECONOMJC Ј ТАВILПV: ЕЕО ENO LIМIТАТЮ .......... 485 

Yesna Rodic, Bгal1islav Уlаl1О\ је. Zoran ророује 
СО' MER ТТПUОЕ ТО\ ARO 
1ARlNATEO А 'О РА ТЕ RI ЕО VEGETABLE ............................ ............... ... .. .49~ 

Оаl1 Maгiu уојсјlа 

ТНЕ Р ТlAL ANO ECTOR L CONCE TR ТЮN 
OF ТНЕ FOREIG OIRE Т 1 УЕ TMENT ] RO 1 IА ........................ .... ... 507 

.Јо\'ап Zllbo\ јс, 1 уапа Domazet 
\ ORLD TRENO ANALV 1 А TOOL FOR ОЕУЕОРМЕ Т OF 
ORG ' IС FOOO MARKET 1 ERBJA ................................................ .. ... ... ........... 521 

Boris Kuzl11al1. Drago Cvijanovic, ЈОl1еl lIbiC 
\ НЕАТ А А О RCE OFR , МАТЕRI L Ј Р ТЕ FOOD 
PROO СТЮN О TERRIТORV OF ONODI А А ТО ОМО 
PROVrNCE ..................................................................................................................... 533 

ciel1tific 1eating report: 
МULПF СПО L GRJC LT R L О R R L ОЕ ELOP 1Е Т 11 
...................... ............................... .................. ........ .............................. ........... .................. .. 541 

Есопоmјс of Agгicttltttre. Уоl . 54. 0 4 (397-543) 2007, Belgrade 

Народна библиотека 

32СзИ~/~ 

l UDC 338.43:63 ] [ YU 1 N 0352-3462 ] 

~~(Q)[НJ(Q)~~~ 
ПОЉОПР ВРЕйЕ 
ЕСО OMICS OF 
~@~~©QJJ[L l](LD~~ 

Год.!Уоl. LIV, бр.! 04 (397-543), 2007 . 

БЕОГРАД/ВЕLGRADЕ 



Часопис 1 JoиГ/lal 

о ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ О 
О Econ011lics 0/ Agl'icllltlll'e О 

Основан t 954. године 1 ЕstаЫis!шl 1954 

Издавачи / PubliS!leгs 

Друштво аграрних економиста СЦГ, Београд 
Ље Socie/1' о! АgгiСll!/lIЈ"СI! Ecol1omis/s 0/ SCG 

Институт за еКОI~О:Ш"':У пољонривреде, Београд (Србија) 
Ins/i/lI/e ог АgгiСll!l1Iга! Economics, Ве!gгш!е 

Акаде~шја еко'но:нских наука, Букурешт (Румунија) 
Academ)' ofEconomic S/ш{iеs, ВlIс!шгеs/ (Romaniu) 

Главни и одговорни уредник 1 Е(litог in СМе/ 

Проф. др Милан Р. МИЛАНОВИЂ 

УређиваЧКII одбор 1 E{litorial Воагсl 

др Богдан БУЛАТОВИЂ 

др ЗОРllца ВАСИЉЕВИЂ 

др БраНllслав ВЛАХОВИЂ 

др Владш!пр ГРБИЂ 

др Мплан Р МИЛАНОВИЂ 

др Радован ПЕЈАНОВИЂ 

др Весна ПОПОВИЂ 

др Спмо СТЕВАНОВИЂ 

др ЖаКЛI!на СТОЈАНОВИЂ 

др ДаНI!ЛО ТОМИЂ 

др Драго ЦВИЈАНОВИЂ 

др МllлаДIIН ШЕВАРЛИЂ 

Рго[ ЕЈојо ARSENOVIC, РI1.0,. F'acl1lty of 
АgгiСl1ltше, East Sarajevo, ВјН 

Рro[ Ioan ОА VIDOVlcr. РllП .. 1I1stitl1te foг 
АgгiСl1ltше Есопоmу.. Bl1cllarest, Romania 

Tomas DOUCHA. Рll .. О., Researcl1 Institl1te of' 
АgгiСl1ltшаl Economics. Pragl1e. Czecll ReplIbIic 

Ргос Margaret LOSEBY, Р11. О, Facoltadi Agraria
DiрагtiП1е~ltо DECOS, VitегЬо, Italy 

Prof. Мјlе PESHEVSKI, Рll, О, Facl1lty fOг 
АgгiСl1ltшаl Sсiепсе апd Food. Skopje, Масеdопiа 

Еl1gепiа SEROVA. Ph. О., Iпstitl1tе for Тгапsitiоп 
and ЕсопоП1У, Mosco\y. RlIssia 

Рго[ Sапdог SOMOGY. РllО., Facl1lty fOг 
АgгiСllltшаl Science, KesztIlely, НLшgагу 

Prof: Јетеј TURK. Рll. О ... Uпivегsity оfМагibог. 
Faclllty оf'АgгiСllltше, Slovenia 

Лектор / Lecturel' 

Ана ПЕТРОВИЂ 

Адреса уреДНlIштва I ЕсlitО1'ја! ofJice 

БЕОГРАД Волпша 15; тел/факс (+381) 11/2781-183; Е-таil: iерЬgdуп(@еПl1еt.уu 
Ве/а1'(u{е r/o{ailla 15' tel/faks (+381) Z 1/ 2 78 Z -Z 83; E-таП: iephg{{I'll(ii;eu пеt.l'll ь 'Ь ,'./1.. 

UDC 338.43:63 YU ISSN 0352-3462 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ECONOMICS OF AGRICULTURE 

32.36/Ц 

S 

Београд, окmобар-деl{елбар, 2007. год1l11е 
BeZgrade, October-December, 2007 



ИЗДАВА ЧКИ САВЕТ / EDITORIAL COUNCIL 

мр Душан АНТОНИЋ Агробанка, Београд 

др Зоран БИНГУЛАЦ Факултет за менаџмент, Ваљево 

др Јелена БИРОВЉЕВ Економски факултет, Суботица 

др Бранислав ВЕСЕЛИНОВИЋ Друштво аграрних економиста Војводине 

др Снежана ЂЕКИЋ Економски факултет, Ниш 

др Драгић ЖИВКОВИЋ Пољопривредни факултет, Београд 

др Биљана ЗОРНИЋ Агрономски факултет, Чачак 

др Јонел СУБИЋ Институт за економику пољопривреде, 

Београд 

др Мирослав МАЛЕШЕВИЋ Институт за ратарство и повртарство, 

Нови Сад 

др Петар МАРКОВИЋ Редовни професор у пензији, Београд 

др Небојша НОВКОВИЋ Пољопривредни факултет, Нови Сад 

др Зоран ЊЕГОВАН Економски институт, Београд 

др Љубомир ПЕЈОВИЋ Биотехнички институт, Подгорица 

др Христивоје ПЕЈЧИЋ Пољопривредни факултет, К Митровица 

др Перо ПЕТРОВИЋ Институт за међународну политику и 

привреду,Београд 

др Михајло РАДИЋ Редовни професор у пензији, Београд 

др Вељко РАДОЈЕВИЋ Међународна менаџерска академија, 
Нови Сад 

Јеремија СИМИЋ Редовни професор у пензији, Београд 

др Данило ТОМИЋ Регионална Привредна комора, Нови Сад 

др Радован ТОМИЋ Виша пословна школа, Нови Сад 

мр Олга ЧУРОВИЂ Индустријска биље, Нови Сад 

UDC 338.43:63 YU ISSN 0352-3462 

ЕКОНОМИКА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

САДРЖАЈ 

Zoltan Lakner, SandoI" SOlТlOgyi, Кагоliпа Кајагј 
CONCEPTS, CONFLICTS AND ALLIANCES IN RЕGЮNАL 
DEVELOPMENT 

Бранислав Влаховпћ, Милан Р. МплаНОВllћ 

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА МЛАДОГ СМРЗНУТОГ КРОМПИРА .... ,." ..... .409 

Драган Момировпћ 

ЕЛАСТИЧНОСТ ТРАЖЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

Clal1dill Сјсеа. Dгаgо СviјапоviС. 10пеl SlIbic 
STRATEGY AND PRIORIТIES FOR AGRICUL TURE 
AND RURAL DEVELOPMENT IN ROMANIA 

Дејан Ерић, Александра Брадпћ-Мартшювпћ, Саша Стефановпћ 

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ УВОЂЕЊА РОБНИХ ФЈУЧЕРСА 

У ДОМАЋИ ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ 

ХРПСТIIвоје Пејчпћ 

ПОСЛОВНО ОРГ АНИЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА 

У УСЛОВИМА ДРУШТВЕНОЕКОНОМСКЕ НЕСТАБИЛНОСТИ: 

... "..429 

461 

ПОТРЕБЕ И ОГРАНИЧЕЊА """",,,,,,,,,,"",,,,,"""""",,,,, " .... "".""""""""''' ..... '',..'485 

Весна Родпћ, Бранпслав Влаховпћ, Зоран Поповпћ 

СТАВОВИ ПОТРОШАЧА ПРЕМА МАРИНИРАНОМ 

И ПАСТЕРИЗОВАНОМ ПОВРЋУ ............. ..."" .. " ...... .. 

Dап Marills Voicilas 
ТНЕ SPAТIAL AND SECTORAL CONCENTRATION 

.,., . ....... " ... ,.А95 

OF' ТНЕ F'OREIGN DIRECT INVESTMENTS IN ROMANJA " ......... " .... " ......... '''' ....... 507 

Јован Зубовпћ, Ивана Домазет 

АНАЛИЗА СВЕТСКИХ ТРЕНДОВА КАО ОСНОВ РАЗВОЈА 

ТРЖИШТА ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ..... ",,,,, ......... ,. .......... ".521 

Борис Кузман. Драго Цвпјановић, Јонел Субпћ 

ПШЕНИЦА КАО СИРОВИНСКА БАЗА У ПРОйЗВОДЊИ 
ТЕСТЕНИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ................ " ......... "' ... ' ... ' ... ' 533 

Извештај и закључцп са скупа 

МУ ЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУР АЛНИ РАЗВОЈ П .,., ..... "" .. ,,,,,,,,,,, ..... , .. ,, ... , ............................ '.'.'541 

Економика пољопривреде Год. 54. бр, 4 (397-543) 2007, Београд 



I 

Оригиналнп научни рад 

COl1cepts, COI1f1icts al1d АШаl1сеs iп Regiol1al Developmel1t 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 4/2007, 
УДК: 332 135:71].3 

CONCEPTS, CONFLICTS AND ALLIANCES 
IN REGIONAL DEVELOPMENT 

Z. Lаkпег', S. Somogyi1
, Кагоliпа Кајагј 1 

Sшпшаry. Privatisatiol1 апd Ешореаl1 iпtеgгаtiоп offeI' пе\v possibilities fOl' 
l'еgiопаl dеvеlорmепt iп Serbia. Iп tl1is process it is а factOl' оГ СГllсјаl il11рогtаl1се 
to dеtеПl1iпе tl1e goals, sегviпg а lопg-гапgе, SllstаiпаЫе sосiо-есопоmiс 

с!еvеlорmепt as \vell as Ље f'oГl11аtiоп of' а \vide -гапgе сопsеПSllS Ьеt\vееп Ље key 
асtогs., Тllе article SI1O\VS tlle possibilities оГ аррliсаtiоп оГ а 111Lllti-асtоI" model f'oг 

dеtеГl11iпаtiоп of basic stгаtеgiс objectives апd соаlitiопs Ьећvееп кеу рlауегs оп 
ехаl11рlе оf'NогtllеПl Vојvоdiпа. ТЪе I'eslllts ргоуе tl1e iшрогtапсе оГ applicatiol1 of' 
SOpl1isticated decisioll Sllррогt systel11s, basec! оп collective \visdom; 11igll1igl1t tI1е 
il11рогtапсе оГ system-based арргоасl1 iп гшаl dеvеlОРl11епt; апd ргоуе Ље гоlе of' 
iпf'o-соmmllпiсаtiоп sectol' јl1 l1рgгаdiпg оГ аttгасtivепеss оГ capital -iпvоlvеmеl1t 
iп гшаl aIeas, 

IntroductiOI1 

Privatisatiol1, social al1d political tгаl1sitiОI1 as \vell as Ешореап iпtеgгаtiоп offel" 
l1е\у 11Огizопs f'oг SегЫап геgiопаl dеуеlоршепt.. (SегЫап Ешореап ТпtеgгаtiОl1 

OГfice, 2005, ЕС 2006) At Ље same tiше it is obYiolls, 1I1at tl1e гшаl dеvеlоршеl1t 
stгаtеgу al1d ргасtiсе of' Ешореап Uпiоп is а гаt!1ег opaqlle апd гаtl1ег сопЉsе (EU 
COl11mittee оГ Ље Rеgiопs, 2005; Bacl1tlel" al1d Micllie, 1995; Gеtiпis, 2003; 
Nemes, 2005) 

Ul1deI tI1е сштепt сопditiопs of SегЫа, tI1е ргерагаtiОI1 of' гegiol1al ог lоса! 

сlеvеlОРl11епt рlапs gail1s iп imрогtаl1се, Tl1is fact l1igl1ligl1ts tl1e гоlе of \vidе-гапgе 
аррliсаtiоп оГ Sopl1isticated l11etl1Ods оГ decisiol1 Sl1ррОl,t,ТЪе ајm of' сшгепt агtiс!е 

I Zoltal1 Lаkпег PllD, associate professor, Кагоliпа Кајаг! PllD, associate ргоfеssог, 
COrVil1L1S Ul1iversity, Facl1]ty of'Food Sciel1ces, Bl1dapest, Нl1l1gшу 
Sal1dor Somogyi PllD. prof'essor ellleritl1s. Раl1110П Uпivегsitу, Georgikol1 Facl1]ty ог 
АgгiСl1]tша] Sсiепсеs, Kesztl1ely, Hlll1gaгy 
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is fошfOld (1) оп ехаl11рlе of' ап actllal геgiоп dеl110пstгаtе tIle iпtегрlау оГ diffегепt 
socio-еСОПОl11iс fOгсеs, tllei!' clialectic геlаtiопsћiрs; (2) idепtifiсаtiоп апd апаlуsе 
Ље dif1'егепt socio-еСОПОI11 јс goals of асtогs, геlеуапt iп regiol1al dеvеlОРl11епt; (3) 
dеtеГ111iпаtiоп of possibilities of' fOгgiпg соаlitiопs Ье1:\\'ееп асtогs \ујЉ pllГpose оГ 
РГОПlOtiоп of' геgiопаl dе\!еlортепt; (4) test Ње applicability of sopIlisticatecl 
dесisiоп Sllррогt systems iп lеgiопаl dеуеlорmепt, 

Тhеогеtiсаl fouшlаtiопs апЈ шеthоdоlоgy 

Тi1е basic Љеогеtiсаl fOlll1dаtiоп of' геsеагсll is Ље огgапisаtiопаl Љеогу (Аmiп, 
2004) апd tlle ргiпсiрlе-аgепt [llеогу (ЕisеП!lагdt, 1989)., 

Ассогdiпg to t!le basic рашdigl11 оЈ' so-called "Fгепсl1 SCllOOI of stгаtеgу" Ље 
diffегепt social sуstешs сап Ье сопsidегеd as ап агепа, iп \\'Ilјсll diffегепt gГOllpS of' 
рагtiсiрапts (Ље so-called асtогs) take рагt \ујtl1 pllГpose of' епfогсеl11епt оГ Љејl' 
specific iпtегеsts (Godet, 2003), ЈГ опе сап f'elative adeqllately si111plify Ље асtогs 
апd tlle 1110st сlшгасtегistiс fеаtшеs of tl1eir systel11s of' iпtегеsts, Љеп tћeгe is а 
possibility of апаlуsis Ње сi1апсеs of diffeгепt асtогs to realise tl1eir goals, Тllе 
possibilities of' асtогs to iпf111епсе otlle!' асtогs аге dеtегшiпеd Ьу tlle ро\уег to 
iпf111епсе of' оЉег actors diгесtlу ог iпdiгесtlу, Ьу llsiпg Љејг iпf111епсе оп оtl1ег 
асtогs јl1 ordel" to affect tl1eir ЬеlшviоllГ. Tl1at's WllY Ље iпf111епсе of' аl1 actor (А) 
оп апоЉег actol" (е), is tlle sшп of Ље direct iпf111еllсе is 11as оп е апd of all 
iпdiгесt iпf1l1епсеs it gаiпs tllГOllgl1 аll tЬe оtl1ег tl1iгd actors, 

ТЪе qllапtifiсаtiоп оГ l11l\tllal iпf1l1епсеs сап Ье cl1aracterised Ьу а f'ectal1gl1lar 
l11atf'ix, its паше is l11atrix of' direct il1f1l1епсеs (МШ) , eells of шаtгiх -рег 
dеfiпitiоп-геf]есt Ље iпtепsity of iпf1l1еl1се of' actor iп го\у оп actor iп соll1l1111 

(Вепdаl1ап et а!., 2004), ТЪе il1tепsity of' direct iпf]lIепсе оп ап actol' to апоtЬег \vas 
шеаsшеd оп а 0-4 scale, [ГОI11 по iпf111епсе to absolllte iпf1l\епсе, dеtеГ111iпiпg Ље 
ехistепсе of Ље respective actoc 

Маtгiх of diгесt апЈ iпdiгесt influences (MIDI [1]), сап Ье qllапtifiеd fol' еаС!l 
раг of actors as а Sl1ln of direct апd iпdiгесt iпf1l1епсеs, 

MIDlab = MIDa .. b + Ic (min(MIDa.c' MIDC,b)) [1 ] 

Јп tЬis \уау of еасl1 апd еуеIУ actor сап Ье determil1ed the yector iп il1f1l1епсеs (Ја) 
апd dерепdепсеs (Da) Ьу еquаtiопs [2] апd [3], 

Ј а = Ib (MIDla,b)- MIDl aa [2] 

Da = Ib (MIDl ba )- MIDlaa [3] 
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Сопсерts, Сопfliсts апd Аlliапсеs iп Rеgiопаl DеvеlОР!11епt 

Based оп Љеsе iпdiсаtогs а ПОГl11аlisеd уаlllе сап Ье dеtеГl11iпеd fOг еасi1 of' асtогs, 

[4] 

Usiпg Ље Га vectol" опе сап dеfiпе Ље 111аtгiх of iпf1l1епсе-роssiЫlitiеs of' еасl1 оГ 
асtогs fo!' diffeгепt isslles. [5]. 

Т11е il11рогtапсе of diffегепt goals [гот роiпt оГ ује\у of' еасl1 acto!' 11as Ьееп 
expressed Ьу Маtгiх of Асtог-ОЬјесt (МАО). Јп tIlis matrix tlle iшрогtапсе апd 
attitlldes of' diffeгепt goals Угот роiпt of' ује\\' оГ diffегепt асtогs \\'еге qllапtifiеd оп 
а -4 ' .. +4 scale, \уllеге Ље -4 dепоtеd Ље 11igi1 il11рогtапсе апd tоtаlпеgаtiоп of' Ље 
givеп goal, аl1Ј Ље +4 del10tes Ље 11igll ill1рогtапсе апd total SllРРОГt. 

3МАОа. ; =2МАО а. ; 'Га [5] 

Тће 3МАО ll1аtгiх is Ље basis of' 1110St of' Ље al1alyses ргороsеd Ьу МАеток, 
Iпdееd, а ПllтЬег оГ il11рогtаl1t vall1es аге directly dга\vп fi'ol11 tlle 3МАО l11аtгiх. 
'ТI1is is Ље case of'tIle 1110Ыlizаtiоп coefficiel1t [6]. sllO\viпg 11O\\' пшсll tlle сliffегепt 
actoгs аге iпvоlvеd iп tlle sittJatiоп, bl1t also оГ tlle аgгеешепt [7] апd disаgгееl11епt 
[8] соеffiсiепts, \\'llјсll iпdiсаtе llO\У сопtгоvегsiаl аге tlle difteIепt isslles. 

МОЬ а =:2]ЗМАО аi l 

Ag i = IЈЗМАОаi (ЗМАОаi > о)) 

Disag i = IЈЗМАОа,i(ЗМАОаi <о)) 

[6] 

[7] 

[8] 

FшЉеГПlOl'е, Ље 3МАО l11atrix is l1sed to оЬtаiп tIle сопvегgепсе l11аtгiх (зеАА 
[9]) апd divегgепсе шаtгiх (3 DAA [1 О]). Fol" еасll cOllple оГ асtогs, tl!ese l11аtгiхеs 
SllO\Y 11O\У 111l1cll Љеу аgгее (геsресtivеlу disаgгее) оп sаliепt апd сопtгоllеd isslles. 

зеААа11 ~'2.:J~3MAOa ј! + !3МАОьј !). (3МАОа i ,3МАОЬј > о)) [9] 

ЗDАА",ь =l' LЈ~ЗМАО"i! + !3МАО ьј ј)· (ЗМАОаi ,3МАОЬј < о)) [10] 

Fiпаllу, Ље аl11Ыvаlепсе соеffiсiепt [1 1] сап Ье calclllated Гог еасl1 асtог, giУiпg аl1 
iпdiсаtiОI1 of' tlleir expected stability iп Љејг роtепtiаl аlliапсеs. 
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3EQi = 1 Ј (LJl3CAAi, kl-Iз DААј, 1)1 
ltIk \\ЗСААi, k\ + \ЗDААi,k\\) Ј (11 ] 

lп оре1Ћtivе pl1ase of' iпvеstigаtiопs 01.11" fiгst step \vas Ље dеtе1"шiпаtiоп оУ геgiоп 
сопсегпеd 'ТЪis \vas tl1e погtl1егп part of' Vојvоdiпа, Т11is Sl1b-геgiоп оУ Vојvоdiпа 
l1as 11lШ1еГОl1S specific f"еаtшеs. 1'11е 1110St iшрогtапt Угот роiпt оУ ује\", оу regiol1al 
dеvеlоршепt аге as fQllo\vs :( 1) ['elatively Iligl1 lеуеl of' еСОП0111iс dеvеlОР111епt. 
ТI1е Vојvоdiпа Аl1tОП0111iс Rеgiоп 11as givеп 32.1% , of' GDP оу SегЫа iп аl1 
аvе1Ћgе of' 2000-2004 (Statisticki gоdisпјаk SгЫје, 2000-20041; (2) fаvошаЫе 
сопditiопs оУ аgгiСl1ltшаl prodl1ctiol1 (аgгiС111tше of' Vојvоdiпа give 34% of' tota1 
аgгiСllltша1 ргоdl1сtiоп of' Serbia 1;(3) et1111ic 11еtегоgе11еity (Оп data of Petrov et а1. 
(2002) iп Vојvоdiпа tI1е sl1аге of' шiпогitiеs is 35%, tI1е 1агgеst of' tI1ese is tl1e 
Нl1пgагiаl1 опе: 14;4%1, (4) iпtепsivе socio-еСОП0111iс геlаtiопs уујtl1 Нl1пgюу, tћe 
gоvеГI1П1епt оУ vv11ic11 tгiеs Ьу its оvvп шеапs апd Ьу sllpport of' Ље Ешореап UпiОI1 
to рГОП10tе Ље сгоss-Ьогdег геlаtiопs, Of сошsе, tl1is геgiоп сап Ье сЈ1агасtегisеd 
Ьу gепегаl Уеаtшеs of' апоtћег геgiопs of' SегЫа, e.g, Ље relative1y 11igJ1 lеуе1 of 
1.шеmрlоуmепt, апd tJ1e аdvегsе еСОП0111iс СОl1sеql1епсеs of' сјуј1 \\!ЋГ апd NATO 

Ь0111Ыпgs. 

Т'I1е dif"f"егепt actors апd Ље 1\УО stагtiпg mаtгiхеs wеге compiled iп а tеаш work, 
iпvоlviпg еlеуеl1 specialists fi'om Ље геgiоп l1siпg iпtегасtivе mеtЈюds оУ dесisiоп 
111аkiпg. 

Тl1е key acto1'S апd tl1eir аЬЬгеviаtiОI1S, as well as goa1s апd аЬЬгеviаtiопs аге 
S1.lП1П1агisеd iп ТаЫе 1, 
Апаlуsiпg Ље 1ist of' асtогs, it is obviollS, tJ1at Ље re1ative1y l1igJ1 ПШ11Ьег of' actors 
еП1Ьгасеs а vvide гапgе оУ еСОl10П1iс al1d sociaJ foгсеs, sЈ1арiпg Ље епviГОП111епt of 
dеvеlОР111епt of' ПО1'tЈ1егп part of' Vојvоdiпа. Тl1е ассеssiоп to tl1e Ешореап Uпiоп 
is а сепtгаl рагt of ро1јсу of' SегЫа, 1I1a1's \уЈ1У it seel11ed to Ье геаsопаЫе to 
гергеsепt Ље EU as ап асtог, lt is а stгаtеgiс goa1 оУ НlIпgагiап gоvеГП111епt to 
stгепgtl1е11 tl1e relatiol1s \vitћ Nогtћегп-Vојvоdiпа, becallse iп Љis Sllb-геgiоп Ље 
НlIпgагiап miпогity c0111d рlау а "Ьгidgе-гоlе" Ье1\vееп Нl1пgагу (ап iп gепегаl: 
SOllt\1-vvеstегп рагt of' Ље EU) as \уеН as SегЫап апd апоtl1ег Ваlkап-stаtеs (Nagy, 
2007), То РГОП10tе tI1is goaJ, 1I1е Н1.П1gю'iап gоvеП1П1епt l1as allocated апd 
1110bilised fiпапсiаl геsошсеs. 
At fiгst sigl1t it 111ау Ье гаtl1ег сшiОl1S to see Ље П1l1ltiпаtiопаl С0111рапiеs Ье1\vееп 
tI1е key -рЈауегs iп ап агеа, W!liCJ1 сап Ье cl1aracterised 111аiп1у Ьу аgгiС111tша1 
рюdl1сtiоп, bL1t it is extre111ely i111рогtапt to еП1рl1аsisе, Љаt Ње сгеаtiоп оУ пеvv 
\vorkplaces, estabIis11mel1t of' а lопg tеП11 dеvеlорmепt сап 't expected Оl1lу fгоП1 
аgгiСllltша1 ргоdl1сtiоп. 
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таыle 1 Set of' actors апd set оГ rroals '" ' 
Nаше ofthe actor Abbreviation Nаше ofgoal abbreviatiol1 

Мl1пiсiраlitiеs MUNICIP 
Iпсгеаsiпg of capital-

I CAPIТAL аttгасtivепеss 

SегЬiап 

gоvегпшепt 
SERBGOV 

Сгеаtiоп апd l1рl1ОIdiпg 
\VOKPLACE 

оf\vогkрlасеs 

Gоvегпmеl1t of 
Vојvоdiпа 

VOJDGOV Рго fi (-mахјll1 isati оп PROFIТ 

Сitizепs CIТIZ 
Ргоfit-геgГОllрil1g for 

I tах-еvаsiоп 
ТАХЕУ 

Small-al1d шiddlе-
scale iпdl1stгiаl SME 

Н шпап геSОl1гсе 

епtегргisеs 
сlеvеlорmепt 

HR 

АgгiСl1ltшаЈ 
AGRIC 

Ргоtесtiоп of 
епtегргisеs епviгопmеl1t 

ENVIRON. 

Тошisш-ге lated 
TURISM 

Кеерiпg ofbl1dget 
епtегргisеs сопstгаiпts 

BUDGET 

Мl1ltil1аtiопаl !псгеаsiпg оГ 

e11terprises 
MULТI СОМРЕТ 

соmреtitivепеss 

Нl1l1gагiап 
HUNGOV 

Improvemel1t оГ ql1ality 
gоvегптеl1t оГlјГе 

LIFEQ 

S l1stаiпаЬ Је 

Ешореаl1 Иl1јОI1 ЕИ 
dеvеlортепt ([гот 

еСОl10тјс al1d ecologic 
SUSTDEV 

роiпt ofvie\N) ~ 
1 пdllstгiаl 
el1terprises 

INDUSTRY 
Ассерtапсе from side оГ 
Нl1l1gагiап РОРllЈаtiоп 

ACEPTHUNG 

IпtгаstГllсtшаЈ 

service sector 
INFRA 

Ассерtапсе Ггот side оГ 
ACCEPTCIТ 

total popllJatiol1 
N оп-gоvеГП111еl1tа I 
orgal1isatiol1s 

NGO 

Service provider 
SERVICE 

sector 
Епегgу provider 

ENERGY 
sector 
l11fo-
СО1Ш11l1l1iсаtiО11 INFOCOMM 
sector 
НеаlЊ-саге sector HEALTH 
Name of Ње actor Abbreviatiol1 
Ml1l1icipalities MUNICIP 
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COl1cepts, COI1f1icts апd AJJial1ces iп RеgiопаЈ Developmel1t 

Апаlуsiпg tl1e diffегепt goals it is obviol1s, tI1at-аs а сопsеqllепсе оГ 1l1llltitl1de оГ 
goal-\ve see а гаtl1ег cOl11plex рiсtше, Sоше оf'tl1еш геf1есt gепегаl goals. SOl11e Ље 
specific, сошрlех sitllаtiоп iп Nогtl1егп Vојvоdiпа, Апюпg tl1ese. гаtl1ег specific 
опеs Ље 1110st iпtегеstiпg Ље goaI: "Ассерtапсе ГгоП1 side оГ Нllпgагiаl1 
РОРlllаtiоп". Tћis {'ef1ects Ље Гact, tl13t Ље 11105t il11рогtапt рагtiсiраl1ts of' 
сliSСl\Ssiоп gl'OllPS 11ad а Нllпgагiап паtiопаlity, Тће 1l1ll tll а 1 iпf111епсе-dерепdепсе 
I13S Ьееп dеsсгibеd Ьу шаtгiх, slю\vп iп ТаЫе 2. 

Based оп l11аtгiх of' iпf111епсе5, Ње iпflllепсе-dерепdепсе сl13гt сап Ье сопstГllсtеd 
\vitl1 ршроsе of' betteI" viSllаlisаtiоп оГ l'esLIIts (Fig. 1). TI1is сагt ј5 а bi-dimепsiопаI 
gгарl1 iп \vI1icl1 aII асtОГ5 аге placed ассогdiпg to tl1ејг gIobaI il1f111епсе [2] 
(огdil1аtе) апd dереl1сlепсе [3] (abscissa) ТЋis gl-арћ gives а ргеlim iпагу idea оГ Ље 
{"elative il11рогtапсе of' Ље diГfегепt асtогs, distiпgllisl1iпg Ьећуееl1 dОl11iпаl1t асtогs 
(l1igI1 iпf111епсе) апd dошiпаtеd асtогs (l1igl1 dерепdепсе), \\'11ile also idепtifyiпg 
isolatecl stаkеlюldегs (lо\у iпf111еllсе al1d dерепdепсе) апd геlау actors (l1igl1 
iпf111епсе апd dерепdепсе). 

EU 

Figше 1 1Ъе iпf111епсе-dерепdепсе геlаtiопs оГ асtогs 

INFOCOMM 
INFRA 

O
·~·,· ENERGY 

......... VOJDGOV 

MULTI 

NGO 

HEALTH 
SERVI 

INDUSTRY 

DEPENDENCE 
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ТаЫе 3 'Т!1е actoг-objective l11аtгiх 

Lr.J О t: 
~ u z f- f- > Z 
-< -< f- > О Lr.J Lr.J О Lr.J ~ U 

G: f-t:: ~ Lr.J 

" " о с... L1J О 
...,.. 

" с... О >< .,. 
о :;:s l.l.. f- f- Щ с... 

"" " :< ...,.. > CI'J с... -< ~ о ~ u 
u О с... t"""' Z CQ U ~ Lr.J 

U 
3 Lr.J CI'J U 

-< -< 

MUNICIP 3 2 О О 4 3 4 1 4 4 4 4 

SERBGOV 3 1 О О 2 2 4 1 2 2 2 4 
УОЈОООУ 2 1 О О 3 3 2 1 2 2 I 3 4 

, CIТIZ О 1 О О 2 1 -2 1 4 1 4 4 
SME 4 4 4 -2 I -1 _7 4 4 2 О 7 

AGRIC 1 1 4 -4 3 3 -2 2 4 2 3 2 
TURISM 3 3 4 -4 3 4 -2 4 4 4 2 2 
MULТI 4 1 4 4 1 -4 -4 4 1 1 1 1 
HUNGOV О О 4 4 2 7 О О О О 4 I 1 
EU О О 4 4 4 4 О О О 4 I о 4 
INOUSTRY 4 3 4 4 2 О -4 4 О О О 4 
INFRA 4 3 О О О 7 О 4 О О О 4 
NGO О О О О 3 4 О О 4 4 4 4 
SERVICE 4 4 4 О 2 -2 3 2 4 2 4 4 
ENERGY 4 О 4 4 2 -2 -2 4 4 4 4 4 
INFOCOMM О 2 4 -4 4 О О 4 4 4 4 4 
HEALTH О 1 О О 4 4 2 О 4 4 4 4 

Ап апаlуsis оУ iпfJпепсе-dерепdепсе геlаtiопs оУ diffегепt actors reflects Ље 
СОl1tгаdiсtогу sitпаtiоп iп Seгbia, Tl1is tact is \уеll сlшгасtегisеd Ьу ('elatively l1igl1 
Јеуе! of' iпf111епсе оГ Selbial1 gоvегпmепt оп опе 11апd, апd Ње тагgiпаl роsitiоп оГ 
поп-gоvеГl1тепtаl (сјујl) огgапisаtiопs оп tћe апоtћег lшпd, Мпltiпаtiопаl 

епtегргisеs cOllld апd shol1ld рlау а decisive гоЈе iп dеvеl0рmепt of tћe геgiоп, bllt 
it is ап ореп-епdеd qпеstiоп, lюw cotlld Ье fOПl1еd stlcl1 а system of сiгсшлstапсеs, 
\ућјсЈ1 l11ake the геgiоп to ап аttгасtivе рlасе оГ Ьпsiпеss, ТЋе l1igl11y iшрогtапt гоЈе 
оГ iпfO-СОI11l1шпiсаtiоп spl1ere is а паtшаl СОl1sеqllепсе оГ еСОl10I11јс dеvеlорmепt 
апd fOгmаtiоп of' а sеГУiсе-Ьаsеd society. At tl1e sаше time, this fact expresses tће 
iПlрогtаl1се оГ improvemel1t оГ COl11petitiOI1-геglllаtiОI1 оГ tl1is spl1ere, Lo\v lеуеl оГ 
јl1Лl1еl1се апd at tlJе sal11e til11e 11igl1 Јеуеl оГ dереl1dепсе of' Пlllпiсiраlitiеs, sшаll
апd l11iddle-scale еl1tегргisеs, as \уеЈ! as tI1е citizel1s tI1el11selves 11igl1ligl1tS tl1e 
dеер-гооtеd сопsеqllепсеs оГ fOП11ег political апd еСОl10l11јс systel11, as \уеН as Ње 
pгobIems al1d obstacles ог fOгmаtiоп оГ а пюге dесепtгаlisеd, сiviliап society, 
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ТЋе stlЂtеgiс goals оГ dif'fегепt actors аге SШ11mагisеd iп so -cal1ed ~ctor-?bjective 
шаtl'iх (ТаЫе 3), Pieces of' iпfOП11аtiоп оГ tI1is l11atrix сап Ье fiJГtl1e!" II1vestlgated Ьу 
пеhvогk-апаlуsis, 

Тlle stагtiпg роiпt оГ tl1e пеtwогk апаlуsis is tl1e fact, tI1at tI1~ I1шn~ег of' 
арргоргiаtеlу сlюsеп iпtеIЋсtiопs Ьеt\\'ееп differel1t actors is ргорогtюпаl. wltl1 Ље 
tiаl1tпеss behveel1 tl1em, ТЋе same арргоасl1 саl1 Ье f'шtl1ег gепегаllsеd: tl1e 
tl~ql1eI1cy оГ СОП1ШОI1 acceptal1ce ог stlррогt оГ some goals is а шеаSLIГеmеl1t of 
СОl11111О11 goals, апd Ње possible соа! itiопs 

Fig,2 

ТI1е шоst il11poгtal1t јоiпt Sllррогt оГ 
goals оГ dеvеlоршеl1t Ьеtwееп асtогs 

Agric 

о 
Infra 

о 

EU 

Fig,3 

Gгарћ оГ 1110st il11portal1t ассогdапсе, 
\vеiаћtеd ЬУ погшаlisеd уаЈllе of' 
il1fl~el1ces ~f actors, (Тl1e size of' 
circles, гергеsеl1tiпg tl1e асtогs is 
ргорогtiопаl \vitl1 its il1f111епсе) 

Health 

О 
Hungov 

Agric 
О 

Апаlуsiпg Ње 1110St iшрогtапt СОl1согdапсеs Ьеhvееп Ње actors (Fig 2), it is. 
obviollS, tlшt tl1ese Шlll1iсiраlitiеs, service ргоvidегs as \vell as gоvеГl1П1еl1t of 
Vојvоdiпа ћауе ПllшеГОllS "СОШI11011 dепошil1аtогs" iп dеvеlОРП1епt, 

Н' \уе апаlуsе tI1е matrix оГ ассогdапсе. \vеigl1tiпg Ње iпtепsity оГ ассогdапсе Ьу 
1I1е iпf111епсе оГ actoIs, 1I1ап it becol11es obviollS tlшt 1I1е possibIe соаlitiопs cOllld 
Ье fOпnеd Ьу тоге diffеl'епt \vays, (Fig,3) 
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Ап апаlуsis of' ('elatiol1s 11igi1liglltS tlle decisiye гole of' iпfО-СОl11llll1пiсаtiОI1 sectoI" 
iп геgiОl1аl cleye lоршепt. 

Figше 4 Tlle iпtепsity of' аgгееlllеl1t/disаgгееlllеl1t, \yeigllted 
Ьу Ље iпf1l1епсе of' diffегепt actors 

ACCEPTCIT 
ACEPTHUNG 

SUSTDEV 
LIFEQ 

СОМРЕТ 

BUDGET 
ENVIRON. 

HR 
TAXEV 
PROFIТ 

WOKPLACE 
CAPITAL 

---
lIIIIIIIIIIi 

-1 О О 1 О 20 30 40 50 60 
weighted iпtепsitу of аgгееmепtldisаgгееmепt 

Апаlуsiпg tile \veigllted iпtепsity of' agleelllel1t-disagreell1el1t \ујЊ diffегепt 

stгаtеgiс aillls it is obYiol1s, Љаt Ље асl1iеvеlllепt of' а \vide 'еуеl of сопsеl1Sl1S is 
опе оГ tile 1ll0St il11рогtапt stгаtеgiс ајl11 (Fig. 4)., Resl1lts of' апаlуsis l1igl11igilt Ље 
tact, tlшt Његе is поt апу possibility to ("ealise а роlјсу \vitlЮl1t Ње сопsепt оГ Ље 
111ајогitу of' сitizепs, liуiпg iп tlle агеа, iпdерепdеl1tlу of' Њејг паtiопаlity, Tllis taet 
е111рlшsisеs tl1e СОПlП1l1l1ity оГ tate, Ilistoric, social апd еСОПОllliс iпtегdерепdепсе 
of РОР111аtiоп, liV'iпg iп погtl1еП1 Vојуоdiпа. 1t \vas ап l1папilllОllS ассерtапсе of' 
illlрогtапсе оГ taсtогs оГ iпсгеаsiпg of cOlllpetitiyely as \уеll as iпсгеаsiпg of' 
аttгасtivепеss fOг capital iпsоlvепt. Tlle 1110st iПlрогtапt dгiуег of' dеvеlОРlllепt -iп 
орiпiоп of РШiiсiрапts оГ tеаш-is Ље 1ll1111аl1 геsошсе dеvеlОРl11епt. 
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КОIЩЕПЦИЈЕ, КОНФЛИКТИ И КОАЛIЩИЈЕ 

у РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Ог Zоltап Lаkпег l , сlг Sапdог SОl1юgуi 2 , dr Кагоlil1а -Кајагј 1 

, ICOIYil1l1S Uпivегzitеt. Fak111tet ргеl1lЋП1Ьепil1 паllkа, BlIdi;l1pesta 
-РаП1101l Uпivегzitеt, Gеогgikоп Fakllltet роlјоргivгеdпil1 паllkа, Kestl1elj 

РеЗИ~lе 

Приватизација и придруживање Европској Унији отвара нове могућности за 
регионални развој Србије .. Истовре:\rено. јасно се ВИД!l да је и стратегија и 

пракса руралног развоја Европске Уније непрегледна и веО:\1а конфузна .. 
Актуелна ситуација у Србији изради планова локалног и регионалног развоја 
даје прворазредни је значај .. У TO~! процесу кључни моменат представља 
утврђивање циљева за остваривање дугорочне, одрживе социо-економске 
развојне политике, као и идентификовање lIюгућности широког консензуса 
међу кључним учесницима тог процеса. 

Рад приказује ТIIогућности примене модела са већиТII бројем учесника у 
утврђивању основних стратешких циљева и савеза међу кључним 
учесницима региналног развоја и ИЈ\Ш четири основна циља: 

- Приказати на примеру једног конкретног региона међусобне осносе и 
дијалектичке везе различитих социо-економских снага, учесника 
регионалног развоја, 

- Утврдити и анализирати различитост циљева оних социо-економских 
учесника, који су релевантни за развој одређеног региона, 

- Утврди коалиционе потенцијале и могућности учесника у циљу 
реализације како сопствених тако и циљева регионалног развоја, 

- Тестира применљивост 1Iюдерних метода које помажу доношење одлука 
регионалног развоја, 

Резултати анализе потврђују значај примене развијених метода доношења 
одлука, заснованих на заједничким тежњама, осветљава значај системског 

приступа руралном развоју и доказује значај инфо-коминикационог сектора у 

повећању ефикасности капитала уложеrЮI у руралне областк 

Aut!101' '.) ac!dl'ess" 

Ог Zoltal1 Lаkпег 
Corvil1l1s U 11 iverzitet 
FaktlItet рге!1гаmЬеl1il1l1аtlkа 
ВlIdirпреstа 

Madarska 
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ИстраЖlIвање тржишта младог смрзнутог кромпира 

Прегледнп рад Економика пољопривреде 

Број 4/2007, 
УДК: 658801212:63349/641437 

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА 

МЛАДОГ СМРЗНУТОГ КРОМПИРА 

Б. Влаховић 1, М .. Милановић2 

Резиме. Млади смрзнути кромпир представља висококвалитетну намерницу 

у правилној исхрани потрошача јер, поред осталог, има изузетне нутритивне 

особине, Основни циљ истраживања јесте да се сагледа lIюгућност увођења 

новог производа на тржиште, Пошто се ради о апсолутно новом производу 

неопходно Је истражити тржиште 11 сагледати основне еле1l1енте КОЈИ су од 
. . 

значаЈа за продаЈУ, односно пласман производа, 

Прикупљање података вршено је анкетним испитивањем на простом 

случајном узорку од 300 испитаника на подручју града Новог Сада, Мада је 
ово релативно IIlали узорак за значајнију репрезентативност, добијени 

одговори, ипак, довољно су индикативни и указују на основне факторе који 

треба да детерминишу пласман младог СlllРЗНУТОГ кромпира. 

Кључне речи: тражња, истраживање тржишта, млади смрзнути кромпир, 

1. Увод 

Млади Сi\lРЗНУТИ кромпир представља апсолутно нови производ на нашем тр

жишту. истовремено у свету он представља значајну на1l1ИРНИЦУ у исхрани 

потрошача, Млади С1l1рЗНУТИ КРОlllПИР садржи, поред осталог. минералне 

материје и витамине и И:\lа значајну прехрамбено-физиолошку вредност. 

Пошто се ради о новом производу неопходно је истражити тржиште и сагле

дати основне елементе који су од значаја за пласман производа, Основна ка

рактеристика Је да наши потрошачи, углавном, нису И1l1али прилике да 

пробају млади смрзнути кромпир, односно не1l1ају одговарајуће ИНфОР1l1ације 

о понуди, такође, не постоје навике за његово конзумирање, Ово битно 

I Др Бранислав Влаховић, ПољопривреДНII факултет, НОВII Сад 
2 Др МЈ[лан р, Милановић, Институт за економику пољопривреде .. Београд 
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отежава процес истраживања. Класичан смрзнути кроТ\!Пир (кромпир У пуној 

физиолошкој зрелости), постоји на нашеТ\I тржишту из понуде Домаћих 

"Фрш:о.1!" Београд, ,.Х1l<':1O" Хоргош и СЛ .. , и иностраних произвођача ,Ј/сдо" 
Хрватска, .ATiko·· ПОЉСIШ и др. Рад представља део комплексног 

истраживања везана за пројекат: БТН-331009Б: «Па'zсmа ПРOlПGода од 

"рD.1ll1l1JЮ - .1l:юдll с.llРЗIl)'lI/11 "lJO.1111llP»· 

Истраживање тржишта представља ПјЈикупљање !I анализу података у циљу 

добијања квапитетних инфОРТ\lација које су потребне за доношење одговара

јућих маркетинг одлука. Оно је основа за примену маркетинг концепта, јер 

пружа неопходне ИНфОРТ\Iaције о томе какве су потребе. односно жеље купаца 
(потрошача), на основу њих потребно је конципирати целокупан маркетинг 

МИКС привредног субјекта (ПРОlfЗ(юд, /fclla, n[Ю11О1!uја II JllCmpllr5Ylfllja). 

За доношење одговарајућих и правовремених пословних одлука неопходне су 

релевантне информације са тржишта. Ово је нарочито значајно у тржишним 

условима привређивања. Произвођачи морају располагати са одговарајућим 

информацијама како би своју производњу конципирали према потребама и 

захтеВИ1\!а тржишта .. Савремено привређивање захтева стално и континуирано 
прикупљање и селекцију, обраду и анализv одговарајућих тржишних 

информација СЕ.ЮХОGllћ, 2006.). 

Произвођачу /-.шадог С:\IРЗНУТОГ кромпира неопходне су, поред осталог, 
следеће информације: 

,. Колика је тражња и потрошња на појединим сегмеНТИ1\Ia тржишта. 

,. Који су основни фактори који детерминишу тражњу. 

,. Која величина паковања је неопходна (да ли је у питању потрошња у 

домаћинству или у тзв.институционалној потрошњи). 

>- Да ли постоји утицај сезоне у тражњи, 

>- Каква је доходовна и ценовна еластичност тражње, 

., Кошп{а је конкуренција у домену производње, 

,. Који квалитет је неопходан у зависности од одабраних тржишних сегме-
ната. 

,. Какве су цене конкурентских произвођача, 

r Које промотивне активности ће дати најбоље ефекте и сл. 

Прерађивачка индустрија искључиво је окренута ТрЖ:ИШТУ. Због тога се при

купљање тржишних информација намеће као императив опстанка и ефика

сног пословања.Ово подразУ1\lева континуирано прикупљање информација од 

трговинских организација, и потрошача, са циљем задовољења њихових по

треба. 
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Истражпвање тржпшта ыладог сырзнутог кромппра 

Основни циљ истраживања састоји се у томе да се сагледају основни паРЮ>lе
три који утичу на преференције и утврде релевантни фактори који су битни за 
прихватање новог производа и конципирање одговарајуће ;.шркетинг 
стратегије за нови производ на ТрЖ:ИШТУ. Добијени резултати могу послужити 
произвођаЧИ1\Ia у циљу сагледавања Т\Iеста (позиције) производа на тржишту и 

доношења одговарајућих пословних (маркетинг) одлука. 

2. Извори података и методологија рада 

у раду је коришћена метода испитивања. Она се најчешће примењује у про
цесу истраживања тржишта, Cf\laTpa се најважнијОf\l меТОДОf\l истраживања. 
Овоы методом добијају се чињенице, Т\lИшљења, намере и 1\IOТИВИ 

испитаника. Поыоћу ње, такође, добијају се I>lOтивације и понашање 
тржишних учесника. Непосредно испитивање (лично КОТ\IУНIщирање), или 
интервју представља основни I>IeTOJ: IJстраживања тржишта .. Испитивање је 
вршено на простом случајНОf\l узорку од 300 испитаника на подручју града 
Новог Сада у периоду септембар-октобар 2007. године. Свесни смо чињенице 
да је ово релативно мапи узорак за значајнију репрезентативност, 1\Iеђутим, 
добијени одговори су индикативни и указују на основне факторе који треба 
да детер:vшнишу пласман младог сырзнутог кромира. 

Истраживање се заснива на тзв. "llстра:JlCllвању 1Iа тсрену" Cfic!cll'csem'c17"), 

уз ПРИ1\lену стандардних статистичко-мате1llатичких метода. Најзначајније по
јаве приказане су путе1\l слика и хистограТ\Ia. 

Анкета садржи укупно 20 питања, од тога шест питања везано је за опште по
датке о испитаницима .. Питања су везана за одлуку о куповини, цени, аыбапа
жи и ПРОl\юцији 1\Iладог С1\lРЗНУТОГ КР01\lпира. 

Упитник представља коt\Iбинацију тзв. «заm60реlllIХ» питања, са избором по
нуђених одговора и «OmGopelllIX» питања, где није дата алтернатива одговора, 

већ испитаници саШI дају одговоре пре1\lа свом нахођењу. Приликом конци
пирања анкетног упитника коришћен је квалитативни приступ у циљу утвр

ђивања могућих мотива куповине напред наведеног производа. 

3. Резултати истраЖIlваља и дискусија 

3.1. Ошити /10даци о lIС/1ШllШlllЦll.Ј[а 

Структура испитаника показује знатно већу заступљеност особа женског 
пола. 75% чини женска, а 25% мушка популација. Највећи број испитаника 
старосне је структуре преко 50 година (30%). Следи учешће анкетираних од 
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30 до 34 година (16%). Нај;\raњи број испитаника налази се \f интерваШЮЈ 

групи од 40 до 44 године (8%). 

Анализирајући ШКОЛСКУ спре:--IУ. уочава се да највећи број испитаНИКа ИЧа 

средње образовање (72%), следе испитаници са ВИСОКо;\l школоы (17%) Ово 
\!Ож:е бити од значаја ПРИЛИКО~I анализе добијених одговора у анкети .. Потро
шачИ различито г нивоа и степена образованости Иilщју и различите навике у 

потрошњи. Највећи број испитаника живи у трочланоы дочаћинству (30%). 
следе четворочлана до;\raћинства (26%). Истовремено. наЈi'vШЊИ број живи у 
једночлаtlO;\1 (4%) д07llаћинству. 

Један од битних еле7llетшrа који утичу на висину потрошње јесте и висина 

ПРИi\lања, односно :rкивотни стандард потрошача. Из анкете је евидентно да је 

висина примања Д07lraћинстава анкетираних веома хетерогена .. Највећи део 
испитаника дало је одговор да се укупна приыања њиховог Домаћинства 

налазе у интервалу од 40-60 хиљада динара (42%). следе испитаници са 
нешто скромнијИ1\1 ПРИМaI-ЬИ7l1а, до 40 хиљада динара (32%). Екстремно 

висока примања, од преко 70 хиљада динара ИЈ\Ш 5% анкетираних 

испитаника. Висина приыања су битна јер детерминишу тражњу за 

ПРОИЗВОДОill на тржишту. 

3.2. УlfеСl1lП.70С/1l КОll3ЈЈ.1(uраља КрОЛ11uра у UСХрШlll 

Пllll/спье јс 110СIIЮGЉСllO У lfllJbY сагледаGспьа )'l(CCIJICl.70Cl71l1 КОllЗУ1fllраља КРО

.1I11ЩЮ У lICXjJCIll1l. Ово је битан индикатор за произвођаче како би сагледали 

потенцијалну тражњу на тржишту. Највећи број анкетираних (46%) 
конзумира кроыпир два пута седмично, што представља релативно значаЈан 

интензитет потрошње .. Такође. велики број анкетираних (36%) конзумира 
jeIJHoill недељно (седмично). 

Практично. више од три четврти не испитаника бар jeIJHOi\! недељно у својој 
исхрани користи КРОЈ\!ПИР .. Ово је битан податак за произвођаче, како би своју 
производњу прилагодили тражњи и планирали обиы и структуру производње. 

Истовре;\lено. ово је битно и са становишта потенцијалне тражње младог смр

знутог кромпира. Полази се од претпоставке да ће један део испитаника 

супституисати свежи или о,!рзнути кромпир млаЩј1\ј СЫРЗНУПI1\l кромпиром. 

Ово се нарочито очекује у зимским месецима, када, практично. нема понуде 

младог кромпира на тржишту. 
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Хистограм 1. Колико често конзумирате КРОМПИР у исхрани ? 
СI1агt 1. НО\У оftеп do УОlI сопsшпе potato? 

Свакодневно 

2 пута недељно 
~--------~-------r-------,--------т---У 

1 пут недељно 
~-------.-------o-------т--~ 

Незна1\! 

о 10 20 30 40 50 
('1.,) 

Упоређујући висину дохотка испитаника и учесталост конзумирања кромп

ира, дошло се до закључка да не постоји значајнија корелациона веза ова два 

елемента. Односно висина дохотка, практично, нема утицаја на интензитет 

конзумирања кромпира .. Један од битних елемената за одлуку потрошача о 
куповини, јесте ИНфОР7l!Исаност потрошача о значају КРОЈ\lПира у исхрани. 

Веома различити одговори добијени су на питање о томе да ли је кромпир 

неопходан у исхрани. Највећи број испитаника (68%), дало је одговор даје он 
неопходан. 

3.3. КОllзу.нllрање .нладог С.НрЗllуmог КРО.JtlllljЮ 

Пlllllање је 110CmaGJbellO у l!lIЉУ С({2.'lедавања 110mеlщцјСО1102 КОЮ)!.lluраља .1/Л({

дог С'.llРЗliУf710г Kpo.11l1l/pa. Резултати истраживања показују да апсолутна већи
на анкетираних би хтела да проба млади смрзнути КРОМПИР (95%) .. Може се 
закључити да ПОСТОЈИ изражена латентна тражња за поменутим производима. 

Истовремено, свега пет посто испитаника не би желело да проба ПОi\lенути 

производ. 
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Слика], Да ли би пробали 1IIЛади сырзнути кромпир? 

Рiсtше 1, WOllld УОll tгу Ollt УОllпg fгоzеп potato? 

ОДа 

ОНе 

9511<1 

Ово је значајно са становишта будуће потрошње .. Неопходно је одговарају
ћим маркеТИЈ-IШКИi\1 мерама утицати на потрошаче да пробају i\lЛади СМРЗНУТИ 
кромпир, Једна од основних i\lepa јесте проыоција.. Основни елементи 
промоције су: еКОIIО.llС1Ш пропагаllда, Уllапређеље продаје. nуБЛlllflllЈ1еm II 

.7ZlЧIЈа продаја. Њихова улога је да обавештавщу о постојању производа, 

делује на ставове потрошача у циљу повећања заинтересованости за 
куповину, Основна улога промотивних активности саСТОЈИ се у TOJ\Ie да 
својом делатношћу утиче на стимулисање тражње, 

3.4. Раз.10Зll за "Yl106lllly .нладоz С.НрЗIlЈШlОZ Т(рОЛllllра 

ПиlJlаље је 170СllювЈьеllO у ЧllЉУ саг.7сдавmьа .НОll1ива који би дО.НlflIШll7l11O ymZl

lfШIll Ilа КУllотlll)' .Н.идо? С'.ЩЈЗlI)'/l70? l'pO.1I1lUpa, Највећи број анкетираних 

(42%) као ОСНОВНИ разлог за евентуалну куповину ПО:\lенутог производа 
наводи брзину припремања, односно недостатак времена за припремање 
,.класичних" односно ,.конвенционалних·· јела. Даље. 22% испитаника као 
разлог наводи једноставност припреме, а 16% испитаника наводи разно
ликост исхране, односно да и у зимским месецима, када нема младог 

кромпира. могу да купују и конзумирају млади СМРЗНУТИ кромпир, 13% 
испитаника потенцијално је "прихватљива" малопродајна цена, Уколико се 

укрсте добијени одговори са ВИСИНОi\I куповне моћи и бројем чланова 
дОl\lаћинства испитаника, долази се до закључка да не постоји значај на ко
релациона веза, 
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Хистограм 2. Који би били разлози за куповину I\Iладог смрзнутог кромпира? 
СЬагt 2. Wl1Y \VOll1d УОll ыly YOll11g (пе\v) fгozel1 potato? 

Недостатак времена 
г-----,-----.---~----~ 

Припрема 
г---.,----'[ 

Разношrкост исхране 
1----,--.... 

Цена 
г----г 

КваЛЈ'пет н укус 

Други разлози 

о 10 20 30 40 50 60 70 

(%) 

3.5. Уllllщај на /lOI1lPOlllIbY 

ПUlJlаље је постављсно у l/lIЉУ са?ледаваља .НОl11uва који БZl Yll1lllfa7U IЮ Н()

mРОlllЉУ .11ладог С.1/рзнуmог КРШl1/ира. Половина испитаника као основни ра

злог будуће потрошње наводи задовољавајући квалитет производа. Ово се на

меће као императив произвођачима да, пре свега, обрате пажњу на избор 

одговарајуће сорте, која треба да буде у функцији добијања што бољег 

краЈњег производа. Млади смрзнути КРОi\IПИР мора да има следеће 

карактеристике: 

v" Да се брзо и лако припрема, 

v" Да је укусан, 

v" Да не упија пуно масноће, 

../ Да има леп визуелни изглед након припремања (печења), и сл, 

Може се произвести у неколико различитих модификација: са додаmКО,ll 

СОЛll, заЧUlIског бшьа, .1f{(СЛCl1/а. llln111111flJofla II др, 

Квалитет производа представља битан, а често и одлучујући моменат за од

луку потрошача о куповини производа. Он, такође, представља значајан фа

ктор конкурентности овог производа на тржишту.. Велики део испитаника 
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(33%) наводи да би висина малопродајних цена била доминантна на њихову 
одлуку о куповини. 

Хистограы 3. Шта би највише утицало на потрошњу 
ыладог смрзнутог кроыпира? 

Сћагt 3. \Vllat \vollld 11ave tllе biggest affect at Ље СОПSШllрtiоп 
of УОllпg fгоzеп potato? 

Квалитет 
г-------.------г------~----~----~ 

Цена 
~--------т_------~--------~ 

Произвоћач 
1-----'" 

Понуда 

Остало 

о 10 20 30 40 50 

(%) 

Следи произвођач, односно поверење у произвођача и висина понуде, одно

сно дистрибуција производа у ыалопродајниы објектима. Упоређујући висину 

дохотка испитаника и добијене одговоре дошло се до закључка да постоји 

значајнија корелациона веза. Испитаници са вишиы нивооы дохотка, као до

минантан мотив i\югуће потрошње наводе високи квалитет производа. За по

трошаче са нижим дохотком цена би била Доминантнији фактор потенцијалне 

куповине. 

3.6. YJ1lllЦaj сезоне на 1l0mРОlll1ЬУ .ЈlПадог заЛРЗllуmог KpOoHllllpa 

Пzпnаље је постављено у 1flloЪY сагледаваља када би 110mрozuаЧll куповаЛll 

.1lладu смршутll КрО.Нllllр. Највећи број испитаника ылади сырзнути кроыпир 

користиће у исхрани искључиво ван сезоне (80%), односно у зимским 
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месецима, што значи да је у великој мери испољена сезоност тражње и 

потрошње. Овај производ представља., практично, супститут У исхрани све

жег, J\lладог кромпира. Сезонска динамика тражње може се окарактерисати 

као релативно неповољна са становишта искоришћености капацитета 

прерађивачке индустрије. 

Хистограм 4. Када би куповали J\lлади сырЗНУТИ КРОJ\lПИР ? 
Сlшгt 4. Wllel1 \vollld УОll ыly УОllпg fi'оzеп potato? 

80 

Ван сезоне у сезони Не знам 

3.7. Уimщај IlРО1шгандl111Х порука llа Ky1l0ellllY 

Пzmzaље је постављено у ЦllЉУ добијаља Zlflфор.llаlfllја о утllцају nрmlОl7IlI
вних аЮ1/'uвlIОСl11l1llа К1ЈповШЛЈ• Више од половине испитаника (60%) сматра да 
пр~]\ютивне активнос~и им~ју утицща на њихову одлуку о куповини. Исто
времено 30% испитаника сматра да промотивне активноСТИ не утичу на 
њихову одлуку о куповини, а 10% испитаника није прецизно дало одговор на 

постављено питање. 

Уколико се укрсте добијени одговори са старосном структуром анкетирани~ 
уочава се да постоји значщна корелациона веза. Промотивне активности наЈ
више утичу на старосну категорију испитаника до 40 година, односно на 

релативно млађу популацију потрошача. 

Према томе, произвођачи морају да своје пропагандне ак:тивности YCM~pe на 
оне категорије потрошача, односно тржишне сегменте, КОЈИ ће у веЛИКОЈ мери 
реаговати на исту. Према добијеним одговорима, старије старосне групе 
потрошача сматрају да пропагандне активносТИ неыају значајнијег утицаја на 
њихову одлуку већ, пре свега, квалитет и цена. Следи да је потребно на 
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одговарајући начин ПРОi\ювисати млади смрзнути кромпир, кроз разне врсте 

промотивних активности. 

у тр:жишним условима привређивања и промена преференција потрошача, 

неопходно је информисати купца како би га навели на куповину. Преко одго

варајућих медија (mелеGZlЗuјCl. радzlO. дllеGне llOGШlе. lllmа.НПClllе публикаЦllје II 
сл.) И средстава промоције (пос.ЮGllO-проnагаllдlШ средсшва. дztреюmю про

ПClгШlдllCl средства. реnрезеll/JIаlllllG1Ш пропагСlllда средства. СПОЉ1Ю проnага

llдllа средства - о llfdo 01', mраНСЈ/орmllа пропагандна средства II сл.). 

Хистограм 5. Да ли пропагандна порука има утицаја на одлуку о куповини? 
Сћагt 5. Does аdуегtisiпg шеssаgе l13уе iпf1l1епсе at yollГ dесisiоп abollt Ь1.!уiпg? 

('у,,) 

Има Нема Не знам 

З.8. У11llщај ледија 1({[ 11l/JaJIClbY 

ПZlllюље је lюсmаGЈьеllO у ЦllЉУ сагледаGаља УIIIllцаја nоједШlllХ .недuја на 
"УПОGIIllУ ПРОZIЗGода. Убедљиво највећи део испитаника, три четвртине, 

Ci\!aTpa да најјачи утисак оставља порука пласирана преко телевизије (ТВ 
спот), односно да је то најзначајнији медиј за промовисање прехрамбених 

производа, 15% испитаника наводи да је радио значајнији медиј, 5% 
испитаника наводи билборде (огласне плоче), а 5% испитаника одлучује се за 
часописе, ревије и остале штампане публикације. Уколико се укрсте добијени 

одговори са старосном структуром анкетираних, уочава се да постоји 

значај на корелациона веза. Промотивне активности пласиране преко теле

визије, као најзначајнијег медија, највише утичу на млађе старосне категорије 
испитаника. 
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Хистограм 6 .. Пропагандна порука на Вас оставља најјачи утисак 

("/.Ј ) 

уколико је пласирана путем ...... ? 
СI13гt 6. Аdvегtisiпg шеssаgе I13S tI1е stГОl1gеst iшргеssiОI1 

at УОll \vl!еп it is placed Ьу.".? 

Телевизија Радио Часописи Билборди 

З.9. Уl1l/щај висине цена на одлуку о куповини 

Питаље је nocmaGJbello у l!ШЬУ добцјања llнфор.1talfцја о Уl1l111!с!ју GllClllle mр
,]IClIUllllIX l/еllа 'ю од.'1УКУ О "уповllllZ1. Политика цена представља један од фа
l\.iOpa стратегије маркетинга привредних субјеката и важан сегмент продајне по
литике. Цена представља један од основних елемената приликом одлуке по

трошача о куповини производа. У условима релативно ниске куповне i\юћи 

Домаћих потрошача, цена представља Један од доминантних фактора за 

њихову одлуку о куповини. 

Највећи број анкетираних, три четвртине, сматра да висина малопродаЈне 

цене има значаЈНУ улогу приликом њихове одлуке о куповини производа, 

Према томе, цена мора бити на таквом нивоу да "охрабри" потрошаче који 

први пут купују производ. Мора бити у функцији стимулисања, а не одбијања 

тражње, да респектује очекивања у вези квалитета статуса и вредности 

производа. Истовремено, 20% испитаника сматра да иста нема битнијег 
утицаја на одлуку о куповини и 5% испитаника нема дефинисано мишљење 
на постављено питање. 
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Хистограм 7. Да ли висина малопродајних цена има улогу при куповини? 
Сllагt 7. Is tlle 11eigllt оf"геtаil ргiсеs imрогtапt iп ыliпg?? 

80 

60 

40 

Имаулогу Немаулоry Не знам 

Уколико се укрсте добијени одговори испитаника са висином куповне !lюћи, 
долази се до закључка да постоји значајна корелациона веза. Наиме, потроша

чи са нижим нивоом дохотка сматрају да цена има значајног утицаја на од

луку о куповини, у односу на потрошаче са високим дохотком, на које она 

има маљи утицај. Пре:Vfa томе, може се закључити да знатно већу осетљивост 

на цену испољавају испитаници са нижим примаљима. 

3.1(}. Паковшье .Јtладог с~JtрЗllуmог f(рЉШlllра 

Пшпшьс јс nOCllla6.CЬCllO у 1fllibY саасдавања веЛllЧZllIС паковаља производа. 
Веома индикативни одговори добијени су на питаље у којој величини 

паковаља испитаници желе да купују млади смрзнути кромпир. Највећи 

проценат анкетираних (70%) Сlllатра да би им највише одговарала величина 
паковаља од једног килограма. 

Упоређиваљем броја чланова Домаћинстава и преференције потрошача уо

чава се да постоји значајна корелациона веза. Наиме, потрошачи са већИ:Vf 
бројем чланова ДОlllаћинства, преферирају веће паковаље, и обрнуто. 
Величина Домаћинства, односно број чланова Домаћинства битно 
детерминише и величину паковаља производа. Ово је битно за произвођаче 
како би формирали ОПТИlllалну величину паковаља према потребама потро

шача и ПОЈединим ТРЖИШНИ:VI сегментима. 
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Хистограм 8. У којој величини паковаља би хтели да KyrryjeTe 
млади смрзнути кромпир? 

Сhагt 8. Wllat size \vollld УОll like to Ье Ље package 
оfУОllпg frozеп potato УОl1 ы1?? 

1000 грама 
~----т----г---.----.----г--~---P 

500 rpaMa 

2000 грама 

~--

Друга 

О 10 20 30 40 50 60 70 

(%ј 

3.11. Уimщај изгледа паиова1Ьа иа mра.1IC1ЬУ 

Пumаљејс поставље1l0 у l{liJbY сагледаваља префереllZfuја lюmроuюча о вuзу
е.111О.1I lIзгледу паковаља ПРОllЗвода" Амбалажа и паковаље саставни су делови 

стратегије развоја производа, односно битан маркетиншки елеменат у оства

риваљу циљева привредног субјекта. Постоје следећи аспекти а!llбалаже (мо

дификовано према Гщ'uћу, 1974.): 

- Аспект ПРОllЗвода - да производ заштити од спољних утицаја, да би се љиме 

могло руковати, презентовати купцу, складиштити и транспортовати. 

- Аспект дllЗс!јflа - !lтора бити функционално, једноставно, оригинално, спе ци

фично, лепо, атрактивно и репрезентативно. Дизајн !lтopa бити модеран, 

тако да одговара укусу и жељама потрошача. 

- Аспект јllаркеmZfllга - представља средство којим се производ припрема за 

тржиште. Сугестивно саопштава потрошачу о cBervry што је најважније о 
производу који се нуди. 

Три четвртине испитаника дало је одговор да на љихову одлуку о куповини 

квалитет амбалаже и дизајн паковаља има значајног утицаја. Истовремено че

твртина испитаника дало је сасвим супротан одговор, односно, дизајн и 

изглед амбалаже не представља доминантан фактор на љихову одлуку о 
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куповини. Може се констатовати да дизајн амбалаже. у великој мери, 

представља значајан Ј\lOменат у визуелном идентитету произвuда. Пре1\Ia 

томе, произвођачи морају водити рачуна о квалитету и дизајну а1\lбалаже за 

млади смрзнути кромпир. 

Слика 2. Да ли на Вашу одлуку о куповини утиче амбалажа? 
Pictнre 2. Does Ље package affect УОl!r dесisiоп abollt bllyil1g? 

ОДа 

ОНе 

35[У;) 

Упоређивањем висине дохотка и добијених одговора испитаника, уочава се 

да не постоји значајна корелациона веза. Истовремено, упоређивањем старо

сне струюуре испитаника и преференција, уочава се да постоји значај на коре

лациона веза. Наиме, за испитанике млађих уз расних категорија визуелни 

изглед више утиче на њихову одлуку о куповини у односу на старије кате

горије, који истом не придају већи значај Питању амбалаже мора се 

посветити значајна пажња. Мора се водити рачуна о квалитету, дизајну и 

изгледу амбалаже. Пошто је визуелни изглед веома битан, и има утицаја на 

одлуку потрошача, неопходно је да про извођачи овоме посвете нарочиту 

пажњу. 

Амбалажа и паковање омогућавају реализацију појединих зацртаних циљева 

маркетинга привредног субјекта, (модификовано пре1\Ia Родину, 1979. и Тmю
сцјевuћу, 1981.): 

../ Да привуче пажњу потрошача, 

../ Да побуди занимање (знатижељу) за оно што нуди или представља, 

../ Да створи жељу за производом, за куповину или коришћење производа, 

../ Да потрошачу улије поверење у оно што они представљају или продају, 
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./ Да наведе потрошача на акцију - куповину производа, 

../ Да заштити производ на путу од произвођача до потрошача (обезбеђује 
заштиту од утицаја светла, влаге. топлоте, микроба и сл.), 

./ Помаже да се идентификује производ и тако спречава замену за конку

рентске производе, 

./ Утиче да се диференцира производ од производа конкуренције (упадљи
вост је битна за импулсивне куповине), 

./ Да ИНфОРЈ\!Ише потрошача о садржини паковања, року важнос~и и сл, 
такође, треба да обезбеди и упутства за употребу, рецепте, пре:-'1ИЈе, купо

не, наградне игре, специјалну промоцију, 

./ Да ствара слику о производу (за поједине производе потребно је луксу-
зно, а за друге практично паковање), 

Веома је битно и обележавање (декларисање) производа - ~TO представља 
скуп ИНфОРЈ\Iaција које произвођач даје о производу I1 КОЈИ често може 

пресудно деловати на одлуку о куповини (Е.7Clховuћ. 2004). 

Елементи декларације: 

./ Ине 11 ПОрСК70 прошвођача, 

../ Ине ПРОZIЗвода, 

../ Порекло IlРОZIЗвода, 

../ КО.7ZlЧllllС1 производа (mСЈIСZПICI). 

../ Hympzl1l/1lBlle KapaKlIlepUClllllKe I1роzгзвода (енергетска epeJllOC1Il, 

садр;жс!i .HaCmll, 1IjЈОЈЈ1СlllЩ YZJbCII1lX хuдрата 11 др.), 

../ НаЧШI употребс, 

../ Дату-н ПРОZIЗводље, 

../ Пред.70Z за Прlll1ре.lШЉС, 

../ Рок трајаља 1I др, 

Систем паковања подразумева да се интегрално донесе читав низ одлука, 

почев од сировина. одговарајућег материјала, начина паковања, специфичне 
врсте паковања и сл. Нужно је водити рачуна колики су укупни, и трошкови 

по јединици производа, јер утичу на цену производа . 
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3.12. Кшш уmll1редlll1l11 II повећаl1l11 mра.Ј/СЊУ за .1lладll.1l С.:1lРЗllУ11l11.1l кролшро.u 

Питање је постављено у циљу сагледавања :-.югућности повећања потрошње 

младог сырзнутог КРО1\шира. 

Добијени су веома различити, најчешћи следећи одговори: 

~ Високи квалитет производа, 

~ Прихватљива цена услов је повећања тражње. 

~ Промотивне активности и сл. 

~ Високи квалитет и ыодеран дизајн аыбалаже, 

~ Добра дистрибуција, односно снабдевеност тржишта и сл. 

ХZlсmогра.н 9. Како у"аllредUlllll продају .1Iладог с.lIр3llуmог Kpo.Hllllpa? 
СЈlшt 9. Нтџ {о јmР"о"\с'е (1Је salc oIyozmgjj·ozcn potato? 

80 

('1.,) 

60 

40 

20 

О 

Квалvпет Цена Промоција Амбалажа 

Закључак 

Анализирајући добијене одговоре из анкете, могу се извући следећи 

закључци: 

424 

Апсолутна већина анкетираних хтела би да проба млади смрзнути 
кромпир (95%). Према тоые, постоји значај на латентна тражња за овим 
производом. 

Највећи број анкетираних (42%) 
куповину поменутог производа 

испитаника наводи једноставност 

као основни разлог за евентуалну 

наводи брзину припреыања, 22% 
припреые, 16% испитаника наводи 
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разноликост исхране. односно да и у ЗИМСКИ1\1 месецима. када неыа 

младог кромпира. могу да купују и конзумирају млади Сi\IРЗНУТИ кромпир. 

Битна је оцена скоро половине испитаника да као основни разлог 

потенцијалне потрошње наводи задовољавајући квалитет производа. Ово 

се намеће као иыператив произвођачиыа да, пре свега, обрате пажњу на 

избор одговарајуће сорте, у функцији добијања што бољег крајњег 

производа. 

Највећи број испитаника 1\fлади смрзнути кромпир користиће у исхрани 

искључиво ван сезоне (80%). односно у ЗИ1\fСКИМ 1I'lесецима, што значи да 
је у великој мери испољена сезоност тражње и потрошње. Овај производ 

представља, практично. супститут у исхрани свежег. младог кромпира. 

Више од половине испитаника (60%) сматра да промотивне активности 
имају утицаја на њихову одлуку о куповини. Промотивне активности 

највише утичу на старосну категорију у испитаника до 40 година, 

односно на релативно 1\fлађу популацију потрошача. 

Највећи број анкетираних, три четвртине. сматра да висина малопродајне 

цене И1\fа значајну улогу приликоы њихове одлуке о куповини производа. 

Пре1\fа томе, цена мора бити у функцији стимулисања, а не одбијања 

тражње, да респектује очекивања у вези квалитета статуса и вредности 

производа. 

Највећи проценат анкетираних (70%) с:-.шгра да би им највише одговарала 
величина паковања од Једног килограыа. 

Три четвртине испитаника дало је одговор да на њихову одлуку о ку

повини квалитет амбалаже и дизајн паковања И1\fа значајног утицаја. 

Може се констатовати да дизајн амбалаже, у великој 1\fери. представља 

битан моыенат у визуелном идентитету производа. Према тоые, 

произвођачи морају водити рачуна о квалитету и дизајну аыбалаже за 

млади смрзнути кромпир. 

Уз високи квалитет производа, прихватљиву цену и одговарајуће 

промотивне активности 1IIOже се очекивати да ће млади С1\fРЗНУТИ кромпир 

имати СВОЈУ перспективу на тржишту. 
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UDC: 658.8.0] 2.] 2:633.49/64] .437 

MARКET RESEAH.CH OF YOUNG (NEW) FROZEN РОТАТО 

Вгаl1islаv УlаllОујс l , PI1.D., Мilап К. Мјlаl10ујс2 , PIl.D. 

I F'aclllty ot' АgгiСllltше, Novi Sad 
2 1I1stitl1te оГ Agricllltl1Гal Ecol1ol11ics, Веlgгаdе 

SПl11mаry 

УОllпg (пе\v) fi"ozel1 potato гергеsеl1ts l111tгitiоп оГ 11igll qllality, \уl1јсћ is уегу јm
pOI·tal1t Гог СОI1S1Ш1егs, becallse it I13S, beside оt!1егs, уегу valllabIe 111Itгitivе сl13га
сtегistiсs. Ргјmагу goal оГ tI1is геsеагсћ is to al1alyze tlle possibility Гог iпtюdllсiпg 
пе\у ргоdllсt to Ље шагkеt. Becatlse tl1is is а cOI11pletely пе\v ргоdtlсt, it is 
песеssагу to do а I11агkеt геsеагсћ al1d to take iп сопsidегаtiоп basic еlеПlепts 
sigпifiсапt fOг distгiblItiоп of' Ље ргоdlIсt. 

Data gаЉегiпg 11as Ьееп dопе Ьу орiпiоп poll оп а siПlрlе гапdОI11 saI11ple of' 300 
реорlе оп Ље tепitогу of'Novi Sad. A1tI101.1g11 tIlis is а геlаtivеlу sm.all.s3I~ple Гог 
I1lОI'е sigпifiсапt гергеsепtаtivеlу, gаiпеd аl1s\уегs аге still el1olIgl1 lI1dICatlye апd 
tl1ey аге роil1tiпg to basic filсtогs \ућјсl1 SllOl\ld determil1e рlасеlПеl1t of' УОl1пg 
(пе\у) Ггоzеп potato. 

Кеу "\vords: dеI11апd, market геsеагсћ, УОlшg (l1e\v) fi'оzеп potato 

AutllOJ' 's аddгеss;' 

Dr Вгапislаv УlаllОујс 
Роlјоргivгеdпi filklIltet 
Тгg Dositeja Obradovica 8 
Novi Sad 
RepllbJika SгЫја 
е-шаil vlаllОviс@роlј.пs.ас.Уl1 
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Прегледни рад 

Утпцај коефпцијената еластичност тражње на цене .. 

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Број 4/2007 .. 
УДК: 631.153 

УТИЦАЈ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ ТРАЖЊЕ НА 

ЦЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХР АМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

д. Момировић I 

Резиме. Како у нашој земљи није рађена ни једна свеобухватна емпиријска 

анализа еластичности тражње прехрамбено-пољопривредних производа (од 

периода почетка транзиције) и њихов утицај на тржиште пољопривредних 

производа, циљ овог рада је да укаже на улогу и значај коефицијената елас

тичности тражње на цене ових производа, посебно што наше тржиште прола

зи период транзиције где су промене свакодневне и непредвидиве. Због тога, 

су коришћени емпиријски резултати истраживања еластичности тражње 

пољопривредно-прехрамбених производа Словеније из 2001 год, сыатрајући, 

при том, да можемо бар приближно објаснити како релативне ПРО1\[ене у цени 

и дохотку утичу на тражњу ових производа и да ће тенденције и трендови 

који су карактеристични за тржиште пољопривредно-прехрамбених произво

да за ову државу, пре или касније одразити и на наше тржиште. Резултати до 

којих се дошло показују да коефицијенти ценовне еластичности тражње за 

групу пољопривредно-прехра1\lбених производа (производи од брашна, мле

ко и 1\lЛечни производи, ыаст и уље, поврће, воће и други) Иlllају релативно 

ниску вредност, мању од нуле тако да свако повећање цена изазива релатив

но мало или скоро занемарљиво смањење тражње што указУЈе на закључак, да 
. . 
Је тражња нееластична и да такви производи спадаЈУ У тзв .. нужни, егзистен-
цијални производи. Поред тога, унакрсне еластичности тражње су веома нис

ке тако да било какве промене цене навише или наниже су занеыарљиве на 

ПР01\lене у тражњи. Коефицијенти доходовне еластичности тражње за групу 

пољопривредних производа, чија је вредност мања од нуле, (производи од 

брашна., поврће, уље и маст, кондиторски производи, газирана пића и други) 

спадају у тзв. нужна добра и свака промена у дохотку неће битније утицати 

на пораст тражње, Јер Је претходним НИВОО1\! дохотка постигнут известан сте

пен сатурације. Група пољопривредно-прехраЈ\lбених производа који имају 

нумеричку вредност доходовне еластичности тражње већу од јединици (мле-

I Др Драган М. Момировпћ, Дпректор, Аутопромет, АД., Нпш 
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ко и :\шечни производи и воће) спадају у тзв луксузни производи. те ће свако 

повећање дохотка повећати тражњу за ТШI производима. Коефицијенти елас
тичности тражње !шају велики аналитички значај за вољење пословне поли

тике предузећа, а посебно политике цена и планирање пољопривредне произ
водње. 

Кључне речи: тражња, еластичност, цена, доходак, тржиште 

1. ЕлаСТIIЧНОСТ тражње 

Еластичност тражње изражава интензитет реаговања тражње неке робе на 
промену цене те робе. Она изражава тачан квантитативан однос између рела
тивне промене у траженој количини робе према релативној промени цене 

робе. ПО СВО:\I обиму и структури тражња, зависи од висине цена роба и од 
величине и расподеле дохотка. У економској теорији и пракси предмет проу

чавања углаВНОl\1 чине две основне врсте еластичности тражње: 

1 . ценовна еластичност и 

2. доводна еластичност 

Ценовна еластичност тражње представља однос ИЗ:\lеђу процентуалних про
мена тражених количина робе (зависно променљива eKoHo:\lcKa вешrчина) и 
процентуалне промене цена (независно променљива економска величи

на).(9,93) Тражња за неким производом је еластична ако тражена количина 
значајно реагује на промене цене, тражња је нееластична ако тражена коли
чина само незнатно реагује на промене цене .. Коначно, постоји и тзв. једини
чно еластична тражња-када процентуално исте промене у цени изазивају 

процентуално исте такве промене у траженој количини добара. Ценовна ела

стичност тражње представља једну од основних категорија еластичности која 

указује на већи или мањи степен утицаја цене на тражену количину добара. 

Економисти ценовну еластичност тражње израчунавају тако што проценту
алну промену тражене !<оличине деле процентуалном променом цене 

где је: 

Q - почетна количина 
~Q - додајна количина 
~p - величина промене цене 
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Утицај коефицијената еластпчност тражње на цене .... 

Да би смо испитали у којој мери промена цене робе Х утиче на обим тражње 

робе У користићемо следећу формулу за израчунавање коефицијента унакрс

не еластичности тражње: 

Вредност коефицијената унакрсне еластичности тражње може бити негати

ван. позитиван и Једнак нули. 

Негативан коефицијент унакрсне еластичности тражње О'3Ј-Јачава да се ради о 

комплементарним производюra. Пораст цене неког појединачног производа 

доводи до смањења обима тражње не саIIIО тог производа веп и до смањења 

обима тражње његов!!х комплемената. 

Супротно. пад цене неког појединачног производа доводи до повећања оби

ма продаје не cal\lO тог производа већ и њених компле!\lена:та. 

Утицај величине дохотка на оБИ:'l1 тражене количине неке робе познат је у 

теорији цена као доходовна еластичност тражње. која изражава однос релати

вних (процентуалних) промена тражених количина неке робе према релатив

ним (процентуалнуш) ПРОIllенама дохотка, односно ефекат промена у дохотку 

на тражену количину дате робе, претпостављајући да су систем потреба и 

цена дате величине .. (5.112) 

МатеI\IaТИЧКИ, доходовну еластичност тражње IIIожемо изразити следећом 

формулом: 

Према TOl\fe, коефицијент доходовне еластичности тражње може бити негати
ван, позитиван или раван нули. 

Негативна вредност коефицијента доходовне еластичности тражње (аЕх<О) 

неког производа или групе производа. показује да тражња за тим производи

ма опада ако доходак расте, што значи да тај производ или група производа 

припадају тзв. нужним, егзистенцијалним ПРОИЗВОДЮЈа. Позитивна вредност 

коефицијента доходовне еластичности тражње (cIEx>O) означава да тражња за 
неким производима расте ако се доходак повећава, што значи да посматрани 

производ И1\!а одлике супериорног добра. 
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Дакле, доходна еластичност тражње показује степен реаговања тражње једног 

добра на Сl\laњење или повећање дохотка. Значи, тражња се јавља као функ

ција дохотка. (8, 103) 

2. Прпмена коефицпјента елаСТlIЧНОСТП тражње 
на цене пољопривредних производа 

у истраживањима еластичности тражње пољопривредно-прехрамбених про

извода, полази се од чињенице да се у исхрани становништва дешаваЈУ пози

тивне промене о Са порастом дохотка, друштвеног стандарда и побољшања 

услова живота, све више се раЗВИЈа организована тржишна потрошња произ

вода ширег асортимана и бољег квалитетао 

2.1. Цеиовllа елаСI1l11lfllосm mра.1lСlЬе [[цене l10ЉОl1рllвредIllL'( I1РОllзвода 

Као што знамо од раније, тражња за пољопривредним производима је неелас

тичнао Коефицијенти ценовне еластичности тражње које ћемо навести, пот

врђују закључак о нееластичној тражњи пољопривредних производа. 

Коефицијенти директне ценовне еластичности тражње пољопривредно

прехрамбених производа имају негативну вредност апсолутно мању од Једи

нице (0,3-0,9), тако да свако повећање цена изазива релативно I\laЛО или скоро 
занемарљиво снижење тражње, односно потрошње, због тога што прехрамбе

ни производи ПОДМИРУЈУ основне физиолошке потребе човека-потребу за 

храном .. Пораст цене неке појединачне робе доводи до Сl\laњења обима траж
ње не само те робе већ и до смањења обима тражње његових комплемената. 

Аналогно томе, из истих разлога, свако смањење цена пољопривредно

прехрамбених производа неће битније утицати на повећање тражње, односно 

потрошње. 

Ценовна еластичност тражње је најмања код прехрамбених производа као што 

је поврће (кромпир,пасуљ,купус), кафа, чај, какао, производи од брашна (хлеб), 

уље и маст, рибе а нешто већа код разних врста меса, воћа и млечних произво

да. Тако на пример повећање цене поврћа за 13% смањиће њихову потрошњу 
за 0,7%, односно смањење цене поврћа за исти проценат повећаће потрошњу 
поврћа за 0,5%, или код производа од брашна, повећање цене од 13% смањиће 
потрошњу ових производа за 5,3%, односно повећање цене за исти проценат 

повећаће тражњу овим производима за 3,5%, што нам указУЈе на то да 
промене у цени навише или наниже неће, битније утицати на промене траж

ње за овим производима, Јер се ради о егзистеНЦИЈалним пољопривредним 
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производима. I Најбоље ценовну еластичност имају месо, воће, млечни произ
води и јаја, поврће, кондиторски производи риба и негазирана пића. Тражња 
за овим ПРОИЗВОДИЈ\ra је нееластична и такви производи припадају групи 
IIнфериорних производа. 

Недијагонални елементи у претходној табели представљају коефицијенте 
унакрсне еластичности тражње ПОСЈ\lатраних група пољопривредно

прехрамбених производа. Сви коефицијенти унакрсне еластичности тражње 
имају негативне вредности, што указује да се ради о комплементаРНИЈ\1 доб
рима. Поред тога, вредност коефицијента унакрсних еластичности тражње су 
скоро близу нуле, што потврђује да је тражња по групама производа неелас
тична. На пример, ако се цене групе производа од брашна повећају за 100%, 
на основу добијених резултата (прва колона) тражња за месо би се смањила 
за 0,95% за рибу 0.7%, за без алкохолна пића 0,5% итд. При том, потрошачи 
који би куповали производе од брашна не би се обазирали на промене цене 
других група производа као што је месо, риба, Ј\!Леко и јаја, воће итд. За про и

ЗВОДИi\lа као што је риба. поврће. кафа, чај и слично, чији су унакрсни коефи
цијенти еластичности тражње толико ТIIали, скоро близу нуле, свака ПРО:\lена 
цена тих производа, била би занемарљива на промену тражње осталих група 
прехраЈ\Iбено-пољопривредних производа .. 

Коефицијенти ценовне еластичности тражње (у разним регионима)2 показују 
различите тенденције у кретању цена и тражње, што се може видети из сле
дећег приказа: 

1. Говеђе месо ! -2.069 7.. Кафа:! 0.25 
2 .. Овчије мес03 -2.195 8. Со:! 0 .. 1 
3 .. Свињско ТIIeco ! -1.044 9. Свеж грашак2 2.8 
4. Пилетина' -0.50 1 О. Парадајз3 4.6 
5. Сланинаl 2 .. 770 11. Хлеб~ 1.41 
6. Шунка l 0.615 12 .. Млеко~ 0.18 

, КоефицијеНТII ценовне еластпчностп тражње за поједпначне пољопрпвредне произ
воде (КРОМПIlР. пасуљ .. ) су нешто већи од коефИЦllјента елаСТИЧНОСТII тражње за 
групу производа (група поврће) 

1. Nathan Fiala. (2006), s. 12 
2. Аlldегsоп, Р. и al1tori, (1997), 5 .. 2 
3. Напr11а1l. F .. К, (2004), s. 8 
4. Zdravkovi6, о .. (2006), s. 156 
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Утпцај коефицпјената еластпчност тражње на цене .... 

Тако, на ПРИЈ\lер на, пољопривредним тржиштима Европске уније, коефици

јенти ценовне еластичности тражње показују сасвим другачију реакцију траж

ње на ПРОЈ\!ене цене пољопривредно-прехрамбених производа. Код високо ква

литетним пољопривредно-прехрамбених производа ценовна еластичност 

тражње је већа од јединице. Повећање цене, на пример, говеђег меса за 8% 
СЈ\raњиће потрошњу истог за 16.5%, односно смањење цена говеђег :\Ieca за 
исти проценат повећаће тражњу за говеђим месом за 18,9%. Аналогно TOJ\Ie, 
идентична је ситуација и са другим наведениТII производима ЧИЈИ су еластици

тети тражње већи од јединице и који спадају у тзв. супериорне производе док 

за оне прехрамбено-пољопривредне производе чији су еластицитети испод 

један тзв. инфериорни производи ситуација потпуно иста као и КОД пољоприв

редно-прехрамбених производа на првом примеру.. 

МеђутиТII, у свакоденевним тржишниы кретањима ситуација није тако једнос

тавна, као што произлази из претходних прорачуна. Наиме, у реалном животу, 

свако повећање цене. рециыо, говедине, већ у старту доводи до суздражније, 

односно смањење куповине тог производа. Трговци И кланичари. сигурно, у 

тоы случају, имају унапред припремљене залихе за известан временски период, 

те ће смањење потрошње од стране потрошача који сада купују супституте, јер 

су јефтинији, свакако довести до кварљивости и губитка у квалитету, али и 

повећати трошкове скгraдиштења. Због такве тржишне ситуације, трговци и 

кланичари губе профит, те су принуђени да сниже малопродајне цене. Све то, 

негативно утиче на ефекат ценовних еластицитета на нивоу пољопривреде, 

него што то показују једноставнији прорачуни ценовне еластичности тражње. 

Уз то, трговци и кланичари користе повећану додатну тра:жњу за супституте и 

теже да повећањем њихових цена компензирају губитак. Дакле, промена цене 

једног пољопривредног производа, има много шире репрекусије на ток крета

ња цена осталих пољопривредних производа, него што то изгледа у први Ј\ШХ, 

посматрањеl\l и анализирањем прорачуна еластичности цена .. 

То саЈ\Ю упућује на већ наведену констатацију, односно закључак, даје тражња 

за пољопривредно-прехрамбеним производима нееластична. Утицај коефици

јента еластичности тражње на цене пољопривредних производа има велики 

аналитички значај за вођење пословне политике на ыакро и ыикро нивоу. 

2.1. Доходовllа елаСl1lllЧllОС11l111/ЮЈlсње 11 цене 1l0љопрllвредJlllХ ПРОllзвода 

Међутим, поред коефицијента ценовне еластичности тражње, на висину цене 

и обим тражње пољопривредно-прехрамбених производа, велики утицај и 

значај иыају коефицијенти доходовне еластичности тражње. 
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Др Драган М_ Момировип 

Коефицијенти доходовне еластичности тражње (групни) за 2001 годl, 

1, Про од жита 0.961 5_ Поврће 1,180 
2 __ Месо и риба 0.952 6, Слатки производи 0.927 
3, Уље и :VШСТ 0.708 7_ Воће 0,967 
4_ Млечни производи 1,121 

Коефицијенти 
ry 

доходовне еластичности тражње- пољопривредно-

прехрамбених производа, чија је вредност мања од нуле, производи од жита, 

месо и риба, уље и маст слатки производи и воће. спадају у тзв_ нужна, одно

сно неопходна добра која служе днеВНОl\1 задовољењу потреба сваког поједи

начног потрошача, 

Повећање цене ових пољопривредно-прехрамбених производа врло мало 

утиче на смањење тражње и потрошње, исто тако, пад цена неће довести до 

осетног повећања њихове тражње и потрошње_ С оБЗИРОI\! на место и улогу 

таквих пољопривредно-прехр~мбених производа, тражња за овим произво

дима показује нееластичност_-' 

Уколико би дошло до повећања дохотка, тражња и потрошња ових пољопри

вредно-прехрамбених производа, не би се много повећала, повећала би се 

врло I\lало, односно, код неких производа би опала. јер је постигнута извесна 

засићеност претходним НИВООi\l дохотка_ 

Коефицијенти доходовне еластичности тражње пољопривредно

прехрамбених производа чија је вредност већа од јединице, млеко и i\lлечни 

производи и поврће спадају у тзв. луксузна добра. То значи, да би повећање 

дохотка код потрошача довело до повећање тражње и потрошње ове групе 

пољопривредно-прехраl\!бених производа и обрнуто_ 

, Regrosek, D_ (2002), s. 31 
2 Како у нашој земљи емпиријско пстраживање еластичности тражње новијег датума 
не постоје или аутору овог текста није познато_. иако се обратио СВIЊI Економским 

ИНСППУТlIма Србије, Заводу за статисТllКУ Р.Србије и Заводу за истраживање 

тржишта, добио је одговор да то нико не ради а многи нису знали зашто ово треба и 

у које научне сврхе се корпсти __ Аутор је због тога, био принуђен да користи коефи
цијенте еластичности тражње из Словеније за 2001 год сматрајупп да је у овом 

моменту она најрефернтнија да се макар приближно објасне неке тенденције које се 

одражавају (или се могу изражавати у блиској и даљој будућности) на тржиште 

пољопривредна-прехрамбених производа Србије. 

КоефИЦllјентн доходовне елаСТIIЧНОСТИ тражње код неких пољопривредно

прехрамбених производа могу иматп негативан знак и такви производи спадају у 

тзв. инфериорна добра_ Код таквих производа, повепање дохотка смањује њихову 

тражњу, супституцијом квалlпетнијим, бољим производима __ 
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Код анализе и емпиријска истраживања доходовне еластичности тражње, 

постоји ефекат супституuије.' 

За пољопривредна предузећа значајно је познавање доходовне еластичности 
тражње јер Иi\l омогућава да оцене какве ће репрекусије на оБИi\l и асортиман 

производње ИI\ШТИ повећање или Сl\шњење дохотка становништва. 

Закључак 

Анализа ефеката еластичности тражње на цене пољопривредних производа 
означавају релативне ПРОI\!ене утрошене количине у односу на промене цене 

и промене у величини дохотка, Коефицијенти ценовне еластичности тражње 

пољопривредно-прехрамбених производа имају вредност мању од јединице, и 
то код групе основних прехрамбених производа, па им је због тога. тражња 

нееластична, те припадају НУЖНИi\l пољопривредно-прехрамбеним произво
дима_ Њихове унакрсне еластичности тражње су толико ниске да су занемар
љиве ПРО1\rене у тражњи услед промена цена на више или наниже __ При ТО1\I, у 
принципу I\!ожемо константовати да свака промена цена. било навише или 

наниже, код l\!НОГИХ пољопривредно-прехрамбених производа,(вредност 
мања од један) изазива релативно мало, скоро занемарљиве промене у пот

рошњи, јер су то нужна добра за опстанак, а код луксузних добара (вредност 
изнад један) свако повећање цена код потрошача изазива смањење потрошње 
тог добра и повећање потрошње супститута_ 

, Између појединих врста прехрамбено-пољопрпвредюIX пропзвода постоји впсок сте
пен СУПСТlПУЦllје __ На следепом примеру приказапеl\!О ефекат супституције на пољоп
ривредно-прехраl\lбеноы тржишту САД да бисмо видели који значај елаСТИЧНОСТII 

тражње имају у ТРiКишно развијеним привредаl\Ш. Сцхултс (9.114) је на основу одре
ђеног стаТИСТlItlКОГ материјала шрачунао коефпцијенте елаСТИЧНОСТJl тражње говеђег 

и свпњског меса и дошао до следећпх резултата: 

а) e.7C/C/l1l1'11/Ocm mРСlJlClье у одllОСУ lIа цеllУ 1IЗlIОСlI -о. -/9: 
БЈ е.7аСIIIlIЧ1/Осm mра:Ј/Сње у однос)' lIа цеllУ СGlIЊСlшг .1Iеса 1IЗI/ОСll +0.-16; 
11 Ј е.7С/СIl111'llюсm IIIjJL7JIClbe у одllОСУ "а доходак 113I/ОСll +036. 
Да би смо утврдили како повећање или сыањење цене и дохотка утичу на кретање 

тражње, попи ћемо од одређене претпоставке: 

Прво, нека се цена говеђег меса повећа за 10'\'0 .. Како је коефицијент еластпчностп 
тражње у односу на цену тог меса 0.49, треба планпратп смањење тражње и потро
шње говеђег меса за 4,.9%. а ТПl\lе п пропзводњу тог ыеса. 
Друго, нека се цена свињског меса повећа за 10%_ У ТО:-'I случају треба планпрати, 
зависно од коефицијента унакрсне еласТllЧНОСТИ тражње који Il3НОСIl +0.46, повепа
ње тра:;.кње и потрошње говеђег меса за 4В%, а пше и повепање ПРОll3водње овог 
меса_, 

Трепе, нека се повепа доходак потрошача за 10%. Како коефицпјент доходовне елас
ТПЧНОСТlI тражње пзносп +0,36, тражња говеђег меса пе се повепати за 3_6% 
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Др Драган М. Момпровпћ 

Коефицијенти доходовне еластичнсти тражње пољпривредно-прехраЈ\lбених 
производа, чија је вредност мања од нуле, спадају у тзвлужна, егзистенци

јална добра, чија тражња показује приличну нееластичност. Пораст цена ових 
производа неће битније утицати на сыањење тражње за њиы и исто тако сма
њење цене тих производа неће осетније повећати њихову тражњу и потрош

њу. Повећање дохотка не би много утицало на повећање тражње и потрошњу 
ових добара, јер је у дотадашњеы временском периоду постигнут одређени 

степен сатурације тим ПРОИЗВОДИЈ\Ia претходним нивоом дохотка. Коефици
јенти еластичности тражње код пољопривредно-прехраыбених производа, 
чија је вредност већа од јединице спадају у луксузна добра те свако повећање 
дохотка повећаће и тражњу за тим добрима. 

Коефицијенти еластичности тражње имају велики аналитички значај за еко
номску политику И планирање привредног развоја и развоја предузећа .. За 
сваку анализу очекиваних промена у прехрани неопходно је познавати цено

вне и доходовне еластицитете тражње како би се унапред антиципирале про

Ј\lене у тражњи које доносе промене у цени и дохоцима, али и да оцене какве 
ће репрекусије на обиы и аСОРТИ1llан производње имати промене у релатив
ним ценама и ДОХОТКУ становништва. 
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EFFECT OF COFFICIENT OF DEMAND ELASTICITY ON PRICES 
OF AGRICULTURAL AND ALIMETARY PRODUCTS 

Ог Огаgап М. МОl11јгоујс, direktor 

Аt1tоргоmеt, А.О., Nis, Serbia 

Summary 

ТћегеЉге ешрјгјс геsеагсl1 оГ dеl11апd elasticity оУ аgгiсt1ltшаl апd аlimепtагу рго
dllcts of' S lоvепiа from уеаг 2001 l1ауе Ьееп lIsed, сопsidегiпg tI1егеЉге tl1at ",те 

cot1ld арргохirпаtеlу ехрlаiп 110W relative сlшпgеs iп prices апd iпсоmе effect 
dеmапd оУ tI1ese prodllcts апd 110W tепdепсiеs апd trel1ds \уl1iсl1 аге specific Љг 
Магkеt of аgгiсultшаl апd аlirпепtагу ргоdllсts iп tIlis COlll1tгy, wOllld sоопег ог 
late!" геЛесt iп OllI" rпШ'kеt too.1Ile rest1lts tI1at appeared, SllO\V tlшt соеffiсiепt of' 
ргјсе elasticity оп dеl11апd Љг grollp оУ аgгiСllltшаl-аlirпепtarу products (f1ош, 
rпilk апd daiгy prodt1cts, fat апd ојl, vegetabIes, frt1its etc) Iшvе relative low уаlllе, 
less 1:lшп zero, so еасl1 ргјсе iпсгеаsе evokes геlа1:јуе lо\у dесгеаsе оГ dеrпапd 

\уl1јсl1 iпdiсаtеs Ље сопсlusiОI1 tI1at dеrпапd is il1elastic al1d sllcl1 ргоdllс1:s Ьеlопg 1:0 
so callec! песеssity - SllЬsistепсе prodt1cts.Apart {гоm tI1at, cross-elas1:icity of' 
dеmапd аге уегу lо\у so аl1У ргјсе сlШl1gеs IIp\vards апd dО\Vl1\vагds ш"е пеgligiЫе 
to сlшпgеs оп dеmапd. 

Соеffiсiепt оУ iпсоmе elasticity of dеrпапd Уог gГОllр of аgгiСllltllгаl products, 
\VllOSe уаlllе is less tI1at zero (Лош prodllcts, vege1:abIes, ојl апd fat, сопfeсtiОl1егу 
prodllcts, soda dгiпks al1d оt!1егs) Ьеlопg to so called песеssity ргоdllсts al1d еасl1 
iПСОl11е f1l1сtllаtiоп \vollld 1101: sllbstal1tially affec1:s iпсгеаsе оГ dеrпапd, becallse 
ргеviОllS јl1СОl11е lеуеl Iшs attail1ed сег1:аiп sаtшаtiОI1 ројl11:. Соеffiсiепts of dеmап1: 
elas1:icity Iшvе по1:аы�e апаlitiсаl sigпifiсапсе for I11апаgеmеп1: iп ыliпеsss роlјсу of 
СОl11рапу, especially ргјсе роlјсу апd рlаппiпg of' аgгiсt1l1:шаl pгodl!ctiol1. 

Кеу \vords: dешапd, elasticity, ргјсе, iпсоmе, market; 

Autlzol' 's addl'ess .. ' 

Ог Огаgап М. МOIlIјгоујс, Оiгеk1:0Г, 

AlItoprol11et, А.О., Nis 
Теl. 063-413-265, 018-249-744 
Е-тај 1: тОl11јгоујС({ИI11У. itS.пеt 
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Strategy and Priorities for АgгiСllltше and Rшаl De\'elopment In Romania 

Прегледни рад Економика пољопривреде 

Број 4/2007, 
УДК: 631,1(498) 

STRATEGY AND PRIORITIES FOR AGRICULTURE 
AND RURAL DEVELOPMENT IN ROMANIA 

Summary. AgricHltHre remail1ed а key sector of' Rоmапiа iп Ље fiЋmе\vогk of Ље 
рге ассеssiоп period to Ље Ешореап Uпiоп, Тlшs, агонпd of' 41 % of' Ље ешрlоуеd 
рорнlаtiоп \vorked iп tl,e ргiшаrу sector \уl1iсЬ гергеsепt арргохiшаtеlу 14% of Ље 
Rошапiап GDP. Тће Сорепћаgеп Sшпшit Dесisiопs, Ње Аl1Iшаl Rерогt of ЕС of' 
October 1999 оп Ље Rошапiап's Progress towards Ассеssiоп as well as Ље gепегаl 
рrovisiопs of' Ње EU Agenda 2000 Fгаше\vогk and tIle bilateral pl1ase of Ње acqHis 
sсгеепiпg ['eacIled Ље sаше сопсll1siопs as tlюsе of' Ље Nаtiопаl Strategy [ог Ље 
есопошiсаl dеvеlоршепt оf'Rошапiа ргеsепtеd to Ње Ешореап Uпiоп iп Магсll tI1is 
уеаг, шеапiпg tЬе пееd fOг Rошапiа to create а fi.1I1сtiопаl шаrkеt огiепtеd есопошу, 
сопsistепt wiЉ Ље principles, поппs, шесl1апisшs, iпstitнtiопs, апd policies of' 
Ешореап Uпiоп, TI,e сопvегgепсе fOгеsееп iп tl1is respect is based оп ап еvаlнаtiоп 
of геsошсеs апd орроrtнпitiеs of' dошеstiс and iпtеrnаtiопаl сопtехt, апd геsропd as 
laid dо\vп Ьу Ље Hpdated Nаtiопаl Ргоgгашше for Ље Аdорtiоп of' Ље ACqHis to Ље 
dOHble геqнiгешепt of fiпаlisаtiоп of а шагkеt огiепtеd есопошу апd of' ргерагаtiоп 
fOг Ље ассеssiоп to Ље Ешореап Ul1iоп, fOг l1sing Ље I1istorical сl1апсе offered Ьу 
Ље dесisiоп of Ље Ешореап Сонпсјl iп Неlsiпki of DесешЬег 1999 to ореп Ље 
пеgоtiаtiоп of' ассеssiоп fOг Rошапiа, Јп tl1is given сопtехt, we \уill ргеsепt iп tl1is 
рарег tl1e priority of' l1агшопisаtiоп of' Ље lеgislаtiоп сопсеmiпg Ље SAPARD 
Рrogгашше шеаsшеs, Ьеt\vееп 1999 апd 2004" 

KeY'vords: SAPARD, аgгiСl1ltше, Ешореап UпiОI1, fi.1I1ds, ргоgгаш 

I Clalldil1 Сјсеа, Ph.D" Senior Lесtшег, Academy of' Есопотјс Stlldies, Facl1lty of 
Management, Piata Rотапа, N° 6, Sector 1, BlIcharest - Romania. Phone: +40 (0)21 319 
19 ОО int 223,247 & +40 (0)722 624927, е-тајl: clalldill.cicea(cVman.ase.ro 

2 Drago СvUапоvic, PhD, Scientific Adviser, Јопеl Sllbic, РI1О, Scientific Associate, Jnstitнte 
of АgriСllltшаl EC0l10mics, 11060 Belgrade, Volgil1a 15, Tel: +381 (0)11-2972-858, 
е-тајl: сlгшю с!Ш.mаil.iер.Ьg.ас.У)Ј; јопеl S(ЩП1аil.iер.Ьg.ас.У1! 
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Clalldill Cicea, РI1.Д, at аll. 

Intro(1 uction 

Iп tl1e Nаtiопаl Ргоgгашше Љг Ассеssiоп оГ Rошапiа to tIJe Ешореап Uпiоп (Мау 
2000), iп уоlШllе I, cl13pteI" 3, item 3.4.2.5. !ntegnltec! Аg1"iСl/!tша! ond Ruml 
DC1'c!opmcllt, is шепtiопеd tl1at tl1e Nаtiопаl Рlап Љг АgгiСl1ltl1ге апd Rшаl 
Dеуеlорmепt (NPARD) is а сошропепt part of Ње Nаtiопаl DеуеlОРl11епt Рlап, as 
Њis lattel' \yas арргоуеd Ьу tl1e GоуеГI1l11епt Dесisiоп 74911999. Iп уоlШllе II of' tl1e 
Nаtiопаl Ргоgгашше Љг Ассеssiоп of' RОl11апiа to tIIe Ешореап Uпiоп - Аппехеs, 
itel11 3.4 . .2.5. AgJ'iclI!tlll'C, RlII'ol DC1!e!opment, iп ассогdапсе \yitI! tl1e ЕlII'оре 
Аgгееl11еl1t (1994) апd \ујЊ tl1e Ассеssiоп Рагtпегsl1iр, аге шепtiопеd Ље legal 
dОСШllепts \уl1јсl1 аге to Ье еlаЬогаtеd / аl11епdеd, апd аге establisl1ed tIJe dеаdliпеs 
Ьу \Yllicll Ље асtiоп of legislatiye l1агшопisаtiОI1 is to Ье accol11plislled, tаkiпg iпtо 
аССОllпt also Ње il11рlешепtаtiоп of' Ње SAPARD РгоgIЋI11П1е. TlllIs, Rошапiа 
il11plel11el1ted iп Ље аgгi Сll 1 tlll'a 1 sectoI' Ље stГllсtшаl аdјllstl11епts песеssагу to its 
iпtеgгаtiоп iп Ље СОП1l11ОП АgгiСllltllгаl Роlјсу апсl it Sllррогtеd tI1е il1уеstl11епts 
1I1at геsресt tlle с 0111 111lШ it У Гllles геgШ'diпg еСОПОlJ1iс, епуiГОПlJ1епtаl апd social 
fieltis. Сопsеqllепtlу, iп tl1e last уеагs Ьеfoге аdl1еsiоп to tlle EU, RОll1апiа 
lIпdегtооk : 

о) 011 {!1С опс lЮJl(l, ill (!7С ссопоmiсjlс!сl. t!zсјоl!О1l'iп,g octiol7S. 

То set-l1p optil11al dil11епsiОl1еd аgгiСllltшаl 11О1diпgs, ecol1ol11ically еffiсiепt, 
Ьу iпvеstшепts апd Ьу exclllC!il1g 1I1е mагgiпаl ехрlоitаtiопs: 

То fOC1IS оп Ље stГllсtшаl геЉПllS tI1ГOllgll tl1e stгепgtl1еl1iпg оГ dgгiСllltшаl 
11О1diпgs, ргivаtizаtiоп оГ СОl11l11егсiаl СОl11рапiеs [rОI11 tl1e Пlгаl ш'еаs \уllеге 
по\уаdауs tl1e state 11as l11ајогity capital, Nаtiопаl АgгiСllltше апd Rшаl Deyel
Орl11епt Рlап 2000-2006; 

То јmрrоуе tlle legal апd iпstitlltiопаl fгаlПе\уогk Љг а good Љпсtiоп iпg оГ ag
гiС111tllгаl mагkеt, апd to Sllррогt tI1е dеvе]ОРl11епt оГ Ље iпfiЋstГllсtше песеs
sагу Љг tl1is шагkеt; 

То Sllstаiп po]icies Ьу аgгiСllltшаl ргоdllсts iп огdеr to јl11ргоуе tlle wlю]е 
с]шiп fi'om Ље ргоdl1сtiоп to tl1e СОПSllшег, ЬоЉ оп Ље iпtегпаl al1d ехtеП1аI 
market, iп cOl1forl11ity \yit]l Ље qllality stаl1dагds of'tlle ЕИ: 

То diyersiђr Ље гшаl есопоmу Ьу ПОI1-аgгiСl1ltшаl еСОПОl11iс actiYities; 

То SlIppOrt tIle уосаtiопаl tгаiпil1g of' аgгiСl1ltшаl рГОС!lIсегs al1d lal1d ог fOrest 
о\упегs. 

Ь) Оп tlzc o/lzC/' lюпd, in {llе l'cgula/ion{zcM o.f/lzc administnlti1'C Ј'сЈопl1S /lюt 11'ill 

alloll'. 
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То aligl1 its ]еgislаtiоп (especialIy iп Ље vеtегil1агу апd pl1yto-sal1itary fields) 
to tћe acqllis СОIШllШlаlltаiге апd to ргерш'е сопsеqllеl1tlу its il1tеgгаtiоп iп tћe 
СОl111110П АgгiСllltшаl Роlјсу; 
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То епfoгсе its аdl11iпistгаtiуе capacity Ьу tгаiпiпg реорlе iп огdег to allo\y аl1 
optil11al Ггаl11 iпg of' t]lis еСОПОl11iс sесtог; 

То bllild tI1е iпstitlltiопаl stПlсtшеs песеssагу to tlle аdl11iпistгаtiоп оГ Ље 

СОП1l11ОП АgгiСllltнrа] ро 1 јсу. 

RОl11апiа l1as ЬеgllП to deyelop а сегtаiп ПШllЬег of' геЉПllS iп tl1e fгаl11е\\lогk 
of't]lis роlјсу: 

Тће giviпg Ьаск of' Ље аgгiСllltше апd Љгеstгу lапd апd tl1e еstаЫislнпепt оГ 
tћe ргiуаtе ргорегty iп аgгiСllltше, at Ље sal11e til11e wi1l1 Ље арргоуаl of' tIle 
Lапс] Law No. 18/1991, \ујЉ sшf'асеs поt ехсееdiпg ] О 113, апd Ьу Ње арргоуа] 
of' tlle Lюу No. 1/2000 Љг Ље гесопstitlltiоп of' Ље аgгiСllltше апd Љгеstгу lапd 
ргорегty rigl1t геqlliгеd iп СОПЉГl11itу \yjtћ Ље ргоУisiоп ој' tl1e Lапd La\y No. 
1811991 апd оГЊе La\y No. 16911997, tћe Sllгf'aсе \уllјсl1 \yill Ье gaye Ьаск I13S 
110 l11аге tћап 50 ћа: 

Тће sеttiпg lIР of Ље legal fral11e Љг: Ље trапsfег of' Ље lапd Ьу Ље аРР,гоуаl of' 
Ље La\y No. 5411998 геgагdiпg Ље legal tгапsfег of tIJe lапd: Ље gгапtll1g соп
ditiопs stated Ьу tћe La\y по. 21911998 геgагdiпg tI1е gгапtil1g сопditiопs; Ље 
lеаsiпg of' tI1е lапd iп cOl1fOfl11ity \ујЉ tl1e La\y по. 1611994 геgагdiпg tI1е leas
iпg: dеfiпiпg еlеl11епts of tћe lапd геfопп апd fOг tI1е estabI islll11епt оГ tI1е lапd 
l11arket; 

Тlle епsшiпg of' Ље legal [гаl11е for the ргivаtizаtiоп of Ље аgгiСllltше СОl11ра
пiеs (iп сопfOПllity \ујЊ tI1е GоуеГПl11епt Uгgепсу Огdiпапсе No .. 19811998 ге
gагdiпg tћe ргiуаtizаtiоп of Ље СОl11рапiеs ћаУiпg iп аdl11iпistгаtiоп аgгiСl1ltше 
lапd ог lапd Ьеiпg al\\'ays lIпdег wateI' sћiпе) апd of tI1е fOod iпdllstгу СОl11ра
пiеs (GоvеГПl11епt Uгgепсу Огdiпапсе No. 88/1997 геgагdiпg Ље ргivаtizаtiоп 
of' Ње СОl11рапiеs апd Ље Law No. 99/1999 геgагdiпg tћe ассеlегаtiоп ој' tI1е 
ргivаtizаtiоп ргосеss); 

1Ће аdl11iпistгаtivе - iпstitl1tiопаl геfOГI11 of' the Mil1istry of Аgгiсll]tнге апd 
Food (GоvеГПl11епt Dесisiоп No. 331/2000 for Ље 1110difiсаtiоп апd СОl11рlе
tiоп of Ље GоуеГШl1еl1t Dесisiоп No. 611999 геgагdiпg Ље огgапizаtiоп апd 
flrпсtiопiпg of·ttle Мiпistгу оГ АgгiС111tше апd Food). 

Тће sеttiпg-l1Р of' tћe SAPARD Аgепсу \ујЉ Ље Gоvегпшепt Uгgепсу Ordi
папсе No 142/2000. 

1. Objectives of the plan 

Оп tI1е lопg tеГI11, tћe strategy proposed Ьу tћe Natiol1al Рlап for Аgгiснltше апd 
Rшаl Dеvеlоршепt (NPARD) \\'as to сопtгiblltе to Ље ассеssiоп of' RОl11апiа to Ље 
Ешореап Uпiоп апd аllо\уiпg tIlat RОl11апiап аgгiСllltше to Ье геiпfoгсе iп order to 
Ье аЫе to соре \yitll tIJe COl11l11l1l1ity l11arket СОl11реtitiоп's ргеssше апd at Ље same 
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Clal1dil1 Сјсеа, Рll. D., at aII. 

time јmргоуе Ље I ife сопditiопs of tllе есопоmiс аgепts оГ гшаl areas. Наviпg ге
g31'd to: 

(i) objectives 1ll1del' Ље Ассеssiоп Рагtпегslliр (98/С/202/О8 ЈОСЕ 29.06.1998); 

(јј) СОl1псil Rеgl1lаtiоп 1268/99 оп SAPARD; 

(iii) tlle есопошiс priorities laid dо\vп Ьу Ље Nаtiопаl Pгogram f"oг Ље Adoptiol1 
of' tlle acql1is. 

"Ау! 1 (2) COl71mzmily SztP/J01'1 slюll comply 11'itl1 Ље сощ!itiОI1S laid d01I'11 јn [11е 

ji'amell'O/'k o/accessjol1 ршtnаsl1iрs and slюll,'еlаtе јп ршtiсztlш {о: 

а) conf1'ibuting 10 {11е implementalion оЈ 111е acc]uis commlll1alltaiye conceming {!1е 
САР and Telated policies ", 

Ь) soll'ing p,.iO/"ity ащ/ spec([zc p,'oblemsfOl' {11е sllstainable adaptatioll 0/t!1e Щ!,l'i
cu!tlll'a! sectoy and пп'а! шеаs јп {!Је applicant Cozll1tl'ies; 

(iv) tile socio-еСОП0111iс сопditiопs ргеvаiliпg iп Rошапiа гшаl areas, Њејг 
stгепgЉs, as \уеЈI as роtепtiаl. 

(у) Ње mнltifнпсtiопаl гоЈе of' аgгiснltше as provided for iп tlle Ј'еfOПl1 Аgепdа 
2000 апd оп Ње basis оГ Ље fOlIО\viпg ргiпсiрlеs: 

а compelitilJe agl'icu!tlll'e sectol' 1ЏЫС!1 саl1 gmdllally j{lce-lIр {о {l7е 1ЏОl'М 

mшkеt, 

p,'odllCtiol1 metllOds em'il'ol1mel1taIlY/i'iendly, аЫе {о supply (]ua!ity pl'OC!UCts, 
VшiоZlS }01'111S оЈаgJ'iсultше 11'itl1 tl1еfоllонФzg lines.,· 
{о keep {11е tmdition, 
10 maintain Il7е cOlll1tl~}lside, 
{о maintain {11е actilJe l'шаl cOll1mzmities, 
(о maintajn [11е employmenl, 
а simplel" agl"icultll1'al policJ! mOl"e Zll1с/аs/шzdаЫе 11'ЫС!1 es/ablislles а сlеш 
'јпе Ье/1џееп [llе c/ecision t!юt 11тЈе {о Ье taken joint/y cmd lЏЫС!1 s!1Ould stay [П 
(!1е lюпds 0/еаС!1 state: 
l'ecognition o/t!le "еп,јсе!) pY01Jided [Ју/аnпа.) {о /11е socie/y; 
(о inSllye ап еqzюl tl'eatment о/теп and lI'оmеn 

Тllе sllpport givеп Ьу Ље СOIШЩll1itу iп Ље period 2000-2006 tћГOHgll the 
SAPARD Ргоgгаl11l11е slшIl Ье fOcllssed оп асtiопs dеsigпеd to cOl1tribllte to tlle 
геасlliпg oftћe fOIlо\viпg gепегаl objectives pгoposed fOг SAPARD РгоgГ31шпе: 

ј) ТЈЈе implementatioll 0/ Ље acqllis СО/1l/1llllШlltаiге conceming Ље COl1ll1lO11 

agricllltllral роliсу, Ље еm,јГОl1l1lеп! protectioll а1l(1 ,'elate{1 policies јп Ље 
fieZll ојIо{){! ашl СОШlll1lег protectio1l /'eglllatiolls, РllЫјс ltеаltlЈ, Јџеll Ьееl1 

ашl goo{l Itealtll сошlitiОll 'ОЈЉе allimals ашl plallts llealtIr. 
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Tllis objective оГ Ље Rоmапiап strategy fOг il1tegratiol1 iп tlle Еl1Гореап Uпiоп fOг 
аgгiСllltше, Гood iпdllstrу. fisllегiеs апсl гшаl dеvеlорmепt sectol'S is гергеsепtеd Ьу 
il11рlеl11еl1tiпg of' Ље acqttis СОl1111111lшtttаiге" SAPARD \vill sttррогt ргасtiсаl devel
оршепt to iшрlеl11епt tlle ргоvisiопs of tlle acqttis regaгdil1g: 

а) Food stапdагds; 

Ь) COl1tгol l11еаsшеs iп огdег to аssше tlle СОПSШllегs ргоtесtiоп, tlle рныјс Ilealtl1 
апd Ље апil11аl апd рlапts 11еаltl1саге; 

с) ЕпviГОl1mеl1t ргоtесtiОI1., 

ii) Eugagiug /ог Ље emJimIll11eut jJmtectioll. Ље tmllspositiol1 ји Ље l1atiol1alleg
islatioll шиl implemeutatioll 0/ Ље DiJ'ecti~'e "Nit1Yltes", 0/ Ље pJ'ogml1ll11e 
"Natlll'a 2(}(}(}" ашl 0/ Ље Directipe "E\l(llllation 0/ Ље Em'imlll11ental Im
pact"(AllIlexes 1 шиl П). 

Ш) S011'il1g prioritie.'I шиl specijic pmblems /01' Ље sustainable щlарtаti011 о/ Ље 
agricultllral sect01' ти/ Гllт! areas o/Romania. 

Таkiпg iпtо acCOttl1t tlle iclel1tified stгепgtl1s, disparities, gaps апd оррогtttпitiеs, Ље 
511Огt al1d 10l1g tеПl1 strategy proposed tilГOl1g11 Ље Nаtiопаl Рlап foI" Rшаl Devel
оршепt sllalI Iш\'е tile falIо\viпg strategic objectives: 

. slIstainable с!еlЈе!орmеп! о/ ап competiti11e agl'o-Iood sector Ьу шоdешiziпg 
al1d il11ргоviпg Ље ргосеssiпg, l11агkеtil1g оГ аgгiСllltшаl апd fisl1егiеs prodttcts; 

- ,10 inaease slаl1dшd oj!il!ing јп п[]'([! шеаs Ьу il11ргоviпg al1d developil1g tI1е 
песеssагу iпfгаstГLlсtшеs, al1d Ьу dеfiпil1g апd sеttiпg llр Ље good аgгiсttltше 
practice Љг sttstаiпаЫе аgгiСl1ltше al1d гшаl dеvеlоршеl1t; 

- ,to Lievelop t!1e l'шаl еСОl10mу, Ьу settil1g HP al1d шоdегпiziпg the fixed assets, 
fOг private аgгiСl1ltшаl апd forestry 11Oldil1gs, dеvеlорiпg апd Ље diversifyil1g 
Ље еСОl10шiс activities, iп order to l11аiпtаil1 апd/ог сгеаtе аltегпа

tivе/Sl1ррlеmепtагу iПСОl11еs апd пе\\' jobs; 

- "fO de1Jelop lштаn l'еsош'сеs Ьу iшргоvil1g Ље vосаtiопаl tгаil1iпg Љг f'aГl11егs 
al1d О\\'l1егs of' forestry lапds апd Ьу Ьнildiпg al1d cOl1solidatil1g Ље il1stitl1tiопаl 
capacity" 

For all of' Љеsе stlЋtеgiс objectives, ргiогity \vas fOcl1sed to Ље iпvеstl11епts tilat аl
low Ље imрlеmепtаtiоп of Ље acqllis C0l1111111l1al1taire" 

2. Strategies апд Prio)'ities for SРЮ'еd Assistance 

Тће strategy fOг SAPARD аssistапсе described below аiшs at асћiеviпg Ље mаiп 
objectives of' Ље Nаtiопаl АgгiСllltше апd Rшаl Dеvеlорmепt Рlап \\'hile takil1g 
iпtо сопsidегаtiОI1 Ље fOllоwiпg сопstгаiпts: 
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Тће ргiогitiеs set iп Агt, 4.3 оГ СОllпсil Rеglllаtiоп 1268/1999, iп рагtiСlllаг: 
"]11 {l/С;Ј' p/cms, арр/јест! COlll1tl'ics s!юll СIISШ'С t!юt pl'iOl'ity ј;.; gi,·сп {о mcas

Ш'СS (о ;mртl'С ll1шkсt сЛјсјспсу, qualit)' аl1C/ 11ca/lfI Slапdшсl.s' ат! mcaslI/'Cs 

10 Cl'catc IIСН' сmрl0уmСIl! ;п Ј'/ll'аl Cl/'cas, ;11 complicll1cc 111;111 {17С Pl'01'is;o17S 011 
'l7с ]J/'otcct;O/l 0/t17c сm'il'оmnСПf ", 

Тће list of' eligibIe Меаsшеs givеп iп Ље Аге 2 of' СОllпсil l'eglllatiol1 
1268/1999. ~ ~ 

То acl1ieve Ље ргiOl'itiеs, tIle орегаtiопаl objectives геfeггiпg to tl1e lПеаSllГеs рго
posed Ьу Ље SAPARD Rеglllаtiопs is as fOllo\vs, l'egГOllped iп faш ргiогitiеs, TI1e 
gепегаl апd Nаtiопаl АgгiСllltlIГе апd RlIГal DеvеlОРl11епt Рlап 2000-2006 specific 
objectives of' еасћ l11еаsше аге to Ье fсншd iп tIle l11eaSllГeS оГ Ље SAPARD Рго
gгаl11ше Љаt \\'as pГOl110ted. TI1ese ргiогitiеs \уеге Ље fOllоwiпg: 

РгјmЦЈ! 1: Impmvillg Ље access 10 markels ти! оЈ Ље compelitivelless oJagPicll!
tllra! processe{!/J1'O{!llcts; 

PJ'joгj~J! 2: Improvillg illJrastrllctlll'es Јог гит/ {!е11е!орmеll! ти! аgгiСll!tш'е; 

РЈ'јm'ј(Ј! З: Depe!opmel1t оЈгuгаl еСОllОЩv; 

PгjOl'j~J! 4: Deve/opmel1t оЈ /lllmап reSOll1·ces. 

1Ће еlаЬогаtiоп of' priOJ'ities, iп Ље fiЋше\уогk оГ tће ГllГal dеvеlОРl11епt strategy, 
\yas based tlрОП Ље fOlIо\Уiпg 1\\'0 iшрогtапt ргiпсiрlеs: 

А stгопg соггеlаtiоп Ьеt\уееп рl'iогitiеs, Ьу СОЈтеlаtiпg tl1e lПеаSllГеs согге
sропdiпg to еасl1 priority, апd especially iп огdег to оЬtаiп СШ1llIIаtеd геSlllts. 
епsшiпg tI1е dеvеlоршепt of' ргоdllсtiоп сћаiпs, tl1e stаЬilizаtiоп of Ље fOod
stlln lПагkеt апd implicitly ап iпtеgгаtеd dеvеlоршепt оГ Ље гшаl агеа; 

РгеviОlIS ргоrпоtiоп оГ сегtаiп ргiогitiеs, \ућјсl1 пltIst епsше Ље developmel1t оГ 
some !'еsошсеs iп tl1e агеаs \yitћ роtепtiаl as \уеll as а good огiепtаtiоп апd 
l11апаgеl11епt of' Ље ргоgгашmе Љпds. 

Iп, tI1е fгаше\VOI:k of t~1e fiгst ргiпсiрlе, tI1е first ргiогity саппоt Ье fltIIy developed 
\VItlЮlIt slIpply 1П аgГIСlIltшаl IЋ\V l11аtегiаls, Tllese resollГces пшst Ье diversified. 
s~abIe ~i'om tI1е qllапtitаtivе роiпt of' ује\у, оГ SlIрегiОI' qllalit:y апd Iшviпg сошреti~ 
!Ive prlces. TI~ese \:vere Ље objecti\'es РШSlIеd iп Ље fiЋmе\\'огk of tl1e t!JiId ргјог
Ity., AIso, ~11e IInрlешенtаtiоп of' tl1e reglllar sllpply f10\\' оГ tI1е шагkеtiпg апd ргос
еSSIПg шнts \\'aS сопditiопеd Ьу Ље ехistепсе оГ ан Sllffiсiепt iпfiЋstГLlсtше пеt
\\'огk апd especially Ьу а пеt\vогk оГ del1se гшаl axis. '\\'11icI1 allo\\'ed to sегviсе Ље 
~llpply llПits:ТI1is objective l11et tI1е objective of Ље secol1d ргiогity" Fiпаllу, Ље 
IInрlешеl1tаtlOП апd еffiсiепt f'tlПсtiОl1iпg of' tl1e ргоdllсtiОI1 ог ргосеssiпg lIпits 
\\'еге сопditiопеd Ьу tI1е tгаiпiпg of'tI1e есопошiс аgепts, \\'110 аге песеssагу to Љејг 
ftIпсtiопil1g. TIlis objective \\'as also provided for iп tће fгаше\уогk of' tIle faI,tl1 ргј-
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огity. Тlшs. tl1e impact оГ tl1e first ргiогity \\'as геасћесl Ьу imрlеmепtiпg iп tl1e 
same агеаs Ље mеаsшеs Ьеlопgiпg to Ље sесопd, tI1јгс! апd fortIl ргiогity, 

Iп tl1e fiЋП1е\уогk оГ t!le secoIld ргiпсiрlе. RОl11апiа \yas faYOllr dшiпg t!1e fiгst 

yeaIs оГ dеуеlорmепt of' SAPARD tl1e iшрlеmепtаtiОI1 of' il1fiЋstПlсtllГе pгojects 
tlшt аге l1есеssагу to t!le f'lшсtiопil1g оГ аl1 есопоmу iп ГlIГal агеа" Rошапiа Љеге
fOге I110bilized 50% оГ t!le СОI11ПllIпity assistal1ce dшiпg tl1e fiгst t\yO ye3l's fOг iп
f'IЋstГLlсtlIГе ргојесts. \уl1јсl1 Iшv'е already fiпаlizеd tI1ејг tесlшiсаl stlIdies. Тћеге 
\уеге il11рlеmепtеd stапdагd al1d specific tгаiпiпg сошsеs Ггош Ље Ьеgiппiпg of tlle 
рI'OglЋI11I11е iп огdег to шаkе ујаЫе tl1e орегаtiопs геgагdiпg аgгiсtIltшаl llOldiпgs 
al1d 1ll1its fOг ргосеssiпg апd шагkеtil1g of' аgгiСlIltll1'аl апd fisllегу ргоdllсts, T11lIs, 
{llеге \уеге епsшесl аll tlle сопditiопs Љаt \уј]] Ье уегу l1есеssагу to Ље deyelop
l11епt апd \110dегпizаtiоп оГ шоdеГI1 yegetabIe апd апiI11аl farl11s, as \уе]] as Ље са
pacities of' pI'Ocessil1g аgгiСllltшаl рГОС!lIсts iп аССОl'dапсе \yitll ЕИ stапdагds. 
МОl'еоуег, tI1is 11elped to еlаЬогаtе stlldies апd апаlуsеs геgагdiпg tI1е l11агkеt, Ље 
ргоdlIсtiоп stГllсtшеs. tl1e агеаs \\'itI1 yari01Is dеуеlОРl11епt роtепtiаls (гшаl tошiSI11, 
ргоdllсtiоп diуегsifiсаtiоп. Ilапdiсгаtt etc). 

ТI1е ауајlаЫе 311101lI1t ргоvidеd tlHOtIgll Ље ргоgгаmше \yas sigпifiсапt, bllt, dlle to 
tl1e fact 1I1at tће probIems аге SllЬstапtiаl, 1I1е il11pact of' Ље ргоgга111ше \yas геlа
tively limited to Nаtiопаl АgгiСllltше апd Rшаl Dеvеlорmепt Рlап 2000-2006 
sоlviпg tI1е pI'obIems апd to imрlеmепtiпg tIle acqllis. Тl1е ргоgгашше Ilad also а 
positive impact оп tlle ргерагаtiоп fOг Ље ассеssiоп at tIle ЕИ, 

Pl'iority 1: Impl'Oving Ље access јо l1larkets and ojtlte competitiveness оЈ agricll!
tura! processe{! PI'O{!llCtS. Тllе specific objectives аге: 

- ,Огiепtаtiоп of' ргоdllсtiоп iп ассогdапсе \ујЉ fогеsееаЫе lПагkеt tепdепсiеs ог 
Ље dеvеlОРl11епt епсошаgеmепt of' пеw 111агkеts fOг аgгiСllltшаl ргоdllсts, es
peciaIIy fOг ргосеssiпg апd mагkеtiпg of' аgгiСl1ltшаl prodllcts gго\vп ассогdiпg 
to Ње епviГОПIl1епtаl stапdагds iп fогсе, апd iп сегtаiп cases biological ргоd
l1cts сап Ье lIsed (iп рагtiСlllаг огgапiс faпniпg), 

- ,QtIality iшргоvешепt 0[' ргосеssеd ргоdtIсts апd сопtгоl of fOod prodllcts qlшl
ity. Ьу геsресtiпg Ље шiпiП1ll111 геqlliI'еI11епts of' fOod !1уgiепе ассогdiпg to ЕИ 
stапdагds; 

- ,II11ргоvеmеl1t апd сопtго! оГ sапitагу сопditiопs: 

, ТЋе estabIisl1I11el1t апd stгеl1gЉепiпg of' СОШI11еr'сiаl private аgгi-fOоd апd fisIl 
ргосеssогs. 

Measure 1.1: Processing and marketing of agricultural and fisheries pJ·oducts. 
Аррlуiпg аn, 2 fr0111 Ље СОllпсil Rеglllаtiоп (ЕС) по, 1268/1999, 311. 3 [гот the 
Rеgl1lаtiоп оГ Ешореап Соmmissiоп по, 2759/99 апd art, 25 al1d 26 fгош Ље Regll
lаtiоп оf'Ешореап СОl1псi! (ЕС) по" 125711999, Ље mеаsше Ilas as а gепега! оЬјес-
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tive tlle sllpport foI" iпvеstтепts, dеstiпеd to tI1е iшргоvеl1lепt alld гаtiОllаlizаtiоп оГ 
ргосеssiпg апd l1lагkеtiпg оУ аgгiСllltшаl апd fislleries ргоdllсtiоп iп огdег to аССОI1l
plisll ргоgгеssivеlу tI1е аССОl'dапсе \ујЊ tI1е acqllis СОПllllШlal1tаiге, сопtгiblltillg tlltls 
to Ље iпсгеаsiпg 0[' соmреtitivепеss alld added уаlllе f'oг tllese ргоdllсts, beil1g iп tlle 
sаше til11e а sector \vitll а big potelltial iп сгеаtiпg пе\v jobs .. Тllis l1lеаsше \yas ас
СОl11рапiеd \ујЉ Ље оп-gоiпg ргivаtizаtiоп of' tIle sectoI" апd tlle Sllрргеssiоп of' оуеl'
capacity о\упеd Ьу tlle State, 

Оl1е to tI1е Љс! tI1at ргосеssiпg sectol' \yas Гог abol1t 85% sitllated iп шЬаl1 агеа, јl1-

vestl11el1ts Sllррогtеd \уitl1iп tI1is шеаsше 111t1St Ье аddгеssеd also to tllOse 1ll1its Гог I'е
stГllсtшiпg апd тоdегпizаtiоп оГ tlle ргоdllсtiоп pгocesses апd аvоidiпg tI1е lо\у lItili
zаtiоп оГ some ргоdllсtiоп capacities .. SlIррогtiпg of' some small апd шеdillll1 ргос
еssiпg capacities iп гшаl space is jllstified as lопg as tI1еге is а sшрlllS of' [aw шаtегi
als \ућјсll саll Ье absorbed Ьу Ље l1пits ЬеlОllgiпg to tlle гшаl space, \yitllOlIt diшill
islliпg tlle qllапtity of' raw l11aterials dеstiпеd to tlle ргосеssiпg lшits f['ОШ шЬап агеа. 
Тllis шеаSl1ге \vas Pl1t iп ргасtiсе tаkiпg iпtо аССОllпt tlle fallо\viпg ореl'аtiопаl оЬјес
tives: 

- . SlIррогt Љг iпvеstl1lепts f'oг il1lргоviпg Ље ргосеssiпg апd шагkеtiпg оГ agri
Сllltшаl ргоdllсts, Ьу sectoгs апd Ьу specific objectives: 

- . SlIррогt Љг iпvеstшепts foI" ШОllitогiпg qllality (сопtгоl laboratories iпsidе Ље 
ргосеssiпg plallts): 

, StiШlllаtiпg iпvеstl1lепts аiш iпg а! tlle ргоtесtiоп апd епlшпсешепt of' tlle епvi
ГОПl1lепt as \yell as livestock 11уgiепе апd апil11аl wеlfaге ("gгееп iпvеst

шепts"). 

Тllis шеаsше gave а ргiогity to tI1е ргоdllсtiоп sectors Љг \ућјсl1 Ље il11plelllel1ta
tiоп оГ acqllis СОll1lщшаlltаiге пееds imрогtапt iпvеstшепts (l11ilk, meat. Yrllit апсl 
vegetables, wiпе, fisIl) bllt also didп 't exclllde otlleI" sectors Wllicll гергеsепt јIllРОГ
tапt роtепtiаls to Pllt iп уаll1е (сегеаls апd oilseeds). Јп tllOse sесtогs, опlу Ље шоd
егпisаtiоп оГ ехistiпg capacities was Sllstаiпеd. 

TIlis шеаsше gave а ргiогity to Ље projects l1iglleI" tћап 100.000 EURO bllt also 
didп 't exclllde sl1lalleI" ргојесts (Ьеt\уееп 30.000 апd 1 ОО .000 EURO Љг tllOse рго
jects located iп гшаl areas апd based оп lосаl шаl'kеts. Тће vосаtiопаl tгаiпiпg iп 
tllis sectof' was Sl1ррогtеd Ьу Ље шеаsше Тесl1l1јсаl аssistапсе оГ SAPARD. 

Measure 1.2: IШРI'о\'iпg Ље stl'lIctures fOr quality, \'eterinary, and plant
IlealtIt controls, foodstllffs and СОПSllшеr protection_ AccoIdil1g to агtiсlе No. 2 
of' СОllпсil Regl1latioJ1 СЕС) No. 1268/ 1999, tI1е шеаsше 11ad as gепегаl objective 
il11рlешепtаtiоп оГЉе acql1is СОl11lnllпitаiге iп Ље sапitагу- vеtегiпагу, рlапt-l1еаlЉ 

fOod qllality сопtгоl fields iп ordeI" to сопtгiblltе to tlle il11ргоvеl1lепt оГ qllality of' 
га"у шаtегiаls апd of fiпitе agri-faod ргоdllсts апd to iшргоvе tћe СОl11реtitivепеss 
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оГ Ље dOll1estic l1lat'ket al1d Љг export ргоsресts. FoI" tI1is l11еаSllге. SllppOIt \\'aS iп
sшесl СОl11рlеl11епtагilу Ьу botll Рlшге апd SAPARD flIl1ds .. 

Таkiпg iпtо аССОllпt t1Jat tlle ail11 of' tllis шеаsше \vas iпstitl1tiОl1аl ыlldiпgg it СОlllЈ 
Ье fiпапсеd especially Ьу Рllаге РгоgгatШl1е .. ЈУ Ље РIЈаге РгоglЂl1ll11е \\ias поt Ье 
аblе to fiпапсе tlle projects, tIlese \vas fiпапсеd Ьу SAPARD. Рlшге \vas fOCllS оп 
tlle fallo\yil1g diгесtiопs: 

- . Сопsоliсlаtiоп of' iпstitlltiОI1S bl1ildil1g апd паtiопаl lеgislаtiоп iп СОl11рliапсе 
\yitll Ешореап опе (acql1is СОI11ШШlatltаiге) геgагdiпg tlle il1vestl1lellts. 

- . Fiпаliziпg опgоillg ргоgгашшеs апd шеаsшеs. 

- . Моdегпisаtiоп аl1Ј l1lаkiпg operatiye Ље П1l1lti-Љпсtiопаl ЬогЈег iпsресtiоп 

(iпсllldiпg tllOse геfеtтiпg to ЬогЈег iпsресtiОI1 Љг аl1iшаlllеа1t11), 

- . Јпvеstl1lепt ргојесts оГ тоге tl13П 2 l11illiопs EURO С eligibIe уајllе). 

SAPARD sl1all fOC1IS, аl11опg оtl1егs, оп sl11al1eI" асtiопs at 10саllеуеј. ТЪis l1leasuгe 
reql1ires tlle IШП1l0пizаtiоп оГ Ље паtiОl1а1 lеgis1аtiоп \ујtl1 Ље acqllis COl11l11lll1all
tаiге as specified iп tlle fiЋl1lе\уогk оГ tlle l11еаsше. ТЋis l1leaSllГe \yil1 Ье Pl1t iп 

practice tаkiпg iпtо аССОl1пt tlle f01lo\yil1g орегаtiОl1а1 objectives: 

~ ЕstаЫislll1lепt ој" Jlew 1аЬогаtогiеs iп РllЫјс апd ргivаtе sесtогs; 

- . МоdеП1 isаtiоп, ехtепsiоп апd еqlliрmепt епdО\Уl11епt оГ tlle ехistiпg lаЬогаtо
пеs; 

- . Sеttiпg IIp ап iпfOпnаtiоп апd СОIntПlll1iсаtiоп пеhуогk systel1l foI' РllЫјс 1аЬо
гаtогiеs. 

ТЋе Рl1Ыјс laboratories Sl1ррогtеd Ьу tllis шеаSllге \уеге сопsidегеd as iпvеstшепt 
iп il1fiЋstГllсtше поt gепегаtiпg SllЬstапtiаlпеt геvеlше. 

Pl'iol'i(v 2: Improving illjmst1'llctll1'esjor тга! (!e}Ie!opment тиl agricllltllre. Ас
согdiпg to агtiсlе No .. 2 of"Co11l1cil Rеgl1lаtiоп СЕС) No. 1268/1999, Ље gепегаl di
t'есtiопs wеге iп огdег to јmргоуе tlle ГllГa! iпfгаstГl1сtllге, to iпсгеаsе Ље liviпg апd 
\vогkillg stапdагus апd to l1lаiпtаiп Ље РОР111аtiоп iп Ље ГllГa! areas, Ьу рГОl1lОtil1g 
specific objectiyes, Sl1cl1 as.: 

- . Irпргоvеl11епt of' access ој" Ље il1lшЬitапts liviпg iп tlle гша1 агеа to 11О1diпgs, оГ 
СОJl1l1111l1iсаtiоп Ьеhуееп Гl1гаl агеаs, апd of' access to l1аtiопаlпеhvогk. 

. 1I11ргоvеl1lепt оГ llуgiепе апd sal1itaгy СОl1ditiопs of Ље liviпg 11011SeS, апd оГ 
Ље prodl1ctive activities сапiеd Ol1t аССОt~diпg to tI1е stапdагds iп fOгсе; 

- . То епsше tIle песеssагу \vateI" СОПSlll1lрtiоп for tIle аgгiСl1ltшаl crops al1d fOг 
livestock iп агеаs \уitl11шmidity deficit, iп tеrшs of' еСОПОl11iс еffiсiепсу, Ьу iп-
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сгеаsiпg tlle есопош јсаl апd tесlш јсаl еt1iсiепсу of' tlle ехistiпg iггigаtiоп sys
tешs апd геdllсtiоп of' Ље \vateI' losses fј'ош tI1е iггigаtiоп пеt\vогk. 

- . То iПСI'еаsе tlle capacity of' ргоtесtiоп оГ tile аgгiСllltше lапds аgаiпst f1oods, 
Ьу dеvеlорiпg пе\v diggiпg апd оЉег specitically sуstешs апd Ьу tlle геlшЫli
tаtiоп of' Ље ехistiпg опеs. 

Тlle \vater iпtгаstГllсtllге, as апу otlleI' iпfiЋstГlIсtше iпvеstшепt ргојесt, \vas sllbject 
to ап ЕIА. ТllегеЉге, tlle епvil'Oпшепtаl aspects \yas сопsiсlегесl уја tile "elated 
Рl'Oсеdш'ео Мапаgеl11епt of' tlle \vater апd iпigаtiоп iпfiЋstГllсtше \\'as епsшеd Ьу 
Ље Ьепеfiсiагiеs апd tlle iП1рlеl11епtiпg аgепсу iпсllldеd iп Ље gгапt сопtПlсt 

clallses iп tI1is respect, siпсе it \YOllld Ье гаtћег cOl1lplicate to list sllcll details \vitlliп 
Ље body text оГ tlle Рlап. Dгаiпаgе sуstеlПS апd \yateI" tl'еаtшепt шепtiопеd tecll
пiqllеs \уеге sllbject of' tесlшiсаl геује\\' to decide \\eatlleI' it is tecl1l1ically feasible. 
Апу\vау, Ьу еСОПОl11iс роiпt оГ ује\у апd as а fOllo\v-lIр ot' ехistiпg епvil'ОI1l11епtаl 
ргоtесtiоп оЫigаtiопs, tlle exact tесlшiqllеs \уеге fixed. Аррагепtlу, ЉегеfOге it 
\vas по пееd fOг ап аdditiопаl fOПllаl ргосеdllГе iп tllat "espect. 

Measure 2.1 Dеvеlоршепt and iшргоvешепt of IЋгаl iпfr-аstl'uсtш·е. TI1e РllГ
pose of tIlis mеаsше \VЋS to јmргоуе Ље access оГ Ље iпlшЫtапts liviпg iп Ље гшаl 
localities to tIle РllЫјс sегviсеs. to set-llp of' рl'егеqllisitеs foI' mоdегпiziпg Ље de
gree of' СОl11fOгt iп гша! areas, to il11pl'ove оГ tlle qllality оГ Ње епvil'Oпшепt апd di
IТJ iп isl1iпg оГ ро! 11Itiпg sошсеs etc. 

1Ћis шеаsше \vas Pllt јl1 ргасtiсе tаkiпg iпtо аСС0l1l1! tlle Љ!lо\viпg орегаtiопаЈ оЬ
jectives: 

- ,ВlIiЈdiпg апd ПlОdегпisаtiоп оГ 'оса! СОI1lШlllШ! гoads апd Ьгidgеs; 

- . ВlIi!diпg апсЈ шоdегпisаtiоп of'tlle dгiпkiпg \\Ћtег sllpp!y sуstешs; 

, BetteI' l1lаl1аgеl1lепt оГ tl1e sе\\Ћgе \vater sуstеrпs tllГОllgll iпvеstll1епts relatecl to 
\vater tгеаtmепt statiol1s. 

TIlis l11еаsше \vas imрlеl11епtеd \Vit!1 а big аl110llпt fOг Ље first 1\УО уеагs, tаkiпg 
iпtо аССОllпt Ње пеесls јl1 Љ is sесtог, апd a!so iп ап iпtеglЋtеd \уау iп ol'der to Sllp
рогt iпvеstl11епts !iпkеd \vitl1 оЉег mеаSllгеs oYtlle SAPARD ргоgгаl11. 

1Ће iпvеstmепt sl1pported Ьу tl1is l11еаsше \vas сопsidегеd as iпvеstшепt iп iпfiЋ
stГllсtше поt gепегаtiпg SllЬstапtiаl пеt l'еvеПllе. 

Measure 2.2 Management of \vater resoul'ces for аgгiсultш-е. Ассогdiпg to Ље 
ргоvisiопs of' Article 2 оГ Ешореап СОl1псil Rеglllаtiоп 1268/1999, tl1e gепегаl оЬ
jectives оГ tlJis l11eaSllГe \vet'e to еПSllге а SllstаiпаЫе шапаgешепt of' t!le \vateI' ге
sошсеs iп Ље гшаl агеа, to l1lаiпtаiп апd stabilize tlle ргоdllсtiоп, to ргеsеl'vе апd 
pгotect Ље епviгопшепt, to сопtгiblltе to Ље iпсгеаsiпg of' Ље iпсошеs апd to Sllp
poгt гша! еl1lрlОУl1lепt. 
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Тlle орегаtiопаl objectives \\'itl1iп tlle fiЋше\vогk of' tl1is l11еаsше \уеге tlle геlшЫЈi
tаtiоп апd lIрgгаdiпg of' ехistiпg iпigаtiоп systel11s, as \vell as iп Ље геlшЫlitаtiОI1 

апd шоdегпizаtiоп оГ ехistiпg dгаiпаgе systems, 

TIlese cOllld Ье accol11p!isIled tаkiпg iпtо аССОl1пt tile fOllо\Viпg орегаtiопаЈ оЬјес
tives: 

- . RеlшЫlitаtiоп апd l1рgгаdiпg оГ ехistiпg iпigаtiоп systems; 

- ,RеllаЫlitаtiоп апd шоdегпisаtiоп оГ ехistiпg dгаiпаgе systell1s; 

- ,Rеdl1сtiоп оГ \vateI' losses iп Ње iггigаtiоп пе1\vогk; 

- . Ргоtесtiоп аgаiпst f10\vs. 

Тl1is ll1eaSllГe Sllstаiпеd t!le iпvеstmепts of' tI1е NаtiопаЈ Society оГ Lапd Reclama
tiоп \Vllicl1 keeps tl1e l11апаgеll1епt Ьу сопсеssiоп of' tl1e iпfгаstГllсtшеs о\vпеd Ьу 
Ље state, as \vell as Ље iпvеstmепts Sllррогtеd Ьу Ље пе\v associatiol1 of' water lIS
ers fOг tl1e шапаgешепt of' sесопdагу \Vater пеt\vогks, TIlis meaSllГe \vas imple
ll1ented iп агеаs \VitllOlIt 11igll паtшаl уа!lIе. AII Ље projects sllbl11itted iп Ље 
fiЋl11е\vогk of' tI1is l11еаsше 11ad to ргеsепt ап ЕпviГОI1l11епtаl Iшрасt Аssеssшеl1t 
ассогdiпg to tlle Ја" по 137/1995 оп Епviгопшепt Ргоtесtiоп,ТЪе details fOг tћe 
imрlеrпепtаtiоп of' tIJis П1еаsше \\'еге Ьееп discllss "јtl1 Ље СОШП1issiоп before Ље 
Ьеgil1пiпg of' its аррliсаtiоп tOl'еsееп iп 2002., Тllе iпvеstmепt РГОП10tеd Ьуаdl11iпi
stгаtiоп апd SllPPol'ted Ьу tIJis П1еаsше \Vas сопsidегеd as il1vеstmепt iп iпfгаstГllС
tше поt gепегаtiпg SllЬstапtiаlпеt ге\,еl1llе, 

P,'i01'ity З: De~leZOp11lellt 0/ rural eCOll011~}'. Ассогdiпg to ргоvisiопs of СОl1l1сјl 
Rеglllаtiоп (ЕС) No, 2759/99, tOг аррlјаl1се of' Ље ргоvisiопs оГ СОlll1сјl Regllla
tiol1 (ЕС) No, 126811999 апd СОlll1сјl Rеgll!аtiоп (ЕС) No, 1257/1999, tI1is ргiогity 
Iшd as specific objectives Ље SllppOli tOг il1vеstmепts iп аgгiСllltшаl 11Оldiпgs, set
tiпg-lIР ргоdllсег gГОllрs, divеl'sifiсаtiоп of the activities iп гша! areas, \vhicIl 
11elped tћe аdарtаtiоп of' tile гшаl еСОПОI11У \yjtћ Ље acqllis СОl11l11lшаlltаiге, fOг iш
ргоvil1g tl1e аgгiСllltшаl iПСОl11еs, Ље ешрlОУl11еl1t апd Ље огiеl1tаtiоп of' the рго
dllCtiol1 to tI1е mагkеt еСОl10mу, Тће specific objectives \уеге ol'iel1ted to: 

- . Dесгеаsil1g ргоdllсtiоп costs, 

, Adjllstil1g tlle prodllctiol1 to tIle l1eed of' tI1е mагkеt, 

- ,Епsшiпg tI1е optil11al lIse of' Ље шапроwег availabIe Ьу еl1сошаgil1g Ље сгеа-
tiоп оf'пеw етр lоушепt, 

- ,Iшргоуiпg апd diversiђril1g pгodl1ctiol1, 

- . 1I11ргоviпg Ље qllality, 

- ,Prol11ote Ље diyersificatiol1 of' аgl'iСllЈtшаl activities, 
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- . Establisll iп СОlllПlOll јоiпt l"Llles сопсегпil1g tI1е iпГоппаtiОll оп tlle ргоdl1сtiоп. 
especially оп tl1e l13гvеstiпg апd mагkеt distгiы1iоп,' ofTicially асkпо\vlеdgесl 
\vitl1iп tlle сапdidаtе СОl1пtгу, 

- . То ргеsегvе tlle Iligll паtшаl уаll1е аgгiСl1ltше епviЈ'ОПlllепt tl1at is роtепtiаllу 
Љгеаtепеd, 

- . РЈ'Оtесtiоп апd imргоvеmепt of' fOrest геsошсеs Ьу а betteI" vаlогizаtiоп оГ tIle 
fOrest. 

Measure 3.1 1I1уеstшеl1ts il1 agl'icuItural holdil1gs. ТЋе 1l1еаsше \yas јmрlе

mепtеd \ујtl1 рl'iогity fOг асtivаtiпg tlle аgгiСl1ltшаl роtепtiаl at Ље same time \ујtl1 
tI1е vаlогizаtiоп оГ lосаl геSОl1Гсе iп ује\у оf'l11аkiпg еf'fiсiепt tlle ргасtiсеd exploita
tiоп to illsше јllе аgгiСl1ltшаl iпсоmе. Тllеге П1l1st Ье gгапtеd Sl1ppoгt tIle sеttiпg l1р 
ог 1l10dегпisаtiоп оГ tI1е iпvеstll1епts iп ассогdапсе \ујtl1 tlle acqLlis СОП1l11L11lаl1tаiге, 
Тlle ехрlоitаtiопs tl13t гeceived Sl1ррогt fi'om SAPARD РЈ'Оgгаl1lJllе Sl10111d cOlllply 
\ујЉ Ље паtiопаl lеgislаtiоп апd јГ Ље lеgislаtiоп \yas l1pdated dшiпg Ље illlple
mепtаtiоп оГ tI1е ргојесt SllOl1ld соmрlу ЬеfOге tlle раУlllепt \vitll tI1е 11аПllопizесl 

lеgislаtiоп iп fol·ce. 

Тllis ll1еаsше \\ЋS to Ье Pl1t iпtо practice tаkiпg iпtо аССОl1пt like орегаtiопаl objective tI1е 
ргоmоtiоп of' iпvеstПlеllts iп апiпшl alld рlапt sесtогs at fi:l1l1l lеуеl, iп огdеl' to iПlргоvе tlle 
fаПll ы1ldiпgss апсl to clotIle it \ујtl1 пе\у lllасlliпегу аlld!ог апil1lаls \yitl1 а 11igll gепеtiс 
qtJality. 

ТЋе miпil11аl сопditiопs оГујаЬјlј!)' fOг еасll sectoI" оГргоdl1сtiоп \уеге fixed iп tI1е 
шеаsше, as regards Ље l11iпil11аl аgгiСl1ltше агеа ог tlle l1liпiшаll1LнпЬег of' апil1lаls 
bred. as геgагds Ље miпimаl tecllllical СОllditiопs оГ Ьгееdiпg alld feedil1g. апd 11S
iпg of' l11aIlше, as regards tlle l1liпimаl СОl1Clitiопs iп огdег to respect tI1е паtiопаl 
lеgislаtiоп of' епviГОll1l1епt. 

МеаSШ'е 3.2 Settil1g-up producer grопрs. Тllе gепегаl objective оГ tI1is l11еаSl1ге 
\yas to iпсгеаsе tI1е iПСОl1lе оГ tlle ргоdl1сегs \уl1О аге mешЬегs оГ ргоdl1сегs gГОl1рS 
апd to mаiпtаiп апd сгеаtе е1l1рlоуmепt iп ГL1Гal агеаs Ьу sеttiпg-l1Р Sl1Cll gГОl1РS. 
Тће ршроsе of ргоdl1сегs gГОl1рS \vas to l11агkеt iп СОIПl110П й1ејг ргоdl1сts апd es
tablislles tlle јоiпt Гlllеs ot' ргоdllсtiоп. Сопsеql1епtlу, tI1е ql1ality alld шагkеtiпg 
сопditiопs оГ Ље ргоdl1сts оЬtаiпеd Ьу tl1e ргоdl1сегs gГОl1рS 111l1St Ье also јlll

proved. 

Таkiпg iпtо СОl1sidегаtiоп Агt. 6 оГ Ље СОllllllissiоп Rеgl1lаtiоп по 2759/1999, 
tl1еге \\'еге establislled Ље fOllо\viпg орегаtiопаl objectives 

- . Sl1ррогt to епсошаgе tIle sеttiпg-l1Р al1d to f"acilitate tћe adl1lil1istгatiye оре га
tiопs оГ prodl1cer grol1ps; 

. То stil11111ate especially tћe УОl1пg fаПl1егs (l1l1deI" 40 years old) to Ье iпуоlvеd 
iп sеttiпg l1р prodl1ceI" grol1ps. 
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. ТЋе ql1ality iпсгеаsiпg. Ьу sеttiпg l1р ргоdl1сег grollps leads to applicatiol1 of' 
l1l0dегп teclll1ologies апd јl11Р I јс itly to Ље iпсгеаsе оГ Ље ргоdl1сt ql1al ity. 

Тl1е delayed ЬеgiПllillg оГ tl1is шеаsше allo\\"ed, tlH0l1gl1 tlle tecll1lical stl1dies tl13t 
\уеге iшрlеll1епtеd al1d fiпапсеd \vitl1iп tlle tесlшiсаl аssistапсе mеаsше оГ SA
PARD Ргоgгаl11ше, to dеfiпе its iпtегvепtiОl1 Ггаше\уогk апd to dга\v l1р its јll1рlе

melltatiol1 ll1etl1Ods. Tlle details Гог tlle ill1рlеll1епtаtiОl1 оГ tI1is шеаSl1ге \уеге dis
cl1ssed \ујЉ tlle СОШl11issiОl1 ЬеfOге tI1е Ьеgil1l1iпg of its applicatiol1 fOгеsееп iп 

2002, afteI" tlle еstаblisl11l1епt of"tlle песеssагу legal f·гаше\VОl"k. 

Measul"e 3.3 Agri-еl1vil"Оl1шепtаl шеаSUl"еs. Tlle dеvеlоршепt of' Ље practical ех
регiепсе of' imрlешепtаtiоп of' аgгi-епviГОl1П1еl1tаl mеаsшеs, ЬоЉ at аdmiпistгаtivе 
апd lосаl Јеуеl, гespectiyely at tlle taпп lеуеl, ассогdil1g to Ље ргil1сiрlеs оГ Ље САР 
\ујЈI speed l1р Ље ргосеss of'legislative !lаrШОl1izаtiОI1 tl13t Romal1ia is l1пdеrtаkiпg as 
\уеll as tI1е absorptiol1 оУ ехрегiепсе ЙОI11 tlle EU МеmЬег States, ТЋе Mil1istlY оГ 
Water, Fогеstгу апd ЕI1viГОП111епtаl Ргоtесtiоп I13S аlгеаdу stагtеd ргерагiпg Ље legal 
сопtехt fOг Ље i111plemel1tatiol1 of' аgгi-епviГОl1шеl1tаl 111еаS1.1геs al1d mајог pieces of' 
legislatiol1 Ј1ауе Ьееп alгeady approyed iп tћis геsресt; e .. g. GоуеПll11епt Огdiпаl1се 
по. 34/1 999, геfеггiпg to orgal1ically рrodl1сtiоп al1d its certificatiol1. 

Accordil1g to Article 22 оГ tlle СОl1l1сјl Reg1.11atiol1 (ЕС) по.125711 999 tl1е Sl1ррогt 
fOг Ље аgгiС111tшаl ргоdl1сtiоп mеЉоds dеsigпеd to pгotect Ље епviГОП111еl1t al1d 
111аil1tаiп tI1е COlll1tlyside (аgгi-еl1viro11l11еl1t) СОl1tгibl1tеd to П1l11tiрlу Ље асtiопs of 
ассоmрlislliпg tl1e objectives оУ Ље СOlШ11l1l1ity policies геgагdil1g Ље аgгiС111tше 
al1d ti1e епviГОП111еl1t, 

Particl1larly, ti1e sl1pport gгаl1tеd tћГОl1gћ tI1is l11еаsше рГОl110tеd like орегаtiопаl 
objective Рl1ttiпg iпtо practice pilot ргојесts аiшil1g at cOl1versiol1 to огgапiс agri
Сl1ltше, tIle ргоtесtiоп оГ areas \vitIl special Ыо-divегsity / паtшаl iпtегеst al1d 
шаil1tаiп / јmргоуе Ље гшаllапdsсаре апd паtшаl еl1viгопшепt. 

Тllе details fOг Ље iшрlе111епtаtiоп оГ tllis 111еаsше were discl1ssed \ујЉ Ље СО111-
missiOI1 ЬеЉге Ље Ьеgil1пiпg оГ its аррliсаtiоп fOгеsееп iп 2002, А st1.1dy \vas 111ade 
оп tI1е fral11ework of' Ље tecl1l1ical аssistапсе tI1at \ујll defil1e Ље сопсерt of good 
аgгiСl1ltшаl practice, tl1e actiYities tl13t go Ьеуопd tI1еm al1d Ље estimated јl1СОl11е 
loss. ТЪis stl1dy also estabIislled Ље zопеs апd Ље сопditiОI1S оГ i111рlе111епtаtiоп. 

Measure 3.4 Dеvеlоршепt al1d diversification of есопошic activities, multiple 
activities, altel"native iпсоше. ТЪе gепегаl diгесtiоп of tl1is 111еаsше, estabIisl1ed 
ассогdiпg to tI1е ргоvisiопs of Ље СОlll1сјl Rеgl1lаtiоп (ЕС) No.12571l999, speci
fies tl1at tlle sl1pport \\iIl el1yisage to Sl1ррогt ешрlОУl11еl1t al1d to gеl1егаtе аltегпа
tive il1comes Ьу diуегsif)'iпg гшаl activities related to аgгiСllltше. Tllis шеаsше 
\vas Pl1t iпtо ргасtiсе tаkiпg iпtо aCC0l111t Ље fOllo\vil1g орегаtiопаl objectives: 
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- ,То sustаiп tlle аgгiСl!ltшаl activities iп the гшаl агеа tllГOHgll the ассошрlisll
шепt оУ specific sегviсеs; iп tl1is respect, it is ргороsеd to sнstаiп tlle sеttiпg-tlР 
of' сјгсlе оУ аgгiснltшаl l11асlliпегу апd sегviсеs fOг гераiгiпg аgl'iснltшаl mа
cllil1es., 

- ,То sнstаiп tl1е activity оУ УОlltl1 апd wоmеп; 

- ,То stlstаiп Ље activities \уllјсll аге specific to Ље гшаl tошism (аgго апd silvоtош-
ism ); 

- ,То ргеsегvе апd to develop tгаditiОl1аll1апdiсгаft activities; 

- ,То develop аqнаСllltше, Ьее-kеерiпg, sегiсt\ltше al1d пшsl1Гооms Сllltivаtiоп, 

It has to Ье ll1el1tiol1ed tl1at ROll1al1ia had already аl1 ехрегјеl1се iп tl1е Пlгаl tошiSI11. 
Ьу Ље ехistепсе оУ mагkеtiпg пеt\vогks (ANTREC. FRDMR etc) апd the classifi~ 
саtiоп оУ tl1е аgгоtошistiс tlПits ассогdiпg to tl1ејг lеуеl оГ сошfoгt. It was PI'oposed 
to give а ргiогitу to tl1e mоdегпisаtiоп оУ existil1g lшits, bllt also to create пе\v llпits 
if the аррliсапt bases tl1е iпvеstmепt оп а stHdy оГ Ље роtепtiаl l11arket iп tl1e агеа 
\vhеге Ље ргојесt \vas carгied OHt, 

Меаsш'е 3.5 FOI·estry. Ассогdiпg to tl1е РГОVISIOПS of' Агtiсlе 29 оГ Ешореап 
C01ll1cil Rеglllаtiоп по 125711999, tl1е sнррогt Гог the foгеstгу sector сопtгibнtеd to 
асllјеуе Ље gепегаl diгесtiопs: 

- ,Ргеsегviпg апd developil1g оУ еСОПОl11iс, ecological апd social fllпсtiоп оУ Ље 
foгest iп tlle гшаl агеаs, СОПСОl11itапt \vitll tlle ехtепsiоп of' afforested агеаs. iп 
order to iпсгеаsе the pгodHct added уаlне of' Ље forest апd to iпсгеаsе Ље' iп
сошеs оУ fOrest о\vпегs; 

, Fнlfilliпg of' tlle аггапgеl11епts tlJat Rоmапiа agreed llрОП iп Ље Рап-ЕlIгореаl1 
Сопfегепсе оп Fогеsts Ргоtесtiоп. 

- ,The Stlpport sl1all ргоmоtе опе ог тоге of'the fOllo\vil1g орегаtiопаl objectives: 

, Fiпапсiаl SllPPOrt Уаг lосаl сошпшпitiеs Уаг the а Yarestatiol1 of' Ље аЬапdопеd 
lапd al1d Ље forestry road\vay sуstеш; 

Fiпапсiаl Sllppoгt fOг о\vпегs of' fOгеsts апd degraded lапds fгош private sector (iп
dividнаlпаtшаl persol1s ог Њејг аssосiаtiопs апd legal регsопs), fOг ргivаtе сошра
пiеs dеаliпg \ујЉ hагvеstiпg, tгапsрогt апd ргiшarу ргосеssiпg of \vood, of Уагеsts 
fгош гшаl areas fo!' : Сгеаtiпg al1d шоdегпizil1g пшsегiеs, А fогеstаtiоп, Harvest
iпg апd tгапsроrt of\vood prodHcts, First ргосеssiпg oYwood, 

PriOl'ity 4: Developmellt of !штап resources. Iп ассогdапсе to Article 110,2 of tI1е 
Сонпсil Rеgl!lаtiоп СЕС) по,1268/1999, witl1 Article 5 of Ље СОШ111issiоп Rеgнlаtiоп 
СЕС) по.27591l999 апd \ујtl1 CI1apter Ш, Title П оУ Ње C01ll1cil RegHlatioIJ (ЕС) 
поЈ 257/1999, tl1is ргiогity 11ad as gепегаl objective Ље gгаl1tiпg оУ аssistапсе to Ље 
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ргоtessiопаl tгаiпiпg iп огdег to сопtгilюtе to tlle imРГОV,еl11епt of, k110\~ledge апd P,Г~
fеssiопаl сошреtепсiеs of tl1e farmers апd оЉег регsопs IПvоlvеd 111 аgпснltшаl асt1УI
ties апd iп farestJy. as \уеll as to tI1ејг сопvегsiоп tО\\Ћгds поп-аgгiСlllhlгаl activities, 

Т!1е specific objectives of'tIlis priority \уеге tlle fOllоwiпg: 

То tгаiп Ље fаппегs fOг Ље qHalitative ге-огiепtаtiоп оУ ргоdнсtiоп, fo!' the di
vегsifiсаtiоп оУ еСОI10111 јсаl activities. for tlle аррl iапсе of' t11ese prodtlctiol1 
l11etllOds tl1at аге сопsistеПI \ујtl1 Ље ргеsеIvаtiоп апd iI11ргоvе111епt оУ Ље lапd
scape апd the епviгопшепt ргоtесtiоп, оУ tlle 11ОГlПS tIlat аге applied iп the field 
оf'11уgiепе al1d оУ апiшаl \уеlЉге, as \vell as Уаг асl1iеviпg of' а lеуеl of' pгofes
siопаl qllаlifiсаtiоп \уllјсll is l1есеssшу fOг tlle шаl1аgеl11епt оУ а ујаЫе 11О1diпg, 

То епsше tllat Ње ргоgгаl11 gets асqнаiпtеd, Ьоtl1 Ьу the Ьепеfiсiагiеs as well as 
Ьу Ље геsропsiblе \ујЉ its il11рlеl11епtаtiоп (sеlесtiоп, сl1есkiпg, апd 1110пitог-
iпg); 

_ ,То епsше tlle РГОl110tiоп of' Ље ргоgгаШl11е; 

, То епsше Ље tгаiпiпg апd УаГl11iпg оУvагiоtlS аlltllОгitiеs апd bodies геsропsi
Ые Уаг Ње аССОl11рlislll11епt of' Ље pmgral11; 

То elaborate Ље песеssагу stHdies Уаг 111еаsшеs irпрlеmепtаtiоп" 

Measure 4.1 IШРl'оviпg of Ље vocational tl-aining. Ашопg Ље орегаtiопаl оЬјес
tives oftЬis шеаsше, tЬeгe \уеге to Ье шепtiопеd: 

, Qнalitative геогiепtаtiоп of' рrodнсtiоп, iпсllldiпg Уаг Ље sеttiпg-llР of ршdнсег 
grollpS; 

Ргоdllсtiоп practices cOl11patible \ујtl1 tlle шаiпtепапсе of the lапdsсаре, Ље 
ргоtесtiоп of't11e епviгопrпепt, hуgiепе stапdагds апd апil11аl \уеlЉге; iпсlнdiпg 
tгаiпiпg Уаг farl11ers' tаkiпg-llр Ље аgгi-епviГОl1lпепtаIl11еаsше, 

_ ,Мапаgешепt of еСОПОl11iсаIlу ујаblе аgгiСllltше апd аqllаСllltше УаГI11S; 

_ ,Аdl11iпistгаtiоп оиl1е iггigаtiОI1 пеt\уоrks Ьу Ље l11еl11Ьег oft11e Water Users Asso

сiаtiоп; 

_ ,ОЉег vocatiol1al tгаiпil1g: Уагеstгу апd divегsifiсаtiоп of гшаl activities iп tI1е 
case of аgгiС111tше апd fisllery prodllcers апd fOrest о\vпегs, 

The l11еаsше \vas fOcllsed оп sllОгt-tеГl11 tгаiпiпg iп tlle sectors related \ујtl1 Ље ас
qHis СОl11l111l1Шlltаiге: епviгопmепt, hуgiепе апd ql1ality, апil11аl \velfare апd foI' the 
еСОПОl11iс viability of't11e аgгiС111tшаl апd fisllery 11О1diпgs. 

Тће l11еаsше Tecl1l1ical аssistaпсе of SAP ARD ргоgrаl11l11е fiпаl1сеd the vocatiol1al tгаiп
iпg Yar tl1e l11еаsше Ргосеssiпg апd l11агkеtiпg оУ аgгiСllltшаl апd fishelY pгodtlcts, апd 
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Clal1dil1 Сјсеа, РllО, at аll .. 

Љаге апd паtiопаl рrogгаmтеs cOl1ld еvепruаllу Sl1staiп tl1е vосаtiопаl tгаiпiпg fOг tl1е ПОI1 
fаП11ег's bel1eficiaгy oftl1e l11еаsше Divегsifiсаtiоп оfесопотiсаl activities, 

МеаSПl"е 4.2. Тесћпјсаl assistance: 

- ,То епsше tlшt tl1e program gets асql1аiпtеd, Ьоtl1 Ьу tl1е Ьепеfiсiагiеs as well as Ьу 
Ље геsрОl1siblе \vitl1 its iшрlеmепtаtiОI1 (РГОПlОtiОI1, sеlесtiоп, cl1ecKil1g, апd 111011ј
tогiпg); 

. То епsше tће imрlеl11епtаtiОI1 of' Ље ргоgrаl11 iп ап efficiel1t, tгапsрагепt апd 
stгiсt mаПl1еl', iпсllldiпg Ље ршсћаsе оГ eqllipmel1t песеssагу to 1110l1itoг tl1e 
ргоgгаl11, Ље еqlliрmепt al1d tl1e јl1l1ег \vогkiпgs of' Ље 1110l1itогil1g СОI11I11 ittee; 

- ,То iПЉГI11 tlle Ьеl1еfiсiагiеs апd tl1e gепегаl Рllblјс abol1t tl1е ргоgIЋmmе; 

- . То еПSllГе tl1е tгаiпiпg апd Љгm iпg оГ vагiОllS аlltllОгitiеs апd bodies геsропsi-
blе Љг Ље аССОl11рlisћl11епt оf'Ље ргоgгаш; 

- ,То еlаЬогаtе tl1e песеssагу stlldies foг l11eaSllГeS апd ргоgгаl11 imрlеmепtаtiоп; 

. То еПSllГе Ље еvаll1аtiоп апd tl1е cOl1trol оГ Ље il11рlеl11епtаtiОI1 of' tl1e progral11; 

- . ТЋе tгаiпiпg оГ Ље аgепts Ьеlопgiпg to ргосеssiпg al1d l11arketil1g el1terprises 
assisted \\iitl1il1 SAPARD Ргоgгаl11l11е, 

- . Тlle tгаiпiпg оГ tће аgепts геsрОl1siblе \ујЉ Ље il11рlешепtаtiОI1 оГ Ље рго
gral11111 е. 

Qпапtifiсаtiоп of expected опtрuts. Ассогdiпg to tIle СО\11I1lllпаlltаiге гegllla
tiопs, fof' tl1е аssеSSl11епt ofNPARD, tl1гее types оГ il1diсаtогs \\iеге l1se.: 

Тће olltPl1t iпdiсаtогs, \yћicћ l11eaSllГe tlle diгесt еfЋ:сts ргоdllсеd tl1\'ol1gIl рго
gral11l11e activities, Ьеiпg а qllанtifyiпg tool Љг Ље ореIЋtiопаl objectives of' 
eacll mеаsше, ТЋе fiпапсiаl апd аdl11il1istгаtivе геsошсеs of tl1е progral11l11e аге 
iПРllts, \ућјсћ сопtгibl1tе to асlliеviпg tl1е орегаtiопаl objectives. 

ТЪе resl1lt iпdiсаtогs, \vЪiсll l11еаsше Ље sllОгt tеП11 effects of' tl1е аssistапсе, iп 
оЉе!' words, it is allo\v Ље еvаlllаtiоп of' Ље specific objectives Љlfilll11епt 
\viЉiп eacl1 l11еаsше fгош Ље РгоgгаШl11е 

ТЋе iшрасt iпdiсаtогs. \Yl1icll qllапtify оп lопg tеГI11 tће асtiопs prol11oted 
\ујtl1јl1 SAPARD Ргоgгаl11I11е, as а геSlllt of' Ље mОl1itогiпg оГ Ље gепегаl оЬ
jectives, fOг tIle \VllOle рrogгаl11l11е апd еасћ l11еаsше as well 

Тlle геSlllt al1d il11pact iпdiсаtогs ргороsеd iп eacl1 l11еаsше tl13t wOllld Ье imргоvеd 
Sl1Ьsеql1епtlу iп соllаЬогаtiоп \ујtl1 tl1e COl11l11issiOI1' s sегviсеs, 011 аvегаgе Љеге 
\vill Ье prol11oted abol1t 30,000 projects at ан average iпdividl1аl cost of 70,000 
EURO, TI1e 1110St геlеvапt expected Оl1tрпts Ьу types of projects аге Ље fOllo\vil1g: 
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. 2,100 ргојесts tl1at аге СОl11ргisеd iп tl1e mеаsше оГ ргосеssiпg апd I11агkеtiпg 
оГ аgгiСl1ltшаl ргоdпсts, fOг tће fOllо\viпg sесtогs: dаiгу ргосlпсts, meat, сеге
als. oilseeds. \viпе, f'Illit апd vegetables. potatoes, fisl1; 

- . 178 ргојесts to јl11ргоуе Ље systel11 of' ql1ality сопtгоl; 

1,800 КI11 оГ СОП1l11Ш1аl гоаds. \VI1iCI1 гергеsепts ап iпсrеаsiпg of' 180% оГ Ље 
ехistiпg 1110dегпizеd гоаds; 

- . 2,700 КI11 оГ рiреliпеs fOг сlгiпкiпg \vаtег, \V11ic11 l11eal1S ап il1сгеаsе of' 20% оГ 
Ље ехistiпg lепgtl1; 

- . 1,300 КI11 of' pipelil1es fOг \vaste \yater (se\verage), \уl1iсll rергеsепts 1,6 til11e 
IП0ге tlШI1 tl1е ехistiпg lel1gtl1 (864 кт); 

, 40,000 Iш оf'lапd il11ргоvеd Ьу iггigаtiОI1 al1d dtail1age, ј.е 5% оГ tћe actllally l1Sed 
sllГf'ace; 

- ,1 1,000 ргојесts of' il1vеstl11епts fOг аgгiСl1ltшаl 11Oldil1gs, Sllррогtеd Ьу abol1t 
12,000 farl11ers, Ol1t оГ \Vl1icll 20% of YOl1l1g f'arl11ers, 

- . 10.600 еqlliРl11епt fOг mесl1апizаtiОI1 of' аgгiСllltнге; 

, 2,200 l1е\у livestock ыlldiпgss ог 1110dегпizеd; 

- . 900 ыlldiпgss cгeated ог 111Оdегпizеd fOг сгор f'afI11S; 

.' 500 grol1pS оГ prOdl1Cel'S Sllstаiпеd. \Vllicll iпсllldе 16,800 Љппеl'S, Ol1t оГ \уl1iсl1 3,300 
УОllпg; 

- ,36,000 ћа соvегеd Ьу agri-епviГОl1l11епtаl l11eaSllГes; 

- ,7,000 projects of' divегsifiсаtiоп оГ еСОПОl11iс activities, Ollt of' \V11icIl 3700 llпits for аgгi 
апd silvo-tошiSI11 (Wllicl1 гергеsепt ап iпсrеаsе Ьу 1,2 til11es СОl11рш'еd to Ље ехistiпg 
llпits); 

- . 1200 km оГ пе\vlу bllilt fOгеstгу roads ог improved; 

- . 15,000 113 аffOгеstеd оп dеgгаdеd аgt'iСl1ltшаllапds; 

400 епtегргisеs of \vood ехрlоitаtiоп ог Sllstаiпiпg Ље \vood Рl'осеssiпg; 

- . 150,000 fiшпегs (аgгiсtlltше апd fisl1eries) ог tbl'est о\\'легs tгаiпеd оп specialized рro
gtaI11s. 

Сопсlпsiопs 

NеvегЉеlеss, all of' tI1ese I11еаsшеs \уеге vety importal1t foI' RОl11апiа iп tће last 
yeal's ЬеfOге аdћеsiоп, iп огdег to l13rI11ol1ize tI1е Rоt11апiаl1 аgгiСl1ltше \vitl1 tI1е 
Ешореап stапdагds апd погt11s. Ап attempt to evall1ate Ље expected il11pacts is уегу 
il1tеl'еstiпg. Аmопg tI1ese, опе of Ље illtlstrative опtрпt il1dicators is "eI11ploymel1t". 
Fol' eacll I11еаsше \vIJere Hew jobs \vere cl'eated 01' ехistiпg jobs \уеl'е I11аiпtаil1еd iп 
betteI' сопditiоп, it was estimated Ље fOгеsееl1 1111mЬег. AII Ље шеаsшеs togetl1er 
гергеsепt abol1t 72,000 сгеаtеd al1d 68,000 jobs I11аiпtаil1еd iп betteI" cOl1ditiol1. TIlis 
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пиmЬег, СОl11рагеd to tI1е I1ШllЬег оГ pel'SOI1S 1I11employed iп гшаl агеаs (270,000) 
{"ef1ects tћe il11mediate impact оГ Ље assistal1ce gгапtеd, 'ТЋе average 1110l1tl11y cost 
fOг tl1e l1е\уЈу сгеаtеd jobs ог fOг Ље jobs l11ail1tail1ed tlHOllgll Ље ргоgгашmе оГ fi
паl1сiаl аssistапсе is of' аЬоуе 180 EURO, Сошрагil1g tl1is figше witl1 tlle аvегаgе 
\vage iп ROl11al1ia, \Vl1icJl is оГ 84 ЕURО/I11ОПЉ it сЈеагlу арреагs Ље il11l11ediate ef:' 
fect of' allocated SllШS. 
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СТРАТЕГИЈА И ПРИОРИТЕТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛ

НОГ РАЗВОЈА РУМУНИЈЕ 

Clalldill Cicea 1, Драго Цвијановић1 , 10нел Субић1 

1 Академија економских наука, Факултет за менаџмент, Piata Румунија 
2 Институт за економику пољопривреде, Београд, Србија 

Резиме 

Пољопривреда је била кључни сектор Румуније у предприступајућем периоду 

Европској унији. Наиме, око 41 % запосленог становништва радило је у при
марном сектору што представља око 14% БДП Румуније. Одлуке самита у 
Копенхагену, Годишљи извештај Европске комисије из октобра 1999 о напре
доваљу РУ!vIYније у Европску Унију, као и опште одредбе Агенде 2000 Оквир
ног програма ЕУ имали су исте закључке као и Национална стратегија еко

номског развоја Румуније представљена Европској унији у марту ове године, а 

то је указиваље на потребу ствараља функционалне тржишно оријентисане 

еКОНОi\lИје, која је у складу са принципима, нормама, механизмима, институци

јама и политикама ЕУ. Конвергенција у овом односу је базирана на процељи

ваљу ресурса и могућностима Домаће и међународне сарадље и у складу је са, 

као што је истакнуто у Националном програму за усвајаље Acqllisa, захтевом 
за коначно формираље тржишно оријентисане економије и припремаљем ка 

приступаљу Европској Унији, коришћељем историјске шансе понуђене одлу

ком Европске комисије у Хелсинкију децембра 1999 да започну разговоре за 
приступаље РУi\IYније Европској Унији, У овом контексту, рад приказује 

усклађиваље легислативе која се односи на САПАРД програм у периоду 1999-
2004. године. 

Кључне речи: САПАРД пољопривреда, Европска унија, фондови, програм 

Clalldit1 Сјсеа, P11.0, 
Асаdешу оГ Есопош јс Stl1dies 
Fact1lty of Мапаgешеl1t 
Piata Rошаl1а, N° 6, Sector 1 
Bl1charest, Rошапiа 
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Анализа могућностп увођења робнпх фјучерса у Домаћп финансијскп систем 

ОРИГl!налНI! научни рад Економика пољопривреде 

Број 4/2007 .. 
УДК 631.153:347А47 

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ УВОЂЕЊА РОБНИХ ФЈУЧЕРСА 

у ДОМАЋИ ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕмl 

д Ерић2, Александра Брадић-Мартиновић2, С Стефановић2 

Резиме: Циљ овога чланка је да се на бази кратке анаiтизе основних 

карактеристика фјучерса као робних и финансијских ИНСТРУ1\fената, као и 

актуелног тренутка развоја Домаћег робног и финансијског тржишта сагледају 

могућности за увођење робних фјучерса у Доыаћу праксу. 

Година у којој се налазИ1\fО показала је како неочекиване природне околности, 

конкретно суша, могу довести до слаб~јег рода у области пољопривредне 

производње, што са своје стране И1\fа низ негативних последицу, од слабије 

снабдевености тржишта, преко пораста цена и потенцијалног инфлаторног удара, 

до других тржишних поре1\fећ~ја са Ј\!НОГИМ негативних ефектима на општу 

привредну стабилност. 

у последњем делу рада анализиране су реалне 1\fогућности за увођење робних 

фјучерса у Републици Србији, посебно у домену њихове примене у области 

агробизниса, као и указивање на неопходне кораке које треба предузети да би до 

њиховог разВОЈа и примене заиста и дошло. 

Кључне речи: деривати, фјучерси, финансијска тржишта, пољопривредна 

производња 

1 Овај рад је резултат заједничког I!страживања у оквпру макро пројекта ,.,Мулти
функционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључивања Републике 

Србије у Европсh.)' Унију", број 149007, који финансира Министарство за науку 
Републике Србије 

:2 Проф. др Дејан Ерић, директор, Мр Александра Брадић-Мартиновић, истраживач 
сарадник, Сата Стефановнћ, Инсппут економских наука, Београд, Змај Јовина 12, 
тел: 2623-055, с1егiс@iеП.ЬQ..ас.УU, sasa@iel1.bQ..ac.Yll, stеfапоУiС.sаsа(ШQ.mаil.соm 
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ДР Дејан Ерпћ п сараднпцп 

1. Кратак осврт на нојам и основне карактеристике фјучерс уговора 

Појаы фјучерс (јiltшеs) на.сiједноставније може7l1O превести на српски језик као -
ЛIIКВIfДШI теРЈ\1IlНСЮI уговор. Историјски посматрано он вуче корене из 

кпасичних терыинских уговора који се означава.сју појi\107I1 - форворд (јОПl'Clгd). Оба 
инструмента, по класификацији. сврставају се у категорију такозваних деривата 

или IIЗведених хартија од вредности. По својој суштини И фјучерси и форворди 

представљщу праве КУll0прода.сјне уговоре. У ЊЮIa постоје две стране - купац и 

продавац, који дефинишу услове купопродаје одређене робе или финансијског 

инструмента (у стручној литератури предмет из уговора се назива пој7l107I1 - актива 

- assets), са посеБН07l! специфичношћу што се испорука дате активе и њено 

коначно плаћање не врши одыах. него одређеног дана у будућности. Дакле, као и 

све друге типове уговора, фјучерс карактерише постојање сагласности воља две 
стране у погледу: 

- активе - која је предыет уговора, односно која се купопродще, 

- цене - која се фш(сна и унапред јасно десЈжнисана, и 

- начина плаћања и испоруке - који ће се обавити у одређеНО!\1 периоду времена у 

будућности. 

Термински уговори врло често постоје у пракси. а да тога НИС1\1O ни свесни .. Када 
нека роба, нпр. не може одмах да се испоручи, а постоји уговор о купо/продщи, 

ради се о својеврсном Форворду. Као типичан пример форворд ):говора 1IIOжеыо 

узети куповину неке робе поузећем. У наруџбеници коју купац попуњава 

садржини су сви елеi\lенте класичног терминског уговора. На прvшер, наручили 

СЈ\Ю књите по цени 1 ОО. које ћемо добити у року 3 недеље, а плаћање Ile1l1O 
извршити у :'IlOMeHТY када их добијемо по ценама које Ci\1O видели у новинаl\Ia из 
којих смо попунили наруџбет-пщу .. 

Фјучерс уговор по својој суштини је готово идентичан форворду. Због тога га 
поједини аутори СЈ\штра.сју варијаНТОi\1 форворд уговора ( S. А.. Ross. R. rv. 
r!i'cstcljield & Ј F .J(?ffc. stt. 650). Фјучерс подразумева постојање сагласности 
воља купца и продавца у погледу цене, будуће испоруке и начина плаћања .. 
Куповином фјучерса кутпац такође потписује и купопродајни уговор, где се 
унапред дефинише цена, апи се плаћање не врши до I\Юl\lента док се роба не 

испоручи у будућности (Ј С Со.\'. Ј.Е IngCl'soll & S А. Ross, stг. 332). У уговору се 
прецизирщу услови испоруке. и тек када се она оствари, врши се исплата. Разшпш 

фјучерса у односу на форворде састоји се у томе што су фјучерси ликвидни, тј. 
њима се l\Iоже трговати на посеБНИI\I тржишпп·ла (берза фјучерса), док форворди 

то нису. Отуда и терминолошка разлика коју СЈ\IO већ поменули - форворд је 

термински уговор, а фјучерс ликвидни теР1l!ИНСКИ уговор. 

Поред ове фундаментапне разлике између форворда и фјучерса, ПОСТОЈИ и низ 
других специфичности, које можеl\lO суыирати у неколико тачака: 
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- С обзиром на то да су фјучерс уговори ликвидни, а Форворди нису, то 

имплицира да се фјучеРСИ7llа тргује на берзи уз могућност преноса обавеза/права 

из уговора на друге субјекге и пре рока доспећа са7ll0Г уговора. Наведена 

карактеристика да.сје већу флексибилност учеснициыа у трговини да брже 

прилагођавају своје интересе кретањима на тржишту. 

- Да би фј:учеРСvГi\Ia уопште I\IOГЛО да се тргује ОРГafПiзовано на берзи мора 

постојати висок ниво стандардизације СаЈшrх инструмента. Отуда су фјучерси 

високо стандардизовани инструменти, за разлику од форворда који то нису, већ 

се разЛИКУЈУ од уговора до уговора. 

- Стандардизација фјучерса односи се на впше елемената, почев од КОЛИLПiне, 

испоруке основне активе, начина плаћања, тд. 

- Испорука аКlИве код фјучерса се најчешће не везује за фиксан датум, као што је 

то случај код форворда, већ за l\Iесец у коме се мора обавити. На тщ начин 

постоји више слободе за продавца у погледу саме испоруке. 

- Код многих финансијских фјучерса не долази до физпчке испоруке акгиве, већ 

се ca1l1O врши исплата разлике у цени, односно поравнање (settlement} 
Форворди, по дефиницији, подразумевају обавезну испоруку робе. 

- Једна од сушгинских разлика форворд и фјучерс уговора је у погледу механизма 

и начина плаћања. Код фјучерса купац и продавац, ради сигурности плаћања и 

испоруке, ПРИJТИl(ом склапања уговора обавезни су да положе одређени депозит 

(mшgil1) у клириншку кућу. 

Сшп<а: 1. Позиција К)l1ца фјучерса 
Figше 1 Long Position in Fпtшеs Trading 

lЈрс;нюсг 

Yf'OBopa 
на_"ШJl 

:lOспсћа 

Izvor slike: RcAHal1gel1, str. 513 
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- Код фјучерса постоји систе1\! такозваног дневног прилагођавања (ll1шk (О 

/Jlшkеt) , Постојање овог ;>.Iеханизма захтева од уговорних страна да располажу 

одређеНИ1\! екстра среДСТВИ1\!а у ГОТОВО1\!. СУIlПина овог систеЈ\ra је у 

усаглашавању позицr~а купца и продавца са ПРОi\lена:vra текућих цена фјучерса .. 
у след ове карактеристике c:vraTpa се да фјучерси И;>'l3ју одређена плаћања у 

ыеђувреЈ\fену. до извршења обавеза. док Форворди то немају. С тиму вези, неки 

аутори СЈ\l3трају да је фјучерс уговор једнак форворду који се потписује сваког 

дана (Н. А .. ЈсllТОН· & G .. S ОkljiеИstl'. 373). 

Да би у потпуности разумели праву природу фјучерса ыорамо сагледати интересе 

h)'l1аца и продаваца који се уюьучују у трговину. Како је реч о правим УГОВОРИ1\!а 

оба субјект-а (и h)'П3Ц И продавац) "потписивање,,!" фјучерса преузимају одређена 

права и обавезе. Купац има право да добије акти ву која је предмет уговора и 

обавезу да изврши плаћање. У жаргону. за купца се каже да се налази у дугој 

позицији (lOllg position) пошто очекује да ће добити основну акти ву у будућности. 
Његов интерес. као !I сваког купца је да дође до робе или финансијског 

ИНСТРУЈ\fента (акт-иве) по што нижој цени. Отуда. купцу ће одговарати уколико 

цена основне акrиве, после потписивања уговора почне да расте, пошто ће тада 

остваривати добитак на бази разлике више тржишне и ниже уговор не цена. 

Обрнуто, у случају пада цене основне акт-иве на тржишту, он ће трпети губитак. 

Позиција купца се Ј\юже представити rрафиком на слици 1. 

Слика 2 .. Позиција продавца фјучерса 
Figuгe 2 Slюrt Роsitiоп iп Flltшеs Тгаdiпg 

ВРС:НЮСI 
уншора 

lIa :1<111 

,-ЮСllсkl 
ДОЫПАК 

Izvor slike R.А.Наllgеп, str. 5] 3 

Што се тиче продавца, његова обавеза се састоји у испоруци аhтиве. а право да 

добије средства. У жаргону. за продавца се каже да се налази у краткој позицији 
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(sl70I'( position). ПОIlПО ill.ш обавезу да испоручи акт-иву. Интерес продавца је да 
прода аhТИВУ по сто вишој цени, отуда за њега је повољније уколико цена основне 

активе. после потписивања уговора почне да пада. пошто у том случ~iу остварује 
добит. Док је за купца вредност робе једнака разлици цене робе и уговорне цене, за 

продавца је вредност робе једнака разлици уговорне цене и стварне (тржишне) 

цене робе. Његова позиција се може графички представити СЛИКОЈ\f 2. 

2. Механизам функционисања фјучерса у пракси 

Да би цео систеы трговине фјучерси:\ш могао успешно да функционише 

неопходно је да постоје одређени институционални услови. Две основне 

институције без којих се не 1\!оже замислити трговање су берза фјучерса и 

ЮIIIJНlНШКЋ кућа. 

Берза фјучерса представља оргаювовано место на KOi\le се обавља трговина 

фјучерсиыа. У погледу начина организације самог места трговања у свету се могу 

срести различита решења, почев од тога да се на постојећИ1\! робним и 

финансијСКill.1 берзама као иновација уводило трговање фјучеРСИ1\!а, до креирања 

посебних берзи спеш~iализованих искључиво за трговање фјучерсима и другим 

деривата1\!а. Простор на коме се обављају трансакције обично се у берзанском 

жаргону назива "рупа" (pit). Време трговања је стандардизовано, као на пример у 
Чикагу на СВОТ (CJzicago Воапl ој Ђ'аdе) где трговање почиње у 9.30 и траје до 
15.30, У новије време, са развојем телеКОl\'IyнИкационе опреЈ\Ie, електронских 

система трговања и глобализац~ом само место трговања постаје све мање 

релевантно. Поред функције трговања, свака берза има и функције юrиринга и 

салдирања обављених трансакција. То се обавља у оквиру клириншке куће која 

може бити један од организационих делова ca:\fe берзе или независни правни 
субјект- (Т LoJiol1, 1997, Stl' 11). 

Клириншк:а h."Ућа представља институцију која обезбеђује неопходне додатне 

механизме за гаранцију сигурности испоруке и плаћања свим учесницима, то јест 

купцима и продавцтl3. Њеним постојањем они не морају међусобно ни да се 
познају. За клириншку кућу. као гаранта сигурности испоруке и плаћања, каже се 

да представља "продавчевог купца" и "купчевог продавца", све до њиховог 

коначног измирења обавеза по основу закљученог уговора. Основни разлог за 

креирање институције каква је клириншка куће састојао се у потреби 

обезбеђивања додатних механизама заштите свих учесника у процесу трговања. 

Без постојање юrириншке h'Уће, тј. у случају класичних: терминских уговора 

(форворда) највећа опасност се састојала у томе даједна од страна не изврши своје 

обавезе. било да је реч о плаћању, било о испоруци основне активе. На ПРИ1\ilер, 

претпоставимо да је закљ у "Чен терrvгински уговор о испоруци 1 О тона жита по цени 
од 1 О новчанњ'{ јединица (реЦИl\Ю динара) за 1 кг са роком испоруке и плаћања 3 
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месеца, Реч је о класичном Форворду, какве често можемо срести у пракси, 
нарочито код произвођача и прерађивача пољопривредних производа, Ако у 

међувреыену цена жнта порасте на 11, продавац liе трпети губитак од 1 дин, по 
ЮfЛограыу, Да би то спречио он ~lOже робу продати на ТРiЮЈШIУ по текућој 
тржишној цени од 11 и ТИi\lе се наћи у незавидној П03ИЦI'~ји да Hei\Ia довољно робе 
да изврши обавезу из терминског уговора - форворда. Супротан случај ће се 
десити уколико цена жита падне на 9 динара, У T01l1 случају се купцу неће 

исплапгги да купује жито по вишој цени коју је закључио ФОРВОРДО:-"I .. ОН може 
купити жито по 9 на тржишту, и занемарити извршење обавезе из уговора о 
к')повнни по цени од 10. Да би се спречиле такве појаве, купац и продавац. поред 
међусобног уговора потписују и посебне уговоре са клирнншкоы кућоы, Она се 
јавља у улози посреДНllh:а и гаранта, гарантујући купцу испоруку робе, а 
продавцу плаliање. Уколико један од субјеката не изврши своју уговорну обавезу, 
клириншка кућа ће преузеш на себе извршење дате обавеза пре1lIa другоме 
субјеюу Уl\Iесто њега. Наравно, након тога, она ће предузети читав низ правних 
i\!epa, ыеђу којИl\Iа је укључена и кривична пријава (која повлачи кривичну 
одговорност) преl\Iа субјекту који није извршио своје обавезе. 

Слика 3. Механизаl\I клириншке :куће 
Figше 3 МесlшпiSf11 оf'Сlеагiпg HOllse 

I новац 
КЛИРИНШКА 

КУЋА 

! роба i 
r+-=----J 
i .. 1 

КУПЦИ 

I 

ПРОДАВЦИ ''-'''-'-::---+1 

i роба 
------' 

новац ! 
'-------' 

Да би терыински уговори уопште били ликвидни, и да би се сама трговина ЊИl\Iа 
олакшала врши се стандардизаЦllја, Стандардизација подразУi\lева постојање 

одређених стандардних услова у УГОВОрЮIa, у погледу: стандарда о количини 
(одређују се прецизни износи, као нпр. у САД за жито, стандардни уговори су за 
количину од 5,000 бушела. 1 бушел = 35,238 литара), начину испоруке, месту, 
УСЛОВЮIa испоруке, цени и слично .. За робне фјучерсе ови стандарди су посебно 
значајни, како се не би дешавапо да дође до испоруке робе HeOДГOBap~jyћeг 
квапитета, Смисао стандарда је да помогну у обезбеђивању ликвидности фјучерса 
и развоју секундарног тржишта, У успостављању адекватног система стандарда за 
креирање робних фјучерса посебно битне институције су јавна складишта која су 
овлашћена за пријем, чување и издавање робе на коју се креирщу робни фјучерси .. 
Сви учесници, посебно продавци морају водити рачуна о поштовању МИНИl\Iалних 
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захтева квалнтета, посто у случ~ју њиховог неиспуњавања складиштари им неће 

издати потврду о складиштењу робе - СКГIaДИШНИЦУ која је основа за креирање 

(чит~ј продају) робног фјучерса и заУЗИi\!ање кратке (продщне) позиције. 

За успешно функционисање тржишта фјучерса неопходно је постоје i\!ИНИМУМ још 

два услова. То су: систеi\1 маргина и механизам дневног прилагођавања, МаРГIlна 

или маржа (mСП'gi17S) не представља ништа друго до СIlстем деПОЗIlта које сви 

учесници у процесу трговања (сви купци и продавци без изузетка) ыорају да 

положе у клириншку куliу пре почетка трговања као ,.гаранцију" да ће обавезе из 

уговора извршити у предвиђеНОi\I року. Генерално раЗЛИК'Ују се две врсте маргнна: 

а) иницијалне и 

б) i\Iаргине за дневно одржавање, 

ИНIIЦIlјалне маргнпе (illilia! lJlшgil1S) уговорне стране Mop~jy да депонују како би 

уопште могли да отпочну пословање на тржишгу фјучерса. Оне се креирају 

прилично једноставно ПРИЛИКО:VI отвараЊбl рачуна код брокерских фИРi\IИ са 

којом инвеститори сарађују. Пре давања налога брокеру, односно куповине 

фјучерса (у практичном Сi\IИСЛУ то фигуративно значи 7IIOMeHaT потписивања 
уговора) учесници процеса трговања су обавезни да на своје рачуне код 

брокерских фИРЈ\1И положе одређене износе на Иi\Iе депозита, да ће обавезе из 

уговора бити извршене, Ове иницијалне маргине се називщу перформансним 

маргинама (јЈшiопnаllсе /Ј1шgillS) и обично се креliу од 5-15% од вредности 

к'Упо/продајног уговора, У институционалном смислу систем инищuалних 

маргина представља одређену врсту делимичне заштите за клириншку кућу, 

Маргине одржавања (mainlallce lllшgillS) су минимални износи средстава које 

субјекти морщу да одржавщу на свом депозитном рачуну, Оне се крећу у висини 

75-80% од ИНИЦЈчалних маргина .. Уколико се износ средстава смањи испод те 
границе клириншка кућа шаље обавештење уговорним странама да уплате 

додатне износе и обезбеде i\Iаргине одржавања (такво обавештење се означава 

појМ01l-l марПШСЮI нозив - lJlшgiп са!!). Инвеститори су обавезни да одржавщу 

своје маргине у одређеном износу ради потребе дневног прилагођавања, 

Дневно прилагођавање (mal'k (о mшkEt) у буквалном смислу речи значи да се 
трговина наставља и после потписивања уговора и уплате маргина, У зависности 

од тога како се крећу цене основне активе на тек'Уliем (промmном) тржишту 

клирнншка кућа врши прилагођавање позиција к')'паца и продаваца на њиховим 

маргинским рачунима, Она на крају сваког дана аутоматски пребацује средстава са 

рачуна к')тпаца и продаваца у зависности од смера промена цена - на горе или доле. 
На пример, ако је уговорна цена била 1 О, а следећег дана порасте на 10,5, 
клириншка куliа це 0,5 новчаних јединица пребацити на рачун куггца са 

нницијалних маргина продавца, Обрнуто, ако наредног дана цена падне на 9,8 
клириншка к'Уliа ће трансферисати 0,7 са маргина купца на рачун продавца. На OB~j 
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начин се обезбеђује сигурност и купаца и продаваца. На крају уговора, када се 
изврши испорука они затварају своје позиције исплатом разлике. 

Још једна од специфичности функционисаља тржишта фјучерса, посебно робних 
је ыогућност увођеља цеНОВНIIХ лшшпа. Њихова суштина се састоји У 
одређиваљу посебних граница, I\IИНИМалних и максималних, у оквиру којих ыогу 
да се крећу будуће цене фјучерСif. СЈ\!исао оваквих ограничеља је да се спрече 
велики поремећаји у кретаљу цена и односа понуде и тражље. Постоје разлози за и 
против ових лимита (Т Е Copelam! & .1 F. TVes/ol1 S/]'. 306-7). Конкретно. 

коришћеље ових лимита зависи од специфичних услова и могу се уводити 
селективно, саЈ\!О за одређену робу, у одређеНОl\1 периоду. Они могу бити јако 

корисни за нашу стварност, посебно у УСЛОВИЈ\!а великих поремећају у области 

производње појединих пољопривредних производа. Такође, посебно се 
препоручују земљама које се суочавају са хроничном опасношћу од инфлације, 
као што је случај са СрбијО:VI. 

3. Врсте 11 значај фјучерса 

Постоје различити типови фјучерс уговора. Како спадају у ред деривата 
најзначајнији критеријум за поделу фјучерса представља основна актива на коју су 
креирани. Имовина на коју се фјучерси могу креирати су роба или финансијски 
инструменти (пре свих девизе, обвезнице, акције или тржишни индекси). Полазећи 
од наведеног критеријУЈ\!а све фјучерсе може!\ю поделити У две велике групе: 

- Робне и 
- Финансијске. 

ПреД:Vlет овога рада представљају робни фјучерси, који се креирају на велики број 
различитих роба. Међу најстарије робне фјучерсе спадају они на пољопривредне 

производе, као што су: житарице (пшеница, јеча7l1, раж, КУКУРУЗ), соја, пиринач, 

уљарице, кафа, шећер, памук, каучук, стока и слично. Остале робе на коју се 
односе робни фјучерси су: индустријске сировине, бакар, нафта, руде. гас, 
пле!\lенити ыетали, итд. У наставку дајеl\Ю кратак преглед најзначајнијих фјучерса 
којима се трГ)је на водећим а7lIеРWIКИ!\1 робним берза7lra: 

Најпознатије робне берзе на којиыа се обавља трговина су: Њу:јоршка трговачка 
берза - Ne1!' YOIk Воше! ој ТтЈе (NYBT), и две берзе у Чикагу - Cl7icago Воап! (?! 
7}'аЈс (СВОТ) i Cllicago Macal1/ile ЕхсlЮl1gс (СМЕ). Поред наведених, у новије 
време креирани су фјучерси на поједине друге врсте робе какво је млеко, поједине 
врсте сира. сушено воће, цвеће, итд. 
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Табела 1. Листа појединих фјучерса на пољопривредне производе 
којИi\lа се трГ)је на робним берзаl\ra у САД 

ТаЫе 1 List oi'Some C0I11111Odity Flltllгеs Сопtгасts Тгаdеd 011 USA Магkеts 

Основна актива ВеЛИЧIlна YГOB~a I Берза на којој се Tpгvje 
Какао 10 тона I ЖВТ 

Кафа 37.500 фунти I NYBT 
Сок од ПОЈ\!оранџе 15.000 фУНТИ I NYBT 
Ложуље 42.000 галона I NYМX 

Сирова нафта 1.000 гагюна I ЖМХ 

Безоловни бензин 42.000 галона I ЖВТ 

Кукуруз 5.000 ~шела I СВОТ 

Зоб 5.000 бушела I СВОТ 

Соја 5.000 Ch'шела I СВОТ 

Пшеница 5.000 бушела 1 СВОТ 

Говеда 40.000 фУНТИ I СМЕ 

Свиље 40.000 фунти I СМЕ 

Свињске полутке 40.000 Ј2vнти I СМЕ 

Извор S R. Уеаlе, 2001. stг .. 210-1 

За разлику од робних фјучерса који су старији и чији корени датирају још из 

средине ХУН века (8, Д Ерuћ, 2003.) финансијски фјучерси представљају једну од 
финансијских иновација на савре!\lеНИ1\! финансијским TPj-киштиыа. Организована 

трговина њима почшье од 1972. године. ФI-гнансијске фјучерсе !\южемо поделити у 
четири групе: 

1) Девизне (ваЛУПlе) - Основна актива код овог типа фјучерса су валуте других 
зе:\laља. Најчешће валуте које се купују ОВИ!\! УГОВОРИ!\Ia У свету су: US $, Ешо, 
Уеl1, СНГ. GB фунта и слично. Девизни фјучерси су врло атрактивни за предузећа, 
банке и друге субјекге који посл)~у на међународно:\! тржишту како би 

еЛИ1\!ИНИСали девизни ризик. 

2) Каматне IIЛИ фјучерсе на каматну стопу - који представљају ефикасно 

средство заштите од негативних угицаја промене ка:\1атне стопе. Ови фјучерси се, 

обично повезују са хартијама од вредности са фИКСНИi\I приносом, какве су 

најчешће државне обвезнице, бондови или ноте (7}'caslI/'c Bills, ll'сшlI/'С No/cs, 
T,.caslfl'c Воnc1.5). 

3) Фјучерсе на хартије од вредности - Овде искључујемо ка1\!атне фјучерсе који 

се везује за хартије од вредности са фиксном каматном СТОПО1\!. Поред љих, 

постоји 1\!огућност креираља фјучерса и на низ других хартија од вредности које 
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Her-.rajy фиксни принос. као што су: обвеЗНlще фир:\!и са ПРО~lеНЉИВО7\1 ка:'ШТО~I. 
обичне или преференцијалне акщ~је. ИТД. 

4) Фјучерсе на тржишне IIндексе - Индекси цена аКЦ1uа на берзю.ш одражавщу 
тенденције проt\lене цена на датом тржишту.. Они се састављщу од хипотетичког 

портфолиа акција који најбоље репрезентује структуру акција којима се тргује на 

датој берзи. Ови фјучерси доносе својш.1 власници:\!а доста предности - ниже 

трошкове, :\!огућност купо/продще без покрића (такозвани slю,'/ sa!c), већу 

ликвидност, пореске олакшице и слично. Значајнп су као средство обезбеђеља и 

осигураља од финансијског ризика. Посебно су погодни за брокере и дил ере. 

Један од OCHOBНl1X разлога зашто уопште постоје фјучерси су услови ризш:а и 

неизвесности који карактеришу еКОНШ.IСКО окружеље. Када би услови у окружељу 

били извесни не би толико била изражена потреба за фјучерсима и ДРУГИ:-'I 

дериватиt\ш. ПРИlllарна улога фјучерса је обезбеђиваље и осигураље инвеститора 

од различитих врста ризика, тзв. хеџингу (lzcc!ging) Отуда се фјучерси појављују 
као један од најважнијих ИНСТРУJ\lената хеџинга у оквиру шире активности 

управљања ризициt\ra (,'isk 1Ј1шюgсmепt). Њихово постојање повећава мотућност 
управљаља ризико:\! у операција:\!а на финансијски:\! тржиштима, али и шире у 

свакодневном пословању. 

Једну од основних карактеристика фј:учерса представља ликвидност. Пошто се 

љима може трговати на берзи, постоји велики број субјеката који њима Ј\IOГУ 

трговати.. Све учеснике Ј\lOжемо сврстати у две велике групе: хеџере и 

шпеh.Ј'ланте (ТТ7 F. Sl7шрс & G .. .Ј Alexal/Clc,' S/1'. 594). Хеџери су субјекти који 
производе или користе основну активу (робу) која је основа за креираље фјучерса .. 
Њихов основни :\!отив је да се заштите од ризика ПРОJ\lена цена основне активе и 

тиме унесу више извесности и сиrурности у своје пословање. Шпекуланти су 

мотивисани остваривањеJ\l профита, Они купују и продају фјучерсе, не да би 

користили основну акгиву, већ да би остварили профит на основу разлике у цени. 

Једна од основних карактеристика фјучерса је постојање временске димензије -
испорука робе и плаћање ће се обавити у будућности. Из дате карактеристике 

произилази још једна значај на предност робних фјучерса, То је могућности 

савлађивања гепа у финансирању .. Многи учесници у трговању могу заузимати 
позицију у фјучерсу чак и када не распола:жу УКУШIИЈ\I И3НОСОЈ\1 потребних 

средствима за измирење обавезе у Ј\юменту закључења. Да Шlје фјучерса тако 

нешто не би било могуће урадити без задуживаља .. Уз помоћ фјучерса то није 
ОДJ\lах неопходно, посебно. уколико инвеститори очекују приливе средстава у ток)' 

ж:ивотног века фјучерса до коначног рока плаћања. 

Постојање робних фјучерса носи значајне предности за организације Lщје 

пословање зависи од специфичних врста роба (нпр. сировине) којима се активно 

тргује на берзи. Куповином фјучерса на ту робу фирма може смањити ризик од 

470 ЕП 2007 (54) 4 (461-483) 

Аналпза ыогупностп увођеља робнпх фјучерса у домапп фпнанспјскп спстеы 

промене цена и осигурати набавку сировина и реПРОIlIaтеријала по цена1lШ које су 
унапред познате и које Оi\lогућавају сигурно финансијско планираље. Робни 
фјучерси су врло значајни и за саме ПРОИЗВОђ~че датих роба. посебно у обласп~ 
пољопривредне производње, пошто Иi\l гараНТУЈУ сигурност плаСi\lана и наплате. у 
наШИi\I услоыњш ово је посебно изражен а предност фјучерса, посто би њиховим 
увођењеы била елиминисана монополска ПОЗИЦИЈа појединих учесника и 

моryћност "уцене" висином OTh-упне цене. 

Све наведено говори о веЛИКОJ\l значају фјучерс уговора. Њима се пре свега 
смањује неизвесност у пословаљу и у операЦl~ја1\Ia на роБНИЈ\I, али и финансијСКИi\l 
тржиштиыа. ТИi\lе се стварају стабилне основе iVfНогю.l субјеКТИi\lа да квалtгтетно 
планирају своје будуће пословање .. Фјучерси доносе низ предности како купцима, 
тако и продаВЦИ1lШ. На ПРИi\lер. купац фјучерса, за кога смо рекли да иыа дугу 

позицију (long position) се обезбеђује од пораста цена у будућности, али и 
сигурност набавке жељене активе. Са друге стране, продавац фјучерса, за кога се 
КЮI~е да је у краткој позицији (sI1O,'t /юsitiоп) осигурава плас:-,шне своје робе и 
заштићује се од пада цена. Сигурност плаСJ\lана њему доноси и друге предности -
стабилност производње, /\lOгућност планирања, усавршавања, улагање у 

истрюкиваље и развој и друге предности. 

Постојаље тржишта фјучерса има одређене предности које су видљиве и на макро 
нивоу. тј. нивоу целе привреде .. Одређене економске студије и истра:живањ~ (ЈР: 
HantlIine, 1978, S/I' 9-1) неДВООlислено указују да постојање ових уговора у J~ДHOJ 
привреди делује повољно на односе понуде и тражње и укупну ситуаЦИЈУ на 

тржишту. ЕJ\lпиријски је доказана Хlffiотеза је да постојање ових уговора делује у 
правцу повећаља конкурентности, С;'lшњивања цена и спречавању монополског 

понашања појединих учесника. 

4. МогућНОСТII увођеља роБНIIХ фјучерса у До:наћим условима 

Кратка анализа основних карактеристика, 1-.lеханизаыа функционисања, врста и 
значаја фјучерса има свој пун сыисао уколико се постави у контекст 

приыенљивости за нашу стварност У чему би се састојао значај робних фјучерса 
за српск-у привреду? По нашеJ\l J\lишљељу постоји неколико јаких разлога због 
којих треба размислити зашто ови значајни ИНСТРУJ\lенти већ нису уведени у 

дОЈ\шћу праксу: 

1) Већ смо указали како /\Iноге студије указују (.ЈУ Наn/l1iпс, 1978) да постојање 
тр;,кишта фјучерса има велики позитиван макроеконоr.IСКИ значај. Уколm<о се 
паралелно ПОСJ\lатрају националне еКОНОЈ\lИје, где постоје и где не ПОСТQје ови 
инструменти лако се J\lоже доказати је да је равнотежна цена ншка у ОНIIМ 

националним економијама где постоји ТрЖlIште фјучерса. У ТОJ\l конгексту, 
тржиште робних фјучерса би, уз један целовит скуп мера економске политике, 
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допринело стабилизащ'~ји односа понуде и тра;.кље, превасходно на подручју 
аграрних производа .. 

2) У условима високе неликвидности и велики финансијских проблема са којиr-.rа 
се суочавају бројни појединци и организације у области агробизниса, креираље и 
увођеље робних фјучерса би могло да помогне ублажаваљу финансијских 
проблема кроз одложено плаћаље обавезе, На тај начин би се значајно смаљили 
трошкови финансираља путем дуга и ослободио значајан износ средстава за друге 
на1\!ене, 

3) За привредне организације зависне од одређених роба које користе као 
сировине у даљој преради, постојаље тржишта робних фјучерса би донело низ 
ПОГОДНОСlli, као сто су: 

куповином фјучерса са различитим роком доспећа еЛIllШlНисала би се 
потреба држаља веЛИЮIХ залиха, 

на тај начин би се олакшало финансијско планираље и повећао обрт 
слободних средстава, 

куповином већег броја фјучерса са разлw-rитmvr доспећима фИР1\!а би се могла 
заШТllТlIТИ од промене цена робе на текућем тржишту, 

4) Увођеље робних фјучерса би донело низ предности и самим произвођачимз 
различитих роба, То би се огледало пре свега у: 

ЕЛIlмшшсаљу проблема око дефшшсаља ОТК]'I1не цене, По нашем 
Ј\1Ишљељу реч је о застарелом, превазиђеном и неефикасном начину 
одређивања цена непримереном тржишној привреди, Цена мора да се 
формира на тржишту, а берза је најбоље место за то, Наравно, претходно је 
неопходно елиминисати државно уплитаље и разбити монополску структуру 

појединих учесника, 

С обзиром на то да фјучерс, у основи, представља инструмент хеџинга, 
ПРОlfЗвођачи би имали квалитетан инструмент заШТIпе од РlIЗика нада 
цена. 

Продајом робних фјучерса имали би осигуран пласман и сигурну наплату, 
за коју би гарантовала клириншка кућа, што би са своје стране донело низ 
могућности за боље планирање и пословно одлу"чиваље о будућој сетви, 

Да ли је реално увођеље робних фјучерса на Домаће тржиште??? У одговору на 
централно питаље овога рада недвосмислена је наша жеља да укажемо на огроман 

значај који би таква иновација имала за све учеснике и Уh.'упну привреду Србије, 
Робни фјучерси би нарочито били корисни у сфери пољопривредне производље, 
Њиховим увођеним би корист имали сви - и произвођачи и потрошачи, Они би 
ПОМОПIи У решавању болних проблема око утврђивања откупних цена појединих 
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Аналпза могућноспт увођења робних фјучерса у Домаћп фпнанснјсют спстем 

производа, Ради развијања конкуренције требало би омогућити и страним 

субјектима да учествују у љиховом креираљу, Развој робних фјучерса и трговање 

љима било би значајно искуство за успостављаље, једног дана тржишта 

финансијских фјучерса.. Наравно, за развој финанС}~iских фјучерса би био 
неопходан дужи период вреjlлена, У ТО,,1 смислу почетак са роБНИЈ\1 фјучерсима би 

представљао значајно исh.'}'ство и добру полазну основу, 

у одговору на централно питаље овога рада морамо поћи од још једног теоријског 

модела .. Наравно, парапелно са ЊИ1lr треба имати у виду да су робни фј:учерси 
уговори релативно стари инструменти којима се дуго тргује, не саЈ\Ю у развијеним 

земљаl\la, него и зеыљаl\1a у транзицији. Такође, мора се водити рачуна о карактеру 

роба, посто се некима l\юже трговати на бази фјучерса, а HeKyГl\1a не, Да би уопште 

могло да се размишља о креираљу берзе фјучерса теоријски модели сугеришу даје 

неопходно да су испуљена три основна услова, и то СТ Е Соре/апс! & Ј F. П1еstоп, 

sl/',302): 

1) Да би фјучеРСlIма уопште могло да се тргује мора постојаТII довољно 

основне аК"ТlIве - робе 11 она мора бити стапдаРДlВована. Поштоваљем 

овога за.'пева се постиже остваривање ефеката економије обима у 
трансаКЦИЈаЈ\fa, што смаЊУЈе трансакционе трошкове и трговину чини 

юраКПШНИЈОМ, 

2) Мора постојати висок ниво КОНh],ренције, која доводи до варијабилитета 

цена роба 11 креира тражљу за РlIЗиком који ће се делити између хеџера 11 

шнекуланата, 

3) Суштина саме трговине је у смаљељу ризика што се по стиже њеГОВИI\I 

дељељем, Да би дошло до дељења ризика потребно је дозволити приступ на 

тржишту великом броју субјеката и то како хеџера, тако и шпеh.уланата, 

Отуда, развој робних фјучерса Нllје могућ у УСЛОВlIl\1а ностојаља 

нореl\1ећене тржишне CT'pYKrype - монополске или олигополске, 

Полазећи од наведена три теоријска предуслова i\fожемо направити малу анализу 

испуљености појединих услова за развој робних фјучерса у нашим условима, 

Преmоставићемо да би до тога могло најбрже да дође у сфери производље 

одређених пољопривредних производа Као најозбиљнији кандидати наыећу се: 

житарице (h.укуруз, пре свега, пшеница, јечаi\f, раж), воће и поврће, итд, 

У анализи је најбоље поћи од обима производње потеlщијалних h.ymypa, Према 
статИСТИЧКИ~1 подацима Републичког завода за статИСТИh.l' Србија је у претходних 

шест година остварила производњу представљену табеЛОi\f 2, 

Посматрајући период од 2001 -2006 .. године l\южемо закључити да Србија има ста
билну ПРОlIЗводљу II довољну КОЛlIЧИНУ наведених култура, од којих је KYh.Y
руз, свакако, у врху значаја и по приносима и по засејаним површинама, 

ЕП 2007 (54) 4 (461-483) 473 



Др Дејан Ерић и сарадници 

Табела 2. :Троизводња ~ојед~их пољопривредних производа у Србији 
ТаЫе 2 Physlcal VоlШllе of АgrIснltшаl Рrodнсtiоп iп Serbia - CllOsel1 СlIltшеs 

( 1 000 tOI1S) 

Пољопривредпи Година производње 

производ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Пшеница 2530 2240 1364 '758 2007 1875 

Кучруз 5910 5586 3817 6569 7085 6017 

Јечам 4" _.Ј 351 194 407 310 276 

Овас 1'6 108 69 118 90 84 

Кромпир 1015 917 679 975 969 930 

Малина 78 94 79 9' 84 80 

Извор: Статистнчюr завод Србије, Статистичкп годпшњак, 2006. 

Подаци? спољно-трговинској размени житарица за 2006. и 2007 .. годину vказују 
на ПОСТОЈањ: вишка и.звоза у односу на увоз, што само доприноси тези о ~1~гyћHO
сти И по~реои ~азВИЈања теР1\IИНСКОГ тржишта. Најважнији производи аграрног 
порекла,) извозу током 2007. године су шећер (извезен у вредности од 67.5 мили
она долара) и ыеркантилни ~)'h.)'руз (извезено је 359.775 тона у вредности од 59,2 
милиона долара). Извезено Је, такође, 96517 тона обичне пшенице у вредности од 
10,9 милиона долара, као и 49.667 тона тврде пшенице у вредности од 74 милиона 
долара. ' 

2006 

137,8 

Табела 3. Спољно-трговинска разыена житарица (и производа) 
у периоду 1-VП 2007. (Н тјl. USD) 

ТаЫе 3 Fогеigп Traded Cerials Exchal1ge јаl1-јlllу 2007. (iп mјll $) 

Извоз Увоз Салдо 

2007 индех 2006 2207 индех 2006 2007 

217,2 157,6 30,0 34,7 115,8 107,9 182,5 

Извор: \\'W\v.рks.kоmorа.пеt 

~оредит~и производ:ьу Србије са щјвећим произвођачима на свету (САД Велика 
ритаНИЈа и сл.), КОЈИ при том имщу И развијено теРI\ГИНСКО тржиште фјучерса са 

основом у овим робама, CMaTp~MO да не би било погодно. Можемо извршити 

поређење са нпр. Бугарском, КОЈа има развијено тржиште фјучерса са основом у 
пољопривредни!'.r производима .. На Софијској робној берзи (\V\v"\v.sce-bg.com) 
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Аналпза могућностп увођења робнпх фјучерса У до;чаћп фпнанспјстш спсте;ч 

организовано је тржиште на K01\re се тргује фјучерсима на стандардизоване робе 
као што су: пшенично брашно. пшеница, јеча1\1 за сточну храну и јечам за 
прављење слада, h.УК),РУЗ и црни сунцокрет. У наредној табели приказана је 
производња појединих култура У Бугарској. 

Табела 4. Производња појединих пољопривредних производа 
у Бугарској у 000 t 

ТаЫе 4 Pllysical VоlШllе of Аgгiснltшаl Ргоdllсtiоп 
iп BLllgaria - СllОsеп Снll:llгеs (1000 1:011S) 

Пољоиривредни 
Година НРОIlЗводње 

производ 2001 2002 2003 

Пшеница 10402 11848 5994 

КУh."Vруз 5550 7430 4064 

Јечам 2635 4730 2103 

Извор:. F·ood and аgгiСl1ltшаl огgапizatiоп oftl1e Uпаtiоп Nations 
(llttр:llfаоstаtЈаошglsitе/336/сlеfall1t.аsрх) 

2004 

12331 

4508 

4853 

I 
2005 

12196 

3054 

3729 

На основу приложених података l\южеl\Ю закључити, да би од могућих производа 
кукуруз био најбољи избор за креирање првих фјучерса У Србији, али и 
производња пшешще и мали па би задовољава.ГШ услов потребне КОЛIlЧIlне. 

Други подуслов је стандардизација и ту се јавља проблеl\l Потребно је строго 
контролисати примену о прописа о квалитету који су У надлежности државне 
заједнице. у нашој привреди се јавља сумња да не постоји КШ.шетентна контрола 
која би могла да задовољи строге критеријуме који су постављени на трЖИШТИl\lа 
фјучерса, а УГОВОРОl\l је потребно одредити врсту. ыесто и начиН контроле, 
односно контролора (овлашћена агенција). На тржишту САД-а постоји и тзв. USA 
Gl'ain StalldaJ'd~ за житарице којима се врши класирање преl\lа l\\ИI-IИмалној I>1аСИ и 
максималНОI>I постотh.) додатака (покварених зрна, страних примеса и пшеница 
друге класе). Овщ проблеi\I се мора превазићи пре увођења фјучерса, јер без 
стандаРДlIЗације и одговарајућих прописа није могуће изградити терМIIПСКО 

тржиште. 

Ипак, одређени корак је постигнут на овом плану, сачињен је Нацрт закона о 
јавнюr складиштиыа за пољопрrшредне производе. Према ОВО1\! закону робни 
запис (складишница) се издще у писаној форми коју прописује Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, и састоји се из 
ПРIlзнашще и залољшще. 
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Складишнице би требало да обезбеде пољопривредmщю.ra да, након ускгш

диштавања својих производа, потврду о складиштењу могу искористити као 

колатерал за краТКОРОLше кредите или је изнети на тржиште. Наведени Ј\lеханизам 

познат је у већини земаља са тржишном економијом и доприноси укључивању 

већег броја учесника на тржишту и подједнаке услове за све учеснике. Тржиште 

робних записа дало би добру подлогу за увођење финанс~јских деривата на 

пољопривредне производе. Наведеним финансијским инструментима формира се 

цена пољопривредних производа за убудуће. Овако, на будућу цену 

пољопривредних производа ути чу сви пољопривредни произвођачи који поседују 

количину прописану заједан фјучерс уговор. (l1f/рј/Н'1IЈ1I 1.dпе1'llikсо.)'u/шlli1'аlJ 3-0-1 

-2005!..')lnmеlеkОllоmi)аlllm) Са друге стране, увођење институције јавних 

складишта коригује расположиве количине за трговање. ,у разматрање ћемо узети 

пшеницу, као I\.)'mypy, која због својих технолошких особина мора бюи 

складиштена у условни скпадишни простор. Преl\lа расположивој евиденцији, 

данас у Србији за условно скпадиштење ове I\.)'лтуре постоји капацитет за смештај 

око 2.500.000 тона пшенице. УЗИl\lајући у обзир наше производне 1\I0гућности, овај 
капацитет се l\Iоже СI\Iaтрати довољним. МеђУТИI\I, колико је складишта данас 

ОСllособље1l0 да задовољи строге заКOlIске криmериј)'.llе добијаља Лlll/еlll!е јавтlOг 

складllllllllа? По процени стручњака који се баве квалитетом пшенице и Иl\щју увид 

У стање опреl\lљености СИЛОСffilX капацюета, тек око 5% УКУПffilX капащггета би 
задовољило ове критер~јУl\lе. Наравно, власници силоса који би задовољили те 

критеријуме, претпоставка је не би цео капацитет дали у функцију јавног 

складишта, већ око 50%, док би остатrи део био у функцији сопствених потреба 
(део за сопствену мељаву, ускладиштена пшеница лошијег квалитета ... ) Дакле, по 
тој рачуници у лиценцираНИI\I скпаДИШТИl\lа би се ускпадиштило 62500 тона пше
нице, бар у ПРВИ:\I годинама по доношењу Закона о јаВНИI\I складишпша. За ту 

количину власници пшенице би могли да добију робне записе. Још једно питање 

се намеће на основну изнетих претпоставки. Да ли је целисходније решење по 

коме би се власницима робних записа скратила слобода избора - да ли ће своју 

робу продати на "слободном" тржишту или преко берзе? 

Што се кукуруза тиче, ситуација са утрживањем ове робе путеl\l робних записа ће 

бити још неповољнија, НаИl\lе, око 80% засејаних површина под овом КУЛТУРО1\1 се 
налази на индивидуаЈТНИМ газдинствима, тако да је количина која би могла бити 

преД1\lет складиштења у јаВНИi\1 складИШТИl\lа још мања него код пшенице." 

(1 1'1 Ј'1 Jlpt-оЬеn:а com/il/Clexpll/Ppage =zakon-o-bel'zama-da-i!i-пе). У корист ове тезе је 
и податак Привредне коморе Србије да је однос власништва пољопривредних 

површина је 680,800 xa,lj. 16% у власништву државе и 3.754.200 ха, тј. 84% 
приватног власништва (фаРl\lери). 

Једно од могућих решења овог проблема јесте продубљивање и развој берзанског 
спот тржишта робе и затим развијање тржишта фјучерса (и осталих деривата, нпр, 
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Аналпза l\IогућНОСТI! увођења робнпх фјучерса у Домаћп фпнанспјСК!I систем 

опција) на бази ТaIЮ развијеног спот тржишта. ,.прва и основна претr;.оставка за 

критеријум таквих хартија јесте управо дУОlllЮ m/ХЈ/СlIll.llllа, а ту ДYO~HY наше 
тржиште :\lOже да обезбеди (у ОВО1\1 МОl\lенту, а и у БЛИ/КОј перспепиви) Једино на 
спот трговини робе." (Ибид) 

У привреди Србије једино организовано l\Iесто на коме се ТРГУЈе робом је 
ПроДУКтна берза у Новом Саду. Основана је 1958. године, одлуком Владе 
Републике Србије, као l\Iесто организовања робно-берзанских. састанака и 
информисања јавности о закљученим робно-берзанским трансаКЦИјаЈ\Ia и ценама 

пољопривредних производа. Од оснивања до данас, преко ПроДУктне берзе, 
прометовано је преко 16 милиона тона пољопри~редних производа, Након 2002. 
године прелази на нови систем трговања, КОЈИ подразумева: континуирану 

трговину, посреДШIЧI\.)' улогу берзе у трансакцијама, ПРОI\IШНУ трговину (аванс но 
плаћање и салдирање Т +5), листинг производа, чланство, елекгронско упаривање 

налога, систем ИIперffiIX брокера. 

Табела 5. Листинг производа којима се тргује 
на ПроДУктној берзи у Новом Саду 

ТаЫе 5 List оf'Ргоduсts for Yгadil1g at Ргоduktпа berza Novi Sad 

1. ЖИТАРИЦЕ: 
• Пшеmща 
• Куг.уруз 

• Јечам 
Остале (овас 11 раж) 

2. КОМПОНЕНТЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ: 
Сојllна сачма (ЫIIК 44% протеllна) 
Сунцокрет, сачыа (мин 33% прот.) 
ПшеНIIЧНО сточно брашно 

СТОЧНII јечам 
• ЛуцеРКIIНО брашно 

Рllбље брашно 

Остало 

3. СЕМЕНСКА РОБА: 
Семенска пшеmща 

СемеНСКII г.·уг.уруз 

4. МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА: 
• НПК 
• АН 
• КАН 
• УРЕА 
5. IПЩУСТРИЈСКО БИЉЕ: 
• Сунцокрет 

• Соја 
6. КОНЗУМНА РОБА: 
• Брашно Т-500 
• ЈеСТIIВО сунцокретово уље 

• Шећер кристал, бели, конзумни 

УI\.-упан промет преко Продукrне берзе у периоду 2002.-2006. година, износио 
преко 610.000 топа пољопривредних производа, Поверење државе и страних 
донатора (интервенцијске, регресиране и донаторске продаје) у нови систем 
организације берзанске трговине - 49% у ~)'пном промету. Пораст поверења 
привредних субјеката у нови систем - у укупном промету редовни послови 

учествују са преко 309.000 тона. (mt'1l'pl'obCl'zacom) 

У табели 6~ представљена је Анализа промета по годинама (без интервенција и 
донација) у периоду 1999-2005. 
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Година 

1999, 
2000. 
2001. 
2002. 
2003. 
2004. 
2005. 

Табела 6. Промет на ПроДУктној берзи у Новом Саду 
ТаЫе 6 Тгаdiпg Vо1Шl1е at Pгodllktl1a berza Novi Sad 

Проыет у тона- Промет у хиљада- Број закључених 

ыа ма динара уговора 

47.900 110.000 757 
36.700 220.000 811 
34.800 315.000 884 
64.600 453.000 925 
78.000 692.000 1.000 

I 81.400 741.000 I 1.186 
85.600 756,000 884 

Извор: \V\y\v.probeгza,col11 

Анализа новосадст<е ПроДУкгне берзе показала је да је спот тржиште 

пољопривредних производа у растућем тренду, али проблем са овом беРЗОi\1 се 

јавља са становишта формалних услова. ПроДУктна берза у Новом Саду није 

регистрована као берза, по свим законским прописима. Једина берза која на овим 

просторима постоји као формална институција је Београдска берза, која нема 

организовано ТРЖИIlпе пољопривредних производа. 
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Слика 5. Промет на Београдској берзи мерен бројем трансакција 
у периоду 1999-2007. година 

Figнre 5 Vо1Ш11е оfТгаdiпg iп Be1gгade Stock Excl1311ge Measuгed 
Ьу the Nl1mber of tral1sactiol1s 1999-2007. 
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Извор: Београдска берза 
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Слика 6. Учешће страних инвеститора у Уh"УПНОМ промету на Београдској берзи 
у периоду окт 2006 - сеп 2007. 

Figl1Гe 6 Рагtiсiраtiоп оfFогеigl1 Il1vеstihlгеs iп Vо1Шllе оf'Тгаdiпg 
iп Be1grade Stock Ехсапgе oct 2006 - sep 2007. 
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Извор: Београдска берза 

На основу приложених података I\lOжемо извести закључак да је процентуално 
учешће страних инвеспггора у паду. па претпостављамо да за сада на тржишту 

нема довољно учесника за дељење ризика, али ако се развије тржиште и разбије 
постојећи олигополни карактер тржишта пољопривредних производа, уз веће 
укључење учесника из иностранства мишљења смо да постоји велика шанса да се 

и оваЈ услов испуни. 

5. 3акључне наномене 

Анализом теоријског I\lOдела у KOl\le ДО1\lИнирају три услова нам недвосмислено 
указује да тренутно још увек нису испуљени базични услови за отпочињање 

трговине роБНIIМ фјучерсшна. Али, то никако не сме бити изговор да се ништа 
не чини и да се задржи стање status (1110. Неопходно је визија развоја аграрног 
сектора у Србији и јасна стратегија како то да се оствари. Србија дефишггивно 
може бити једна од зеыаља лидера у производњи многих пољопривредних и 

агроиндустријских производа. При тоые, морају се користи сва позитивна 

искуства и подстицати тржишни начин привређивања. Дубоко сыо убеђени да 
развој робних берзи и трговање робним фјучерсиыа може бити значщан фактор 
КОЈИ доприноси тим процесиыа. 

Наравно, да би једна оваква идеја могла да се реализује постоји јако велики број 
проблема и ограничења. Све њих можемо сврстати у више група: 
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• Институционални - који би се односили пре свега на законсТ>.у регулативу (иако 

се о тоые прича већ више година још увек није донет Закон о робним берзаыа!), 

заштиту сигурности субјеката учесника, обезбеђивање механизаыа за 

извршавање обавеза пре7\Ia клириншкој hући и другим учесницима, већу 

финансијску и правну дисциплину, дефинисање улоге банака, ИТД, 

• Организациони - односе се на формирање берзе фј)i'черса и клириншке куће, 

образовање кадрова који ће ыоћи да обављају послове дилера и брокера, 

организовање дилерских и брокерских фирми, пропаганда и охрабривањс 

купаца и продаваца, ИТД, У ТО1\1 смислу већ постоји Продуктна берза у Новоы 

Саду, где постоји екипа 1\lЛадих људи спремних да се прихвате свих изазова, 

Слична сmуација је и са клириншком кућом, где би велику улогу могао да има 

сјајан пример Централног регистра хартија од вредности, који већ неколико 

гощгна одлично функционише и без грешке обавља функције клиринта и 

салдирања у пословиыа са хартијаыа од вредности. 

• Техничко-технолошки - подразуыевају изградЊУ одређеног ИНФОР7\laЦИОНО

КО:V1)гникационог система, увођење CaBpellleHe технологија, mд., Мишљења смо 
да ни ово није превисе велики проблеы, с оБЗИРО1\1 на обиље ИТ стручњака и 

велика ИСhуства у области развоја тржишта хартија од вредности 

• Општи друштвено-еконоыски - другачије улога државе, спремност на разбијање 
одређених ыонопола и слично. 

Снаге, слабости, шансе и претње ыогу се најбоље уочиги када су представљене 

SWOT матрицоы, као што је то учињено на слици 7. 

Овим чланком смо желели да укажеl\Ю на предности које обезбеђује организовано 

тржиште фјучерсиыа, као и на део ограничења која се јављају у нашој привреди. 

Питање свакако захтева ширу и дубљу анализу, као и укључивање великог броја 

стручњака из разних области. 

Организовање стручног симпозијума на тему увођења робних фјучерса на 

тржишту пољопривредних производа Србије, на коые би учествовали стручњаци 

Института економских наука из Београда, Института за економику пољопривреде 

из Београда, Економског фаь."ушета Београд, Пољопривредног факушета у 

Београду и Новоы Саду и остали стручњаци из ове области, веома би допринело 

продубљивању ове теме, а тиме би се још више потенцирао значаЈ овог вида 

трговања и позmиван утицај на привреду. 

Осим стручних и конструктивних расправа о увођењу фјучерса неопходно је 

обавити еДУкаrщју потенцијалних учесника, у којој би се објасниле предности овог 

вида трговања. Едукација би била потребна, пре свега, хеџерима, тј, онима који би 

помоћу фјучерса обарали ризик присутан у трговини пољопривредним 
производима. 
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Слика 7. S\VOT анализа: Тржиште пољопривредних производа 
Figше 7 SWOT Anall1ysis: АgгiСl1ltшаl Ргоdl1сt Market 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- задовољавајући квалитет производа 

1- неорганизована производња и откуп 
- непостојање стандарда 

- велика понуда 
тржишни информациони систеыи 

- производи са заштићениы пореклом 
искуство у трговини 

у производњи 

слаби складишни капацитети за 

пољопривредне производе 

- неадекватни канали дистрибуције 
неконтролисана производња 

прерадни капацитети (за откуп) - неквалитетно класирање производа 

ШАНСЕ 

потреба за стандардизацијом 

ПРОl\lоција (сајl\lОВИ, изложбе) 
улазак на тржиште ЕУ 
извоз готових производа а не сировина 

задовољавајући капацmети за транспорт 

производа 

постојање субвенција 
регистровање робних произвођача 
окружење - близина великих тржишта 
могућност извоза 

специфw-гна тражња (поврће, месо 

дивљачи) 

реинтеграција привреде 

повезивање свих учесника производње 

- ценовни баРО7\lетар 

- ыало робних марки 
I IIPЕТЊЕ 

- увоз пољопривредних производа 
- нерегулисани тржишни односи 
(слаба берзанска трговина) 

- ниске цене 
- куповна l\Iоћ потрошача 
- уједначавање царинских стопа 

Извор: Репюнална ПРlIвредна коыора Панчево (\\'\\'\\'.rpkpance\'o.com) 
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ТНЕ ANALYSIS FOR POSSIВILIТIES OF COMMODIТY FUTURES IN
TRODUCTION IN NATIONAL FINANCIAL SYSTEM 

Dејап Егјс, P11.D .. , А1еksапdга Вгаdiс-МагtiпоУiс, M.Sc., Sasa Stеtaпоуiс 

Abstract 

Тће mаiп goa1 оГ tl1is Агtiсlе is to, based оп sl1Огt апаlуsis of' basic Љtшеs сl1агас
tегistiсs as СОП1111Оdity апd fiпапсiаl iпstПI111епts, as \\'ell as сопtе111рогаrу sitllаtiоп 
оГ паtiопа1 cOl11l11odity апd fiпаl1сiа1 l11arket dе\'еlОРl11епt, study Ље possibilities 
fOг C01111110dity flltшеs iпtrodllсtiоп iп паtiопаl fiпапсiаl syste111 .. 

1Ъе сштепt уеаг ргоуеd tl1at lll1expected паtшаl сiГСl1Ј11stапсеs, sl1c11 as dгаl1gћt, 
cOllld pro\'oke Ље \\'eakef' Ilar\'est iп аgгiСllltшаl рrodl1сtiоп, Iшуiпg, оп tlrе оtlrег 
l1апd, тапу пеgаtiуе сопsеqllеl1сеs, fi'om роО!' t11агkеt sllpp1y, tћГОllgl1 I1igl1eI' 
prices апd роtепtiа1 iпf1аtiоп it11pact. to оЉег maгket distшЬапсеs \\'itl1l11апу пеgа
tiye effects оп gепега1 еСОПОlJ1iс stability. 

1Ће fiпаl part of' tI1е рарег iпdiсаtеs tl1e геа1 possibilities fOг СОП1Пюdity fi.rtl1Гes iп
tгоdl1сtiоп iп Serbia, рatiiСl11агlу iп dО111аiп of' tlleir аррliсаtiоп iп аgгibl1siпеss апd 
песеssatу steps Wllicl1 sIlol1ld Ье takel1 iп огdег to геаlizе its dеvеlОРl11епt апd ар
plicatiol1. 
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Стручнп рад 

Пословно организовање пољопрпвреднпка у УСЛОВПi\Ia .... 

Економпка пољопривреде 

Број 412007.. 
УДК 349.422.2 

ПОСЛОВНО ОРГ АНИЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА У 

УСЛОВИМА ДРУШТВЕНОЕКОНОМСКЕ НЕСТАБИЛНОСТИ: 

ПОТРЕБЕ И ОГРАНИЧЕЊА l 

Х. Пејчић2 

РеЗlIме. Актуелну стварност пољопривреде чине бројна ограничења за успе

шније привређивање у њој. У ТИМ околности;vш пољопривредници су недо

вољно пословно организовани. Насупрот томе, постоје потребе и могућности 

за промеНОi\1 оваквог стања. Међутим, незнање и неповерење пољопривред

ника, као и недовољна јавна одговорност су основни узроци стагнираља у 

овом случају. Политичке странке, доприносом организоваљу пољопривред

ника, могу да утичу на ПРОi\lену неповољног стаља у задругарству. 

Кључне речи· пољопривреда, нестабилност, задругарство. 

Увод 

Друштвено окружење последљих година не ствара довољно повољну климу 

за привређивање у области пољопривреде .. У том окружењу пољопривредни
цима су препознатљиви знаци друштвеноеКОIЮi\lске нестабилности који делу

ју обесхрабрујуће на већину њих. То је, пре свега: сужавање тржишта пове

ћаљеl\l препрека за слободно кретање Домаће робе на Домаћем тржишту, на 

пример на административној граници јужне србијанске покрајине; одсуство 

довољне заштите од стране конкуренције, УВОЗ01\l пољопривредних роба које 

су изобилне у Домаћој понуди; ограничена слобода кретања у неким кр~јеви

ма; запостављање пословног организовања нарочито најбројнијих, маљих 

породичних газДИНстава итд. 

I ИстраЖ\lвање у оквиру пројекта 148059 Д кога фпнансира Минпстарство за HaYhy 
Републике Србије. 

2 Др Хрпстивоје Пејчпћ, редовнп професор, Универзптет у Прпштини, Пољопривре
днн факултет, Зубин Поток, тел .. 028 421 108 
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у тим околностима уочљива је такође и чињеница о слабом организовању 

пољопривредника. Претежан број њих нема организацију којом би штитили 

своје пословне интересе. На пословно организовање пољопривредника делују 

подстицајни и ограничавајући чиниоци .. 

Потребе за пословним организовањем иољоиривредника 

Организација у којој и уз ПО1\lОћ које њени чланови потпуније задовољавају 

своје појединачне интересе, а они се односе на иста и слична ограничења или 

могућности, сврсисходна је свим јединицама у оквиру различитих делатности 

људског друштва. И пољопривредницима је пословно организовање 

предуслов успешнијег привређивања. Смањено и испарцелисано тржиште 

након последњих ратова и комадања авнојевске Југославије, као и успорен 

продор наше робе на инострано тржиште, отежава тржишни положај 

постојећих и нових понуђача пољопривредних роба. На тржишту је иначе 

растућа конкуренција у условима опадања Домаће тражње и недовољног 

извоза односно широко отворених врата страној роби. С друге стране, распад 

пољопривредних задруга и комбината као друштвених предузећа оставио је 

BaKYi\1 у организовању пољопривредника у неким крајевима. Они су сада 
препуштени сами себи .. Данас су сиромашнији пољопривредници у најтежеi\l 
положају. Њима је задруга уствари најпотребнија. НОВИi\[ капиталистима у 

области пољопривреде задруга и није потребна, нарочито када су 

организовани као правно лице. Њима су можда потребнија удружења, а то је 

нешто друго. 

Разлози за пословно организовање пољопривредника путем задруга су 

очигледни. Реч је о изазову не само постојећих пољопривредника него и 

појединаца који се из нужде укључују или враћају пољопривредној 

делатности. Наиме, у времену актуелне незапослености, уочљива је појава 

самозапољшавања, укључујући и предузимачке подухвате у пољопривредним 

делатностима. У таквим околностима, нарочито код виспренијих појединаца, 

долази до интересовања за оснивање пољопривредних задруга. Спонтано, у 

тешким тржишним условима за нове понуђаче, развија се свест о потреби 

пословног, задружног самоорганизовања. 

у капиталистичком систему запосленост Је праћена непрекидном 

неизвесношћу. Како се нова радна места скромно отварају, претежни део 

незапослених је усмерен на самозапошљавање. Међу њима је знатан део и 

оних који су усмерени на предузимачке подухвате у пољопривреди. Ако је 

поче·тни капитал неким таквим предузимачима релативно мање ограничење, 

за њих је тржиште пољопривредних роба односно могућност продаје њихове 

робе озбиљније искушење. Самоорганизовање у циљу успешнијег наступа на 
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тржишту Је њихова насушна потреба.. Међу ЊИШl Је зато бројних 

интересената за оснивање задруге, ТИi\l више што им Је, из искуства у 

предузећима, познатија предност наступа На тржишту кроз орган~зацијУ. 
Пољопривредниц!ща из југозападне србијанске покрајине је задруга још 
потребнија с оБЗИРОi\1 на њихову ограничену слободу кретања до по Иi\'1а~У И 
до ыеста продаје 1 . 

МогућНОСТII за осшшање пољопривредних задруга 

Постојећи закон о задругаыа2, иако није савршен, омогућује развој задругарс
тва односно ОСНИВање задруге у CBaKOi\1 селу у коме Иi\Ia бар 10 газдинстава. 
Па И 1IIање од тога ако је више оснивача из једног Домаћинства. што му је 
уствари слабост. По њему. није потребан нарочито висок оснивачки улог за 
оснивање задруге. То одговара нарочито сиромашнијЈ.Ш пољопривредницима 
којИ1llа је задруга важнија. Чак и да не буде помоћи са стране. i\IИНИМУМ 
средстава за почетак задруге није ограничење за пољопривреднике који желе 
да створе своју организацију. 

За почетне услове за рад задруге потребно је обезбеђење макар прихватљиво г 
;-"ПIНИМУ"Ia везаног за канцеларијски, продајни и i\lагацински простор у Kojei\1 
би се остваривале пословне активности задруге. Уз обезбеђење "IИНИ1\lалног 
радног простора., неопходно је и почетно опремање ОСНОВНО:\I опремом за 
почетно пружање услуга. 

Пословни простор у граду је ограничен с оБЗИРОi\l на тражњу за њим. У 
сеЛИ1\Ia то, међУТИ1ll није случај. У бројНИi\l сеЛИ1llа има запуштених 
задружних објеката које је држава са народом подизала нарочито педесетих 
година прошлог веКа. Али она је данас скоро дигла руке од њих. Ти објекти 

су, поред других, били и данас су на :\lеПI диверзаната, који су П01ll0ГЛИ да 
не~<и буду срушени. Неки су пак издати дешшично у закуп, чак и страној 
ВОЈСЦИ као у Лепосавићу .. Поједини. као у селу Граб у западној Србији. чак су 
и заПаљени. У неКИ~1 општинаi\lа се траже кривци на селу за стање ових 
грађевина, Yi\reCTO да власт покрене њихову обнову И коришћење. Ипак још 
увек Иi\lа велики број тих објеката за нови почетак задружних организација" 
Тако нека села, са овог становишта, имају посебну, неискоришћену 
погодност" 

~ Влашковпћ, 3.. (2006) Жпвот пза жпце, Панорача - Једпнство. ПРПШТlТпа, с .. 99-1 ОО 
- Мпхајловић. П., ПејЧllћ, х. (2005) Пољопрпвредно задругарство пзчеђу теорије и 
праксе. ЗаДРУЖПII савез Војводпне, Нов!! Сад, стр .. Ј ]3. 
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у задругарству на Косову и Метохији стање је такође доста суморно, а 
покраЈИНСКИ задружни савез је самог себе укинио, за разлику од других 
државних установа. 

Незнање и неповерење 

Пољопривредних задруга је недовољно не зато што је постојећи закон неко 
нарочито ограничење него што је недовољно сазнања о изворним 

вредностима задругарства, док је, с друге стране, задружна пракса 

компромитовала идеју задружног организовања., Задруга, створена од државе 
а не од задругара, удаљила се од традиционалне организације која је 

непосредно служила оснивачима, унапређењу њиховог привређивања. Она је 

претворена најпре у државно, а затим у друштвено пољопривредно предузеће 
и више није била организација под контролом сељака. Пољопривредници, 
постепено удаљени од изворне задружне организације, нашли су се у 

ситуацији да више не познају довољно прави смисао и могућности задружне 
организације. Нису више имали узорну задругу која би им била охрабрујући 
пример, у селима где нема задруге углавном неl\lа ни довољног предзнања о 
СI\IИСЛУ оснивања задруга. Одатле пољопривредници нису били у стаљу да 

довољно препознају своје интересе у задружном организовању. То је један од 
битних разлога због којих су њихове иницијативе за оснивање задруга биле 
доста ретке, 

Међутим, није реч само о томе да пољопривредници не1\шју довољно јасну 
представу о изворној задрузи. Исти је случај и са знатним бројем лица која би 
требало да то знају по природи свог посла и образовања. Наиме, не само 
пољопривредници без стручног образовања него и значајан број стручних 
лица пољопривредним образовањеl\l нема довољно корисних сазнања из 
области задружног организовања. Појединци чак сматрају да је задруга 
штетна комунистичка тековина, остатак превазиђене прошлости. Други, пак. 

од странаца, а не од Домаћег искуства и знања, долазе до откровења да је, још 
више удружење преко потребно пољопривредницима. 

Један од разлога непознавања задругарства су наставни програми који 
недовољно обухватају теl\lе које се односе на оснивање, организовање и 
управљање пољопривредним задругама. С друге стране, скоро да не постоји 

организовано задружно образовање одраслих. А кад образовање затаји, сви 
~теви воде у стагнацију и назадовање. Иза свега стоји ипак неодговорност 
Јавно одговорних. 

Али од недовољних сазнања у ве'Зи практичних питања задружног 
организовања, већу тежину можда има неповерење у 1\югућност конкретног 
оснивања и успешног рада задруге. То је обе'Зхрабрујућа чињеница која 
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спречава већину пољопривредника на почетне напоре у добром правцу и 

упуштање у овај користан подухват. У великој мери неповерење је плод 

лошег искуства или сро'Завања традиционалних вредности у 1\!еђУЉУДСКИ1\1 

односима, добрим деЛО1\1 услед страних утицаја. 

Незнање и Ј Понашање I Страно 
непов~ење ИЗВ.Е,шне власти уплитање 

Пословно организовање иољопривредника 

I потребе Ј 1\югућности Ј 

Јер, пракса показује и видљиву злоупотребу новооснованих 'Задруга од стране 

ситних капиталиста. У народу се често изводи закључак: "он Ю.Ја приватну 

задругу", А ова злоупотреба је нарочито олакшана створеНИ1\1 'ЗаКОНСКИ1\! 

УСЛОВИ1\!а да оснивачи буду и чланови истог газдинства/ДО1\!аћинства, а не 

искључиво појединачни Домаћини испред различитих газдинстава. И тако се 

овом злоупотебом речи "'Задруга" губи поверење у јавности у смисао њеног 

постојања, бар са становишта оних пољопривредника који рачунају на пош

тено заступање њихових интереса. 

Понашање IIзвршне власти 

Ко је одговоран за стање у коме пољопривредници немају пословну органи

зацију и озбиљније струковно представништво? Да ли само пољопривредни

ци? 

Пракса такође покюује да је остваривање законске обаве'Зе општинских 

власти да раде на организовању пољопривредних задруга углавном мртво 

слово на папиру. То је схватљиво ако се 'Зна да те власти по овом основу 

НИКО1\! не полажу рачун., С друге стране, пољопривредници углавном не знају 

да И1\! општинска управа дугује помоћ у оснивању 'Задруге, да су општинске 
" ГI 11 ". fI власти надлежне, према речюрмском закону о локаЛНОЈ самоуправи, да 

постичу организовање пољопривредника кроз задругарство 

у пракси неке општинске управе раде на организовању удружења (пример 

Соко Бање). Али не раде по СВО1\1 плану него прате сценарио које су разради

ле стране "невладине организације"., Тако неки општински службеници, умес

то да раде на оснивању једне по једне задруге у својој општини, раде на 

оснивању удружења, по науму и задатку организација плаћеним и усмерава

ним из иностранства. А реч је о обједињавању најачих газдинства, обично 

усмерених на сточарство. Реч је о бризи за најаче и 'Запостављању оних који 
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пропадају. Чак иыа општинских власти које се хвале тиме што помажу ова 

удружења, значи најаче пољопривреднике, као што је то случај са општином 

Алексинац. То је исто као да се хвале што запостављају задругарство које су 

по закону дужне да подстичу. 

Општинске власти у знатном броју случај ева не воде довољно или ни Ј\ШЛО 

рачуна да пољопривредници буду пословно организовани. На томе се ретко 

ради осим у случају сточара, углавном, у неким крајевима. Када се и јави 

предузимљиви појединац који покреће идеју оснивања задруге, он има малу 

или никакву помоћ од стране општине. Одатле је данашње стање такво да су 

појединци боље повезани и организовани у споредним ПОСЛОВИЈ\Iа, на пример 

у рибарству, голубарству и лову него у пољопривреди. 

Инострано уплитање 

Удружења грађана су достигла број од око 25.000, од којих је знатан број "не
владинх организација" које су финансиране иностранства. Њих 1 О посто при
ма новац од својих налогодаваца ("спонзора") више од 100.000 евра годиш
ње 1 • Део њих се бави и "хуманитарним" пословима у области пољопривреде и 
уопште на селу. Чиме се оне баве, како то помажу нашу пољопривреду? Ове 

"доброчинске" организације су неометано разгранале свакојаке послове, по 

некима чак и обавештајне. Поред остапог, помажу у припреми прописа, 

укључујући и нацрте закона о пољопривредном задругарству. 

Ма колико изгледало да странци кроз бесплатно писање нацрта закона имају 

жељу да раде на јачању наших пољопривредника и Србије, ови ипак њихове 

намере не узимају здраво за готово, после вишегодишњих небројених превара 

и након искуства из 1999. године са 78 дана бомбардовања, "убијања живота 
у Србији", односно убијања цивила, рушења мостова, објеката телекомуника

ција, разарања путева, пруга, аеродрома за цивилну употребу, пошта, телеви

зијских и сателитских станица и предајника, болница, школа, културноисто

ријских споменика, стамбених зграда, фабрика, као и тровања земљишта и 
• • Ј 

вода МУНИЦИЈОМ са радиоактивним ураЮIЈУМОМ.-. 

Шта су све предлагали предлагачи нацртима закона о задругама под утицајем 

иностраног душебрижништва? Да задругу, на пример, оснује капиталистичко 

предузеће и пољопривредници. Тада би ови задњи уствари били привезак 

капиталиста. Пољопривредници у том случају не би имали организацију да 

их штити у односу на капиталистичку конкуренцију. За оснивање задруге су 

I Јагодпћ, И, "Огледање", Огледало, Београд, 50, 2005, с. 6 .. 
2 Ранђеловпћ, С, Тгасе оу Тп11l1шапity: NATO Аgгеssiоп оп Сјуј1 РОР1l1аtiоп апd F'acili

ties iп Yllgos1avia., Новпнско-информативни центар "Војска", Београд, 2000. 
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довољна и три оснивача! То је шема да поједини капиталисти Ј\I3НИПУЛИШУ 

наводном задрУЖНОJ\l организаЩIЈОМ. 

Још да се задрузи и ИJ\lе затре, постепено. Та организација према јеДНОЈ\! пре
дЛОГУ би се звала "задружно друштво". Пре тога је било предлога да задруга 
може да има два назива, од којих је један "кооператива" с ТИМ да ова реч не 
буде написана на ПИСЈ\!У које је устав нормирао као средство службеног изра
жавања. А напори да се задрузи име уклони су постојани од појачаног стра
ног уплитања после 2000. године, Неке нове задруге које су основане уз 

" . " "ератива " туторство иностраних невладиних организаЦИЈа су назване кооп, ... 

Према једном пак предлогу задружни савез би Ј\!Огле да ОСНЈју три задруге, а 
~ ~ ~ 

репуоличког задруж:ног савеза не ои ни оило. 

Ето како би се оргаНИЗОВаЈ1И пољопривредници по предлозима који су, поред 
осталог, производ страног уплитања. Ситни и најбројнији пољопривредници 
би били незаштићени, док би J\lоћнији могли да доминирају над њим. ОСНО
вана би организација за јачање јачих, а не за заштиту слабијих пољопривред-

ника. 

Пољопривредници немају посебне разлоге да се веселе када им текстове 

могvћих законских решења која се њих тичу припреЈ\!ају они који нису ни "з" 
нап~сапи из области задругарства или они који препису ју или прослеђују 
такво донекле прерађено штиво са хрватске, енглеске, ирске или неЈ\lачке 

стране, на прИЈ\!ер 1. Или када се ставе у оптицај неки слични текстови са 
стране који се пакују у аЈ\lбала;.ку као предлози "Светске" банке или "Међуна
родног" Ј\!Онетарног фонда, односно као вид ПОЈ\!агања "невладиних организа

ција", споља плаћених и УОlерених, чијИJ\l благајна1\13 имају или су имали 
приступ и поједини државни службеници који утучу на стање наше пољоп

ривреде. Иза текстова страног порекла, ма колико изгледало неком да се ради 

о операцији доброчинства, ипак ће пре бити да ови помагачи на дуги рок раде 

више по мери страних интереса. А није ни познато да пољопивредници ишту 

да му се правила за сопствено организовање пишу у иностранству. 

С друге стране, страно уплитање је видљиво, поред осталог, кроз утицај "нев
ладиних организација" на оснивање удружења Тако су на њихов подстицај 
основана удружења, нарочито у области сточарства. Овде се члановима 

I После лавовског ДОПРllноса рушењу Србllје 1999. rOLlJlHe, бригу за јачање Србије 
"рефОРМСКlЊl законом" о задругама су показали !I Ilталијанске влаСТll, због чега је 
уприличен посебнан скуп у ЗаДРУЖНО~l савезу СрБJlје. Било је бриге да се овде 
научи како треба да се устроје задруге пако је Србија са 1 О држава оснива1~ 
Међународног задружног савеза, 1895. гоД!!не, што знач!! да Пi\!а искуства у ТОЈ 

област!!, 
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удружења. на пример, предочава да ће они кроз тај вид организовања i\юћи да 

утичу на цене својих производа, Али у пракси удружења су, пре свега иско

ришћена за протежерање набавке страних приплодних грла и стране опреме, 

на рачун Домаће, Чланови тако основаних удружења у области овчарства су 

скоро од реда почели да гаје немачки запат, Тако се одлаже прече потребно 

пословно организовање пољопривредника кроз задругарство, 

Или пак, неке страновладине "невладине организације" се уплићу у задругар

ство односно у послове задружних савеза, Оне настоје да буду парапелна 

покровитељска организација задругама, Тако се у пракси јавља смутња, под

ривају се напори легалних удружења задруга - задружних савеза, У сваком 

случају, спољно уплитање не доприноси успешнm.r пословном организовању 

претежног дела породичних газдинстава .. А према "невладиниморганизаци
јама", упркос ЊИХОВИi\1 настојаЊИi\1a да рад на остваривању својих циљева 

представе као "демократско деловање" корисно за народ, у народу се гаји 

неповерење и исказује подозрење, па некад и од појединаца који Иi\1 служе и 

имаЈУ користи од њих, 
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cal1ses оГ stаgпаtiоп iп tI1is рагtiспlаг case аге igпогапсе апd iггеsропsiЫlity, Ро
litical parties сап ше tI1is state оГ tl1iпgs \ујtl1 tI1е pllГpose of dеfiпiпg tl1eit· оff"eгs to 
а part оГ Ље еlесtогаtе. Тl1ey сап il11ргоуе tl1eiI' геРlltаtiоп iп опе рагt оГ Ље еlес
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Стручни рад 

Ставови потрошача према марпнираном п пастерпзованом поврћу 

Еконо~rика пољопривреде 

Број 412007. 
УДК: 664 .. 84:339 .. 13 

СТАВОВИ ПОТРОIlIАЧА 

ПРЕМА МАРИНИРАНОМ И ПАСТЕРИЗОВАНОМ ПОВРЋУ* 

I I Ј 
Весна Родић , Б .. Влаховић , З. Поповић-

Резиме: Полазећи од значаја које маринирано и пастеризовано поврће има у 

исхрани људи, посебно у периодима године када потребе за витаминима не 

могу бити задовољене из свежег поврћа, аутори у раду анализирају ставове, 

мишљења и мотиве потрошача о овим производима, до којих се дошло на 

бази спроведене анкете. Добијени резултати иогу да послуже производних 

прграма, али и иаркетинђкии службама како на Ј\IИКРО, тако и на Ј\ШКРО 

нивоу, са циљем да се Домаћим потрошачима понуди одговарајући асортиман 

и квалитет ових производа, како би они повећали потрошњу истих, у складу 

са препорукама Светске здравствене организације. 

Кључне речи: поврће, маринирано. пасетризовано, потрошач, тржиште. 

1. Увод 

Истраживања вршена са циљеи да се утврди понашање европских потрошача 

пољопривредно-прехрамбених пороизвода (Сох at all, 1998, FSA, 2006) пОка
зују да у Европи постоји изражен тренд повећања потрошње воћа и поврћа. У 

том смислу истраживање спроведено 2006. године на узорку од преко 3.500 
испитаника показује да се у поређењу са 2000. ГОДИНОЈ\I значајно повећао 

број потрошача (за око 25%) који су свесни значаја уношења најмање пет 
порција воћа и поврћа дневно, што је препорука Светске здравствене органи

зације (Штрбац, 200n Исто тако, значајно је повећан број испитаника који 

Рад представља део истраживања на пројектима БТН 371006Б "Нови пропзводи од 

маринираног поврћа" п БТН 331008Б "ПРОll3водња мариннраног мини поврћа" 

Републичког МИНlIстраства за науку 11 технолошки развој 

I Др Весна Родић, ванредни професор, др Бранислав Влаховић. редовни професор. 
Департман за еКОНОМIIКУ пољопривреде 11 СОЦlIOЛОГllју села. Пољопривредни 

факултет Нови Сад 

1 Зоран Поповић, дппл. инж агроеконоr.щје 
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тврде да су у односу на претходну годину повећали потрошњу воћа (50%) и 
поврћа (40%) (FSA, 2006).. 

Просечна годишња потрошња поврћа у Западној Европи износи 12] кг по 

становнику, а у нашој земљи 103 кг по становнику (слично је заостајање и 
када је воће у питању). Због тога је важно стварање навике КОНЗУ1\lирања 

већих количина воћа и поврћа код Домаћих потрошача. Да би то било I\югуће 

остварити неопходно је да постоји и адекватна понуда ових производа. 

Обзиром на чињеницу да је понуда свежег воћа и поврћа сезонски ограничена, 

изналажење начина прераде којИ1\lа ће се у максималној мери сачувати њихова 

хранљива вредност и здравствена исправност и обезбедити потрошња у току 

читаве године, је од изузетног значаја. Маринирање и пастеризација представља

ЈУ управо такве технолошке поступке, а 1\Iаринирано и пастеризовано поврће 

представљају значајне пољопривредно-прехрамбене производе. 

2. Предмет и циљ истраживања 

Предмет истраживања којим се аутори баве у овом раду СУ I\шринирано (кон

зервисано сирћеТН01\l киселином) и пастеризовано (конзервисано путем пас

теризације у херметички затвореној амбалажи) поврће који представљају 

бројне, важне производе, специфичне по свом сировинском саставу, начину 

производње, ограничености рока употребе, хранљивој вредности и здравс

твеној исправности (Лазић исар., 1998). 

Поред воћа, ови производи представљају основни извор витамина за људски 

организам у делу године када потрошачи те потребе не 1\IОГУ задовољити из 

свежег поврћа, што их чини значајним у исхрани људи и стога они престављају 

групу врло значајних пољопривредно-прехрамбених производа. 

Циљ рада је упознавање ставова, мишљења и мотива Домаћих потрошача пре

ма овим, у исхрани врло важним, ПРОИЗВОДИ1\lа, како би се на бази добијених 

резултата могле дати одређене препоруке, како на микро нивоу (произвођачи

ма), тако и на макро нивоу (креаторима мера економске и аграрне политике), 

што се и у свету уобичајено ради (Еkеluпd, L. 1990, Steel1kal11p, 1., ] 997, Vап 
Тгјјр at аН, 1998, Вl1гtОI1 at аН, 2001). 

3. Метод рада и извори података 

Да би постављени циљ истраживања био постигнут извршено је анкетно 
испитивање на 1 ОО испитаника, на бази простог случајног узорка на подручју 
Новог Сада и Бечеја. Свакако да се ради о више него скромном узорку, али у 

недостатку значајнијих финансијских средстава која би омогућила далеко 
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Као разлог некуповања чак 50% наводе навике, а знатно је мањи број оних 
~Оји наводе цену, квалитет производа или неки други разлог.. Чињеница је да 
Је мењање навика у исхрани веома спор процес, али се на њих ипак Ј\lOже 

утицати и од стране произвођача (добро ОСЈ\lИшљеним инструментима марке

тинг МИХ-а), али и од стране државе, уколико она cJ\laTpa да за таКВИЈ\1 нечим 
има потребе. 

у циљу утврђивања мотива куповине маринираног и пастеризованог поврћа 
испитаницима је постављено питање "Ако купујете маРИНllраllО 11 пастеРII
З0вано поврће, који су разлози за то?" Добијени одговори на ово питање 
приказани су на графикону 1. 

Као што се из графикона може видети значајан проценат испитаника (47%) 
определио се за квалитет производа као пресудан фактор због којег купују 
ову врсту производа. 

Што се производа које потрошачи најчешће купују тиче, добијени одговори 
(графикон 2) показују даје највећи интерес потрошача за краставчиће и шам
пињоне, док се најмање купују i\lpKBa и зелени парадајз. 
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Графикон 2. За које производе маринираног и пастеризованог поврћа 
се најчешће одлучујете приликом куповине? 

Grapl1 2 Whicl1 prodllcts do УОll сlюоsе шоst freqllently \ућеп УОll ыly 
шш'iпаtеd апd раstегillsеd vegetabIe? 

Шампињони 

19% 

Зелени парадајз 
2% 

Парика 

8% 

Мешана салата 
10% 

Кукуруз шећерац 
10% 

Мрква 

1% 
Боранија 

10% 
Свекла 

11% 

Фефероне 

7% 

Краставци 
22% 
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Као главни разлози за куповину маринираног и пастеризованог поврћа изд

вајају се квалитет производа (26%), недостатка вре1\!ена за припремање хране 
у споственој режији (25%) и сезонски карактер поврћа (20%). 

Анкетирани потрошачи производа маринираног и пастеризованог поврћа нај

чешће купују јеДНО1\! недељно (24%), затим на сваке две недеље (17) или јед
ном месечно (23%), а скоро трећина их то ЧИНИ чак и ређе јер се ради о прои
зводима који се код нас традиционално набављају сезонски, у већим количи

нама, често преко тзв, синдикалне набавке. 

Охрабрује чињеница да 81 % испитаника купује производе Домаћих произво
ђача, 18% испитаника подједнако купује производе и Домаћих и страних 

произвођача, а свега 1 % испитаника се опредељује искључиво за стране про
извођаче, што свакако није случај са СВИi\1 пољопривредно-прехрамбеним 

производима. 

Поверење које купци имају према дОi\шћим произвођачима, а које несумљиво 

постоји код ових производа, је нешто што они свакако треба да искористе. 

Графикон 3, Разлози опредељења за одређеног произвођача 
Gгар113 ТЪе reasons fOг сегtаiп ргоdllсег еlесtiпg 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Цена Поверење Навика Нешго 

друго 

Поред тога, резултати анкете показују да постоји лојалност купаца одређеном 

произвођачу, јер се чак 64% испитаника при куповини увек одлучује за истог 
произвођача. Овај податак треба да охрабри произвођаче у настојању да кре

ирају своје робне марке, јер указује на чињеницу колико је фОР1\!ирање слике 
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о робној 1\raрци значајно да би јој потрошачи указали поверење. Чињеница да 
се 25% анкетираних не везује за једног произвођача. указује на то да они 
представљају повремене потрошаче које је, уз одређене напоре, могуће пре
вести у категорију сталних потрошача. 

Као разлози за опредељење за одређеног произвођача издвојили су се квали
тет производа (54%). поверење у произвођача (22%), стечене навике (13%) и 
тек на четвртом месту је цена производа (7%), што поприлично изненађује 
ако се зна да је на нашем тржишту још увек цена прилично важан Факт~р 
?пред~љења потрошача (графикон 3). Ово говори у прилог новијој тенденци
ЈИ да Је квалитет понуђеног производа или услуге важнији од цене, уколико 
је,. наравно оправда. Ово је истовремено и шанса да такви произвођачи креи
раЈУ и нове производне програме. 

Иако се у овом истраживању то није потврдило. из ранијих истраживања се 
зна (Влаховић 2004, Миловановић, 2006) да је амбалажа један од значајних 
~!)aKTopa код доношења одлуке о куповини неког прехрамбеног производа, па 
Је из тог разлога испитаницима постављено неколико питања везаних за 

амбалажу. 

Добијени резултати анкете показују да се потрошачи најчешће опредељују за 
стаклену амбалажу (70%). некима је свеједно којаје врста амбалаже у питању 
(24% испитаника), а свега 6% преферира лимену (конзерве). Ове податке тре
ба да имају у виду произвођачи код увођења нових производа на тржиште. 

За 40% испитаника нема посебног разлога зашто се опредељују баш за дату 
амбалањ.)!, али за 27% разлог одабира је могућност вишенаменске употребе ста
клене амбалаже у Домаћинству. Интересантно је да се као један од разлога пре
ферирања стаклене амбалаже наводи и MoryhHocT сагледавања садржаја, што на 
неки начин сведочи о недостатку поверења Домаћих потрошача и говори у при

лог неопходности увођења међународно признатих стандарда и у овој области. 

у циљу утврђивања величине паковања производа маринираног и пастеризо
ваног поврћа за коју се потрошачи најрадије опредељују, постављено је 
питање о грамажи која купцима највише одговара. Чак 84% испитаника опре
делило се за паковања до 1 кг (38% до 500 гр и 46% од 500 до 1000 гр). При 
том, 66% се за одређену величину паковања опредељује на бази броја чланова 
породице. због учесталости куповине (22%) и због цене производа (9%). 

Обзиром да се цена производа увек јавља као врло значајан фактор од утицаја 
на одлуку о куповини испитаницима је постављено и питање о висини цена 

~аринираног и пастеризованог поврћа. Половина (50%) испитаника сматра да 
Је цена ових производа висока и да би могла бити нижа, а исто толико их 

С1\штра да је цена ових производа повољна. 
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Циљ произвођача је, наравно, да повећава тржишни удео и профитабилност 

производње, али у ситуацији када 50% потрошача сматра да су цене високе за 
произвођаче што мора да буде значајан показатељ. 

Наиме, у жељи да се види да ли наши потрошачи преферирају цену или ква

литет, постављено је питање у том смислу и добијени су одговори према 

којима 88% испитаника преферира вишу цену и бољи квалитет производа, у 
односу на опцију нижа цена - слабији квалитет. Ово је добар сигнал произво

ђачима јер значи да је тржиште спремно да прихвати и релативно високу 

цену под условом да им се понуди производ високог квалитета. 

у циљу утврђивања мишљења испитаника о снабдевености тржишта ОВИ1\[ 

производима постављено је питање ,.Каква је по вашој оцени снабдевеност 

ТРЖlIшта ПРОИЗВОДIIIна маРШlllраног 11 пастеризованог поврћа?" и доби

јени су следећи резултати: 

- 5% испитаника оцењује даје тржиште одлично снабдевено 

- 79% испитаника оцењује даје тржиште добро снабдевено 

- 9% испитаника оцењује даје тржиште недовољно снабдевено 

- 7% испитаника је одговорило да не зна како је тржиште снабдевено 

Намеће се закључак да је понуда производа маринираног и пастеризованог 

поврћа код нас доста добра, али овакав закључак треба прихватити са резер-

вом Јер Је асортиман производа који се нашим потрошачима нуди релативно 

скроман, а њихова свест о томе вероватно у великој мери ограничена непоз

навањем страних тржишта. 

На питање "Да ли смаТ'рате да се производи маршшраног 11 пастеРlIзова

ног поврћа довољно ПРОМОВIIШУ У медијима?", само 23% испитаника је 
позитивно одговорило. Овај податак могао би да послужи произвођачима у 

смислу њиховог повећаног ангажовања на оглашавању својих производа у 

различитим медијима, а све с циљем да информишу и утичу на мењање нави

ка потрошача, како би они постали купци њихових производа. 

Са циљем процене спремности потрошача да прихвате нови производ (тзв. 

WTA - Willinglless to accept) испитаницима је постављено питање "Да ЛII 
бисте указали повереље неком новом производу маринираног и пастеРII

зованог иоврћа уколико би се појавио на нашеlН ТРЖlIшту?"Добијени су 

одговори као што је приказано на графикону 4: 
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Графикон 4, Да ли бисте указали поверење неком новом производу марини
раног и пастеризованог поврћа уколико би се појавио на тржишту? 

GrapIl 4 WOllld УОll ы1y S0l11e Hew l11агiпаtеd апd реstешisеd vegetabIe prodllcts 
if tl1еге \уеге Sl1Cl1 prodl1cts оп Ље П1агkеt? 

26% 2% 

55% 

о Да, ако нуди нешто ново 

Е3 Да, у сваком случају 

о Не, тренутна понуда је 
добра 

О Не, имам поверење у 

досадашње производе 

Интересантан је податак да је 55% анкетираних спре1\IНО да прихвати нови 
производ под условом да задовољи критеријум лансирања неке новине, која 

ће га разликовати од досадашње понуде производа. Ово указује на чињеницу 
да за овом врстом производа постоји тзв. латентна тражња, те да је при уво

ђењу новог производа на тржиште важно имати идеју која ће кореспондирати 
са потребама и жељама потрошача .. 

Закључак 

На тржиштима развијених земаља евидентан је тренд повећане потрошње 
поврћа и развоја свести потрошача о потреби конзумирања ових производа. 
Понуда свежег поврћа у нашим условима је сезонски прилично ограничена, 
делимично захваљујући и чињеници да не постоји довољно модерних хлад
њача, које би омогућиле адекватно чување. 

За квалитетну исхрану потрошача, а тиме свакако и њихово здравље, Ј\rари
нирано и пастеризовано поврће има велики значај. Због тога је неопходно 

радити на развијању навика потрошача у правцу веће потрошње како свежег, 
тако и на овај начин прерађеног поврћа. То је задатак како државе, која то 
мора да чини у интересу здравља нације, тако и произвођача, чији је циљ да 

стварајући конкурентан производ остваре своје економске циљеве. 

Да би се унапредила продаја производа маринираног и пастеризованог повр
ћа неопходно је да произвођачи учине одговарајуће напоре да би њихов прои
звод био привлачан за купца, што значи да треба да постоји висок квалитет 
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производа. одговарајућа цена и маркетиншки приступ. Са:'lЮ од активног 

односа произвођача према тржишту и сагледавања тржишних кретања, тен

денција и релација зависи њихов пословни успех, Остваривање жељеног 

циља - профита, кроз задовољење потреба и жеља потрошача, постиже се 

комбиновањем елемената маркетинг МIХ-а (производа, цене, промоције и 

дистрибуције ). 

Обзиром да амбалажа и паковање производа имају јако наглашену пропаган

дну црту, неопходно је посветити посебну пажњу амбалажи која мора бити не 

само функционална и једноставна, већ и оригинална, лепа и атрактивна, са 

могућношћу касније употребе. 

Важно је усмерити пажњу и на квалитет производа. односно посебно на 

хемијски састав, физичке особине и органолептичка својства (укус, боја, 

мирис). као и на здравствену исправност производа, јер су купци, очигледно. 

спремни да плате и вишу цену да би добили задовољавајући квалитет, 

у циљу стимулисања тражње за ПРОИЗВОДИi\!а неопходно је порадити на 

њиховој ПРО1\юцији, односно више користити медије економске пропаганде 

(ТВ, радио, новине) у зависности од врсте и намене производа .. ПРИЛИКОi\1 
избора канала дистрибуције произвођач l\Iора имати у виду да производи до 

потрошача дођу благовремено и уз повољну цену. тј, цену која одговара 

куповној l\Iоћи потрошача, 

На крају, наl\lеће се потреба континуираног истраживања тржишта у циљу 

доношења правовремених и рационалних одлука, јер без тога праh.'ТИЧНО нема 

одговарајуће l\Iаркетинг стратегије и пословног успеха привредног субјекта. 
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AЬstl'act 

Таkiпg iпtо аССОl1пt Ље i111рогtапсе tl13t mШ'iпаtеd апd раstешizеd vegetables l1ауе 
iп 11l1111ап пtltгitiОI1, рагtiсtllагу iп Ље sеаsопs wllеп пееds Љг vita111il1s сап 110t Ье 
provided fгошfгеsh vegetable. al1tl1Ors iп Ље рарег апаlуzе СОI1SШl1егs attitl1des 
апd motives. \уllјсll ш'е оЬtаiпеd оп tlle bases оУ сопdl1сtеd stlrvey. 

Acl1ieved restllts сап Ье tlsed Ьу dесisiоп makers, Ьоtl1 оп rпiсго, al1d тасro levels, 
јГ tI1ејг objectiye is to provide adeqtlate assortmellt апd (lllaJity оУ tI1ese prodl1cts iп 
огdег to iпсгеаsе tI1ејг СОПSШl1рtiоп, \Vllicll is сопsistепt \ујtl1 WHO геСОП1l11епdаti
опs. 
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ТНЕ SPATIAL AND SECTORAL CONCENTRATION OF ТНЕ 
FOREIGN DlRECT INVESTMENTS IN ROMANIA 

Оаl1 МШ'il1S Voici1as 1 

Abstract. А teJТitorial апаlуsis оГ tIlе fOгеigп direct iпvеstmепts (FD1) iп Rоmапiа 
S]1O\VS тајог diffегепсеs at all ]eve1s апd iп таву fields. Ашопg Ље eigl1t 
RОl11апiап еСОПОl11iс dеvеlОР111епt \'еgiопs, Љеге аге а fe\v \\'11јС]1 ]шvе c]oser 
iпdiсаtогs \vith Ље ]еУе] of' оЉег СОllпtгiеs iп Ешореап Uпiоп (EU), bllt still l11апу 
ot]1el" Љг fгот Ље геql1iгеmепts of' а lllеmЬег state оГ EU. 

А sесtогаl апаlуsis оГ t]1e FDJ iп RОlllапiа del11ol1strates а big imЬаlапсе Ьеt\vееп 
Ьгаl1сl1еs. Some оГ t]1em were П1Оге attractive соmрагеd \\'јЊ Ље оЉегs. ТЈ1е 

iпvеstmепts gеl1ега]]у al1d t11e il1vestmel1ts iп гша] агеа апd аgгi-fOоd sectol" 
especia]]y, acqtlire а special imрогtапсе, as Љеу аге closely ]iпkеd to Ље паtша1 
епviГОl1lпеl1t апd Ље РОРlllаtiоп. Јп tl1e сопtехt оГ Ље tГD.пsfOппаtiопs iп Ље last 
years. tI1е аgгiСl1]tше пееds l11ајог iпvеstшепts iп огdег to гесоуег Ље 10st capita1 
dlle to tI1е 1ack оГ stabi1ity апd с]еаг ро]јсу iп tl1е fiгst years оГ tгапsitiОI1. Тће ]ack 
оГ dшпеstiс capita] сlаiшs fOг il1tегпаtiОl1аl fllпds апd fOгеigп iпvеstl11епts. 

1Ъеsе ш'е опlу а рагt оГ Ље агgШl1епts Sllррогtiпg tI1е idea tћat, tI1е fС)Ј'еigп capita1 
iп Romal1ia is \уеlcОlllе апd l1есеssагу fOг tlle гесоуегу оГ S0111e sесtогs of activity, 
fOг il11ргоv'еl11епt оГ the state of' геgiОl1S al1d fOг еvепil1g Ollt оГ Ље disрагitiеs 
Ьеnvееп Љет. Тће al1alysis of tl1e RОl1lаl1iап sectors ашi regiol1s, togetl1eI' witl1 the 
iпvеstшепt роlјсу апd fOгеigl1 capita1 f10\V'S еv0111tiоп iп еСО110l11У \уј11 stгеl1gt]1еl1 
Ље above-mепtiопеd агgшпепts апd геуеаl Ље ргеsепt dra\vbacks апd Ље пееd to 
acce1erate Ље iпvеstтеl1t process. 

Key,vords: Rоmапiа, Јl1vеstmепts, Rеgiопs, Sectors оГ activity 

1 Dan MarillS Voici!as, РћО, Iпstitlltе of АgгiСllJtша] ЕсопоmiСS-Вllсl1агеst, Rоmапiап 
Academy, !1ttp:!!ince.iea.ro, Те]: +40722-398119, Е-тај]: mагillsv({Uk.ГО 
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Introdllction 

Јп а \vorId ог gIobaIization, tI1e capitaI pIays а уегу imрогtапt гоIе, сопdllсts OllГ 
Iife јп а totaIIv diffегепt \уау tI1al1 t\vепty years ago апd \ујII ћауе а deeper 
iпf1l1епсе. iп tI;e пехt decades" Тће iпvеstmепt activity has а cel1traI роsitiоп iп 
еСОП0111У becallse it is 311 iпstГl1111епt fOг асI1iеviпg есопоmiс gго\vtIl .. А1110пg 

diffегепt fОПllS of" iпvеstmепts, fOгеigп capitaI апd tOгеigп diIect iпуеstmепts (FDI) 
see111 to Ье Ље 1110st dvпаmiс апd аdvапtаgеОl1S f"oг Ље СОl1пtгiеs fi'om СепtгаI, - ~ 

SОl1tI1еш апd Еаstегп Ешоре. f"oг tI1e sides, iпуеstогs апd гесеiуегs. 

Ву tIlis stl1dy, we iпtепсl to апаIуzе Ље еvоIl1tiоп of' tIle Rошапiап ы1iпеsss 
епviГОП111епt iп Ње Iast уеагs. Ње illf1l1епсе at1d tI1e r'oIe оГ tI1e FDT iп есопоmу. Ње 
tепdепсiеs тапifestеd "iп tI1e есопоmiс dеvеIорmепt геgiопs апd iп tI1e mаiп 
ЬгапсI1еs оГ Rоmап iап есопоmу. 

А уегу good stагt апd impact оп Ље dеуеIорmепt оГ Ње есопоП1У l13уе l13d tl1e 
iпtегпаtiОl1аI ргоgгаl11mеs al1d pгojects iп \уI1јсI1 Rошапiа is takil1g рагt, l1пdег tlle 
alltllOIity оГ iпtегпаtiопаI fiпапсiаI iпstitl1tiопs ог EU огgапizаtiОllS. 

Тп spite of' l11апу diПiСllItiеs met ill trапsitiоп регiоd. some ргоgгаml11еs апd 

ptojects \уеге аIгеаdу fiпisIlеd ог Њеу аге iп Ље Iast stage оГ iшрIеmепtаtiоп. ТI1е 
tгапsпаtiопаI projects Ьеt\vееп RОl11апiа апd оЊег СОШ1tгiеs. еvеп tl1e sll1aIl 
pгojects Ьеt\vееп пеigI1ЬОГS, I13уе а good il11pact оп Ље паtiопаI есопошу, геgiопs 
апd Ьгапсl1еs. Тп tl1e mеапtimе. sotl1e Ьгапсllеs Iike agl'i-fOоd sectoг ог гшаl 

dеvеIОРl11епt сопсерt 11as got ап imрогtапt гоIе becallse of' tl1eit impact оп tI1е 

stПlсtllГеs of' tlle R0111апiап есопошу. Мапу iпtегпаtiопаI projects l1ауе а direct 
appIicabiIity iп tI1is fieId ог iп fieIds cIose to it., Iike епУiГОПП1епt апd ecoIogy. ТЋе 
iпуеstП1епts generaIIy апd Ље iпvеstmепts iп ГllГaI агеа especiaIly acql1ire а speciaI 
iшрогtапсе. as Љеу Ш'е cIoseIy Iiпkеd to tl1e паtшаl епviгопtl1епt апd Ње 

РОРl1Iаtiоп tl13t is 1110stIy sепsitivе, ј.е. Ње ГllГaI РОРL1Iаtiоп. 

Besides tIlese iпtегпаtiопаI Љпds, Ље effects gепегаtеd Ьу Ље fOгеigп iпvеstогs 
dшiпg tl1eiг activity арреаг as ап imрогtапt рј I1aг оГ dеуеIорmепt. 

MetllOdology 

Тће ргеsепt stl1dy l1ses data provided Ьу Ље паtiопаl iпstitl1tiопs speciaIized iп FDI 
1l1OI1itoгil1g iп RОI11апiа, also data оГ сегtаiп iпtегпаtiопаI iпstitl1tiопs (UNCT AD). ТIlе 
Natiol1al Office оГ ТЋе Тгаdе Register (ONRC), NаtiопаI Тпstitl1tе fOг Statistics (INS), 
Romal1ian Аgепсу fOг Fогеigп Iпvеstmеl1t (ARIS), tIle RОl11апiаl1 Al1tIlOrity fOг 

Ргivаtizаtiоп (AVAS) апd Ње NаtiопаI Вапk оГ Rоmапiа (BNR) pгovide data fOг 
Rоmапiа, at sесtогаI апd геgiопаI IеуеI. It SIlOl1Id Ье mепtiопеd tI13t Ље fOгеigп diгесt 
iпvеstmепt (FDI) саIСl1Iаtiоп metIlOdoIogy l1sed Ьу tIle NаtiопаI Вапk is сопfOПl1 to Ње 
ТпtегпаtiопаI МопеtаЈУ Fопd (IMF) mаЈшаI of tI1e ЬаIапсе of' раУl11епts, fiftI1 
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еditiоп/1993 (aIso lIsed Ьу UNCTAD); IlО\уеуег, Ље 111etIlOdoIogy оГ паtiопаI 

iпstitlltiопs fOг FDI апаIуsis апсl 1110пitогi11g (ONRC апd ARIS) is diffегепt bl1t tIle 
dif"fегепсеs tl1at арреаг апd Ље gепегаI tгеl1ds аге поt sigпifiсапt. Ассогdiпg to ONRC 
dеfil1itiоп, Ље fOгеigп capital iпvеstеd iп R0111апiа is eql1aI to capitaI Sl1Ьsсгiрtiоп to 
111аtгiСl1Iаtiопs, pIl1s Sl1Ьsсгiрtiопs tI1ГOl1gI1 capitaI iпсгеаsе mепtiопs, miПl1S sI13re 
capitaI tгаl1sfeггеd Ьу 110П-I'еsidеl1t sI13геllОIdегs/аssосiаtiопs to residel1t 
sI1агеI10Idегs/аssосiаtiОI1S, mil1l1s sI1аге capitaI sl1bscribed to fiгms erased fгош Ље tгаdе 
registec 

ТlIе regional analysis of Ље foreign direct investments 

ТЋе tеггitогiаI герагtitiоп оГ tl1e FDI fOг аII actiYity sectors of' tI1е еСОl10mу PlltS 
il1to еvidепсе SОlпе оГ Ље tгепds mапifestеd Ьу Ље investors iп Ље 90s. As resl1lt, 
tl1еге аге еmегgiпg сепtегs of' сопсепtгаtiоп fOг Ље foгеigl1 iпvеstогs iп tIlOse 
gеоgгарl1iсаI areas апсl IlistoricaI ргоviпсеs witIJ а гјсll есопошiс апd il1fгаstГL1сtше 
роtепtiаI ог \ујtIJ l1istогiсаI tгаditiопs iп certail1 activity Ьгапсllеs. 

ТаЫе 1 FDI iп ROl11al1ia Ьу есопошiс dеvеIорmепt геgiопs (1991 -2005) 

Capital RшаI RеgiопаI 
DеvеIОРl11епt Iпvеstогs 

(МјI. $) popl1Iatiol1 LQО..Ql1Iаtiоп 
геgюпs 

No. % УаIl1е % % % 
NortIJeast 4749 4.0 523.7 3.1 59.5 ]7.1 
SOl1theast 6496 5.5 1483.6 8.9 44.8 13.2 
SOl1t11 4781 4.0 1663.3 9.9 59.5 15.6 
SOl1t11west 2975 2.5 270.8 1.6 55.8 10.8 
West 12858 10.8 1075.71 6.4 38.4 8.9 
NогtIlwеst 1 1622 9.8 912.2 5.5 49.9 12.6 
Center 111 з:z 9.3 811.5 4.8 41.5 11.6 
В l1сIlагеst 64507 54.2 9990.9 59.7 11 .3 10.2 

SOl1Гce: ONRC Database; INS Database 

АпаIуziпg the гершtitiоп оГ tl1e fOreigl1 il1vestors iп Љпсtiоп of Ље Пlll11Ьег of' 
соml11егсјаI СОl11рапiеs (ТаЫе 1), \уе сап see, tl13t aIl110st ћаIУ (542%) 113уе Ьееl1 
Љнпdеd iп Вl1сl1агеst, \Vllicll апуIlО\V Ilas Ље sнргеmасу геgагdiпg tlle vall1e of Ље 
iпvеstеd capital. \vitIl aIl110st 60%. Тће sесопd gГОl1р of геgiопs, оп Ље Sl1Ьsеql1епt 
рIасе is: tl1e West Rеgiоп. NortI1\yest Rеgiоп апd Сепtег Rеgiоп (Ьеnvееп 9-11 %). 
Тlle fewest соmmегсјаI С0111рапiеs \уеге fOl1пdеd iп SOl1tI1\vest Rеgiоп (опlу 2.5%). 
If \уе take iпtо сопsidегаtiОI1 tћe уаIl1е of' tћe iпvеstmепts made iп RОl11апiап геgiопs. 
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after Вl1сhагеst is fOllо\viпg Ље SOl1th Rеgiоп апd SOl1t11east Rеgiоп, Tllese Љгее 
геgiопs gatl1eI" а1пюst 80% of tIle total of Ље fOгеigп iпvеstl11еl1ts iп RОПЈапiа. Оп Ље 
last рlасе is Ље SOl1tl1\vest Rеgiоп (see also Figше 1), 

Figше I - Rошаl1iап 's regiol1s апd cOlll1ties 

SOl\Гce: INS 

LEGEHD 
1-1-:[ ortl~.ast 
2-Sou.theast 
З-$cutl1. 

4-Soutlw ... e;;;.t 
5-"iТ·,;··-:;:st 

Fоllо\viпg tl1ese г.уо сгitегiа, \уе сап сопсll1dе tl1at tI1е Вl1сћагеst Rеgiоп is 
СОl1сепtгаtil1g Ље gгеаtеst pati of Ље fOгеigп il1vеstl11епts iп ROl11al1ia, Ље rest (less 
Љаl1 50%), Ьеiпg sIlared Ьу Ље оЉег sеvеп геgiопs ој' еСОПОl11iс dе\rеlоршеl1t, 
existil1g а great еСОПОl11iс il11Ьа1апсе l11al1ifested iп all dОI11аiпs of' activity, 1Ъе least 
attractive regiol1 fOг Ље fOreigl1 iпvеstогs is SOlltl1\vest, \уЫсll is оп Ље last роsitiоп 
iп fill1сtiоп of ЬоЉ сгitегiа. It is iп tact опе of' tlle роог геgiОl1S iп ROl11al1ia, togetћer 
\ујЉ Ље NогЉеаst геgiОI1, \vitIl а гша1 l11ајогity al1d а stГОl1g аgгагiаl1 сlшгасtег. 
Except fOг the SOl1th Rеgiоп, \\lhicIl Ilas imРOliапt il1vеstmепts, Ље fOгеigп il1vestors 
gel1eгally avoid tlle poorest ,"egiol1s iп ROI11al1ia. 

А c1assificatiol1 оп СОl1пtiеs Ьу tlle size of' Ље fOreigl1 attracted capital (see Figше 
1), comprises оп Ље first роsitiопs, afteI' Вl1сhагеst, Ље ЉI1o\viпgs: Ilfоу \vitll 7.5% 
(Вl1сlшгеst Rеgiоп), Arges wiЉ 5.7% (SOl1tl1 Rеgiоп), Galati \ујЉ 4..3% (Sol1tћeast 
Regiol1), Тiшis \ујtl1 4.1 % (West Regiol1), Сопstаl1tа \ујtl1 3.6% (Sol1tIleast 
Rеgiоп), С111ј witћ 2.5% (NогЉwеst Rеgiоп), Ргаlюvа wiЉ 2А% (SOl1tl1 Rеgiоп). 
Except tћe hvo cotll1ties iп Ље SОl1Љ Rеgiоп, all Ље оtl1егs аге iп Ље геgiопs \vith 
bigger сопсепtгаtiоп of' Ље РОРlllаtiоп iп the шЬап агеа. Оп tћe last роsitiопs, iп 
fiшсtiоп of' this сгitегiоп, tћeгe аге: Ia10I11ita (SОl1Љ Regiol1), Giшgill (SOl1tl1 
Rеgiоп), Воtоsапi (Nогtћеаst Rеgiоп) апd Salaj (Nortll\Vest Rеgiоп) with 0.1 % 
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УГОI11 total, GOIj (Rеgiоп SOl1t!1\vest) апd Vгапсеа (Sol1t11east Rеgiоп) \vitl1 less Њап 
0.1%. 

Тlle аепеlЋl сопсll1siоп is tћat t!le fareigl1 iпvеstогs a\'oided gепегаllу tl1е гша1 
еl1viГ~l1Iпепt, ргеfеггiпg Ље tо\VПS ог Ље аdјасепt areas, 1ће геgiопаl distгiыliопп 
оу tlle foгеigп direct capital iп RОl11апiа is сlшгасtегizеd Ьу gгеаt iпеql1а1itiеs, t11e 
опе Ьеtwееп Ље Bl1cllarest Regiol1 апd the оЉег regiol1s Ьеiпg 1110st obviol1s апd 
Ље secol1d Ьег.vееп гшаl апd шЬап агеа. 

Тће sectoral analysis of Ље fol'eign dil'ect iпvеstшепts 

Rошапiап еСОПОI11У is dОl11iпаtеd Ьу Љгеigп iпvеstтеl1ts especially iп iпdl1Stгу, 

tlЋdе апd services (ТаЫе 2). All togetl1er Sl1111 l1р тоге thal1 80% [ГОI11 Ље total FDI 
Ьу Пl1П1Ьег of' cOl11pal1ies ог ti1e vallle il1vested. FDI's vallle distгiblltiоп Ьу activity 
sectors revea1s tI1е рr'еfегепсе foг iпdllstгу (52.0%) sel\!ices (21.6%) апd tгаdе 
( 14.9%). 1п Ње sal11e til11e, оп Ље first р laces аге also trade, seгvices апd iпdllstгу, 
\vllеп we take iпtо аССОl1пt tlle ПlllпЬег of' СОl11рапiеs registered. 1Ъеге is по il1terest 
to iпvеst iп аgгiС111tl1ге, tошisш апd сопstГllсtiопs. 

ТаЫе 2 FDI iп RОl11апiа Ьу sесtогs (1991-2005) 

Sector Сошрапiеs (%) FDI's уаlllе (%) 

Iпdllstгу 17.8 52.0 
АgгiС111tше 4.3 0.9 
Тrade 46.2 14.9 
СопstГllсtiОI1S 4.5 1.7 
Тошisш 5.2 1.8 
Тгапsрогts " " 7.1 Ј.Ј 

Seгvices 18.7 21.6 
Total 100.0 100.0 

SOl\Гce: ONRC Database 

Тће state ој' tI1е ргосеss of' ргivаtizаtiоп опsесtогs, at tI1е епd of 2004 is like iп 

ТаЫе 3. Мапу сопtгасts were sigпеd iп аgгiСllltше, iпdllstlУ апd tгаdе апd Ље best 
регiоd \vith ап iпtепsivе ргivаtizаtiоп acti\'ity \vas 1997-2000. 
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ТаЫе 3 Тlle ргivаtizаtiОI1 Ьу sectors (1993-2004) 

Регiоd 

Sесtогs 1993-1996 1997-2000 2001-2004 Total 
АgгiСllltllге 297 1653 60 2010 
1I1dllstгy 515 1229 260 2004 
Тгаdе 640 1171 173 1984 
СопstГllсtiопs 193 303 64 560 
Тгапsрогts 77 468 42 587 
Sегviсеs 166 468 172 806 
Otl1ers 21 89 7" _Ј 1"" ЈЈ 

Total 1909 5381 794 8084 

SOlIГce: А V AS Database 

АН tћese сопtгасts were sigпеd \ујtl1 RОl11апiап апd fогеigп iпvеstогs. А sерагаtiоп 
of Ље capital Ьу огigiпs (dol11estic, fOгеigп, l11јх) SI1O\YS that Ње l11ajority of tlle 
сопtгасts l1ad dошеstiс capital (ТаЫе 4). Тl1е sllare оиl1е foгеigп capital is поt big 
bllt Ље vallles iпvеstеd аге iШРOl"tапt апd, iп the sal11e til11e, iп strategic sectors. 

ТаЫе 4 Privatizatiol1 sошсеs (1993-2004) 

Огigiпs 
PeIiod 

Total 
1993-1996 1997-2000 2001-2004 

RОl11апiаl1 capital 1902 5217 742 7861 
Мјх capital 1 " 9 13 Ј 

Fогеigп capital 6 161 43 210 

SOlIГce: А V AS Database 

F'ol'eign investol's апд Ље influence оп struсtш'еs 

Тп fiftееп years of" tгапsitiоп, imрогtапt tгаПSl1аtiопаl соmрапiеs (1NC) l1ауе соте 
апd iпvеstеd iп RОl11апiа. 1Ъеу аге all110st tIle sal11e like tI1е il1уеstогs \уl1О саl11е iп 
оЉег СЕЕС ог SEEC, as well~ Оп Ље list of· Ље 1110St imрогtапt iпvеstогs 

геgistегеd iп the last уеагs iп RОl11апiа, ассогdiпg to Ље iпvеstl11епt уоlШllе, we 
l11еее: 

1 Yojcjla~, DM, 2005, Fогеigп direct iпvеstmепt јп SОlltћ-Еаst Ешоре - оуегује\у оп 
Rоmапiа апd Blllgaria, Special srudy iп "F'огеigп Iпvеstmепts iп Роlапd - АППllаl 
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] п il1dllstгу: Rel1alllt (Flal1ce) - ргоdl1сtiОI1 оf'1110tог-vеlliсlеs, Оае\УОО (Когеа) 

- ргоdllсtiОI1 of Il10tог-уеlliсlеs, ISPAT STDEX (Ноllапd Al1tilles) - l11etal 
ргоdllсts, Тiшkеп (USA), LNM Ноldiпgs (Hollal1d Al1tilles/UK) - ргоdl1сtiоп 

of" teПОllS шеtаls al1d sеrпi-ргоdllсts, \Viеl1егЬегgеl (Great Вгitаil1), Тће 
RОП1реtгоl Grollp (Nеtl1егlапds) - petгolelllll ргосеssiоп, Petгotel LllCkoil 
(Great BIitail1/Rl1ssia), ОМУ (AllstIia), Sllell (Great Вгitаiп), Моl (Нl1пgагу), 
Рјгеlli Tyres (Nеtl1егlапds), Мiсllеliп (FIЋпсе), Holcim (Gгеаt Вгitаiп), Lаfaгgе 
(Fral1ce), Electrolllx (S\vedel1), DRM Dгахlшаiег (Gегшапу), Орtiпоуа (USA); 
Ollt ofwllicll iп food iпdllstгу: El11borg Foods (DeI1IПark), Кгаft lacobs Sl1chard 
Foods (USA), Вгаll-Ul1iОI1 (Allstria), Оаl10l1е (Great Britail1), Nestle 
(S\vitzегlапd), Hocl1lal1d (Nеtllегlапds), ТпtегЬге\v Efes Breweгy (Тшkеу), 

Соса-Соlа НЬс (Nеtl1егlапds), МсDопаlcl's (USA), Вгitisll - А111егiсап 
ТоЬассо (GеПllапу), ReYl10lds ТоЬассо (USA): 

Тп tertiary: Огаl1gе (Fгапсе), ОТЕ (Gгеесе), Mobifol1 (Netl1erlal1ds), ТеlеП1ОЫI 
(Вгitisll Viгgiп Ts].), Alcatel (Fгаl1се), веагы11 (Fгаl1се) - Retail tгаdе iп 110П
specialized stогеs, Тегарја Ноldiпg (Nеtl1егlаl1ds) - Activities of l11аl1аgе111епt 
сошрапiеs, Kallf]al1d (GеГl11апу), Medisystem (Nеtl1егlапds), Tecllteam Global 
(USA), L'Огеаl (Fгапсе), Ul1ileyeJ" (Nеtl1егlаl1ds), Colgate-Pall11olive (USA), 
Меtго (Cyprlls); СагеfOш (Fгапсе), Сога (Fгапсе); Вlltап Gas (Italy); 

Тп fiпапсе апd il1sшапсе: Rаiffеisеп Bal1k (Al1stria), Societe Gепегаlе (Fгапсе), 
Uпiсгеdit (Ttaly), ABN AMRO (Netherlal1ds), City Вапk (USA), TNG Вапk 
(Nеti1егlапds) etc, 

Ву tI1ејг activity, tIle iпfl11еl1се 011 tIle Rоmаl1iап есопоmу iпсгеаsеd frol11 уеаг to 
уеаг, r п time, Ље old Rошапiап stГl1сtшеs \уеге сћапgеd (јшidiсаl, social, 
есопоmiс) апd а l1е\у шагkеt \vitll totally difteгепt s]1apes, teаtшеs апd огiеl1tаtiоп 
арреагеd. 

lЪе il1tепsiуе actiyity of' tћe fOгеigп iпvеstогs iп Rоmапiап есопошу giyes l1S Ље 
сl1апсе to bllild а сlаssifiсаtiоп of tlle foгеigп fiгшs tаkiпg il1to aCCOl1l1t diffегеl1t 
сгitегiа as: tШl1оvег, ргоfit ог employees, 

Tlle fiгst fогеigl1 firms, classified Ьу tШl1оvег аге ргеsепtеd iп ТаЫе 5. 

Report", Sllpervised Ьу ЈаПl1SZ Сhојпа, ISSN 1231-1111, Fогеigп Trade Researcl1 
Iпstitlltе, Warsa\v, Роlапd 
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ТаЫе 5 Тор 25. Ьу tшпоvег (1991-2005) ТаЫе 6 Тор 25, Ьу ргоfit (1991-2005) 

No. Name СОllпtу Regiol1 Sectol" No. Nal11e СОllПty Rеgiоп Sector 

1 Petl'0l11 Вllсlшгеst Вllсlшгеst 1 пdllstгу/Rеfil1егу 1 Petrol11 Вllсћагеst Вllсlшгеst Il1dllstlу/Rеfiпегу 

2 Mittal Steel Galati Galati SOlltl1east Iпdl1stгу/Stееl 2 Огапgе RОl11апiа Вllсћагеst Вllсl1агеst С 0111l1111пiсаtiОl1S 

" ROl11petrol Rаfiпаге Сопstапtа SOlltl1east Iпdl1stгу/Rеfiпеl'У Ј " Vоdаfoпе ROl11al1 ја Вllсlшгеst В llсlшгеst СОl11П1llпiсаtiОl1S Ј 

4 Metro Casl1 & Сапу ROl11al1ia IIfоу В llсlшгеst Тгаdе 4 ROl11telecoll1 Вllсlшгеst В llсlшrеst СОll1П1ll11iсаtiопs 

5 AlltOl11obile Dacia Arges SOlltl1 Il1dllstlyl AlltO 
6 Реtгоtеl Lllkoil РгаllОvа SOl1tl1 Il1dllstlу/Rеfiпегу 

5 
Cosl11ote ROl11al1ial1 МоЫlе 

Вl1сlшгеst Bllcl1arest СОl11l11Ш1iсаtiОl1S 
ТеlеС0l11l11ШliсаtiОl1S 

7 ROl11telecol11 Вllсl1агеst Вl1сlшгеst СОl11111ll11 icatiol1s 6 АlltОПlОЫlе Dacia Arges SOlltl1 Iпdllstгуl Allto 

8 Огапgе ROll1al1ia Вl1сlШI'еst Вllсћагеst СОl11l11Ш1iсаtiопs 

9 Lllkoil RОl11апiа Вllсlшгеst В llсlшгеst Iпdllstгу/Rеfiпеrу 

10 Vodafol1e RОl11ап ја Вllсlшгеst В llсl1агеst Соп1ПШП icatiol1s 

7 
Metro CasIl & Саггу 

I1fov Вllсћагеst Тгаdе ROl11al1ia 

8 R0l11petro1 Rаfil1аге СОl1stапtа SOlltIleast Il1dllstry!Refil1ery 

11 
IпtегЬгапds Магkеtiпg & 

Вllсћагеst Вllсl1агеst Trade 
Distгiblltiоп 

9 Рогsсће RОl11апiа Шоу Вllсћагеst Il1dtlstlyl Allto 
10 Lafarge Сil11епt (Rol11al1ia) Вtlсlшгеst Вllсlшгеst Iпdllstrу/С еl11епt 

12 E.ON Gaz Romal1ia Мшеs Сепtег Services/Gaz 11 RОl11реtгоl Fiпапсiаl Grollp В llcl1arest Вl1с!шгеst Sегviсеs 

13 Рогsсl1е RОl11апiа Ilfov Вllсћагеst Iпdllstгуl AlltO 
14 Rafa Васаll Nогtl1еаst Iпdllstrу/Rеfil1егу 

12 
Ргосtег & GашЫе Магkеtiпg 

Вllс!шгеst Вllсlшгеst Trade 
RОl11апiа 

15 Selgros Casll & Сапу Brasov Cel1teI' Тгаdе 

16 Аlго Olt SOlltIleast 1 l1dllstryl А IШll iПШll 
17 Рћјlјр MorTis RОl11апiа Ilfav Вllсllагеst Iпdllstгу/ТоЬассо 

18 Rom Ој1 Вгаsоv Сепtег SеГ\riсеs/Реtго 1 

19 
Britisll Аl11егјсаl1 ТоЬассо 

Вllсћагеst Вllсlшгеst Iпdllstгу/ТоЬассо 
(Rоmапiа) Тгаdiпg 

20 Rоmреtгоl Dо\vпstгеаl11 Вllсlшгеst Вllсlшгеst Sегviсеs/Реtгоl 

21 Оmу Romal1ia Мјl1егаl0е1 Вllсllагеst Вllсlшгеst 1 пdllstrу/Rеfil1еrу 
22 РеtГОl11sегviсе В llсl1агеst Вllсlшгеst Sегviсеs/Реtгоl 

?" Rel1alllt Nissal1 ROl11al1ia В llсlшгеst В llсlшгеst Iпdllstrуl AlltO _Ј 

24 Соса Соlа НЬс RОl11апiа Вllсlшгеst В llсlшгеst 1 пd llstry IBeverage 
?~ Моl RОl11апiа РеtгоlеШll PгOdllcts Сlllј NогЊ\\rеst 1 пdllstгу/RеfiпеlУ ~) 

13 U.C.M. Resita 
Caras-

\Vest Iпdllstrуl AlltO 
Severil1 

14 Соса Соlа НЬс RОl11апiа Вllсlшгеst Вllсћагеst Iпdllstгу/Веvегаgе 

15 НоlcilП (Rol11al1ia) Внсћагеst Внсlшгеst Iпdнstгу/Сеl11епt 

16 
Сопtiпепtа1 АнtОIПоtivе 

Til11is West Iпdl1stI'уl AHtO 
Prodl1cts 

17 Аlго 01t SOl1tl1\vest lпdнstгуl АIШllil1111П 

18 РеtГОIПsегviсе BllcIlarest Внсћагеst Sегvicеs/Реtго 1 
19 Саграtсеmепt Ноldiпg Внсћагеst Вllсћагеst 1 пdl1strу IСеmепt 

20 
Вгitisћ Аmегiсап ТоЬассо 

Bl1cIlarest Вllс1шгеst Iпdl1stгуlТ оЬассо 
(RОl11апiа) Tradil1g 

21 Ll1хtеп Ligћtiпg СОll1рапу Til11is West Iпdllstгу 

22 Sеlgгоs CasIl & Сапу Вгаsоv Сепtег Тгаdе 
SОllгсе: ONRC Database 23 JagllaI' Developmel1t Внсћагеst Вllсћагеst Iпdllstгуl AlltO 

24 Ptlilip MOIТis RОll1апiа Ilfav Внсlшгеst IпdнstIу/ТоЬассо 

Тће fiгst foгеigп fiПllS, cIassified Ьу ргоfit аге ргеsеl1tеd iп ТаЫе 6. 25 Liпdе Gaz RОl11апiа Тiшis West Services/Gaz 

SOllГce: ONRC Database 
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Тlle first foreign fiгшs, classified Ьу пшпЬег of ешрlоуееs аге ргеsепtеd iп ТаЫе 7 о 

ТаЫе 7 Тор 20, Ьу ешрlоуееs (1991-2005) 

No. Nаше С 011 П t:y Rеgiоп SectoI' 

1 Реtгош Bl1charest Bl1cllarest 1 пdнstгу/Rеfiпегу 

2 Реtгошsегviсе Bl1cIlarest Bl1cIlarest Sеl'viсеs/Реtго I 

" Mittal Steel Galati Galati SОl1Љеаst Iпdllstгу/Stееl Ј 

4 RошtеlеСОI11 ВlIсlшгеst ВlIсlшгеst СОl11l11l1l1iсаtiопs 

5 АlItошоЬilе Оасја Arges SOllth Iпdllstгу/ AlIto 

6 Е,Оп Gaz Rошапiа Mнres Сепtег Services/Gaz 

7 ОеlрЫ Packard Rошапiа Timis West Seгvices 

8 
Lisa Dгахlшаiег Апtорагt 

Arges SОllЉ Iпdllstгу/ Апtо 
Romal1ia 

9 Меtго Casll & Саггу Rотапiа IIfоу Вl1сlшгеst Trade 
10 Месћеl Сашрiа Tнrzii СIнј Norttl\vest Iпdllstгу 
1 1 Месllеl Targoviste DашЬоvitа SOHtI1 lпdнstrу 

12 Уеl PitaI' Valcea Sопtl1\vеst Iпdllstгу 

13 Se\vs Romania Hlll1edoara West Iпdllstrу 

14 
Оае\уоо Мапgаliа Неауу 

Сопstапtа SОllЉеаst IпdllstrуlNаvу 
Iпdustгiеs 

15 Selgгos Casll & Сапу Вгаsоv Center Тгаdе 

16 
ОГI11 Dгахlшаiег Rошапiа 

Satll Маге Nогtll\\теst Indllstry/ AlIto 
Sistеше Еlесtгiсе 

17 Rоlеш Brasov Center Iпdllstгу 

18 U.CM. Resita 
Сагаs-

West Iпdustгуl AlIto 
Sеvегiп 

19 Аlго Olt SOlltl1\vest Iпdl1stгуl АllIшiПl1Ш 
20 Ll1koil Rошапiа ВlIсlшгеst ВlIсlшгеst lпdllstгу/Rеfiпеrу 

Soнrce: ONRC Database 

SOl11e of' tће fiгшs like РеtгоlП, Реtгошsегviсе, Аlro, AlItol11obile Dacia (from 
iпdl1stгу), Metro CasIl & Сапу Rотапiа, Selgros· Casll & Саггу (fгош tгаdе), 
Rошtеlесот (fгот СОП1П1lIпiсаtiопs and seгvices) аге present јп all classifications 
and Љеу аге Ље шаiп "асtогs" оп Ље l11агkеtо Iп тајогity, tlrеу аге Ље fоппег 11l1ge 
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епtегргisеs bllilt dшiпg tI1е СОI11П1lшiSl1l апd \уеге ргivаtizеd iп tIle last yearso Otller 
fiПllS (especially iп trade, services апd СОП1ll1llпiсаtiопs) \уеге estabIisIled iп 
tгапsitiоп pel'iod апd саше оп Rошапiап market fOг ti1e first till1e. 

Petroll1 is Ље biggest сошрапу iп Rоmапiа, ассогdiпg to аll сгitегiа. lt Ilas 48,408 
ешрlоуееs and а tшпоvег 56.5 till1es bigger Љап а соmрапу sitнated оп Ље рlасе 
200 (Тор 200 - Rоmапiап firms, 2005). lп Ље sаше tiше, Реtl'ОШ is tlle опlу ћгm 
frol11 Rошапiа, \ућјсll is ргеsепt оп Ље list of' Ље first 25 поп-fiпапсiаl 1NC, 
огigiпаtiпg fГOl1l СЕЕ, Ьу the vоlШllе of fOгеigп iпvеstmепts made. 

At tlle епd оГ tIlis апаlуsis, \Уе \vollld like to ргеsепt Ље геSl1lt of' Ље sшvеу dопе јп 
2006 сопсегпiпg Ље impact of' Ље foгеigп Ьгапds оп tI1е Rошапiап market апd tlle 
ef1ects оп CHStOI11S (Нigll 1I11pact Brands, Ьу Synovate for Biz Magazine, iп f'гаше 
of' Stгаtеgiс FОГШll 2006). 1ће Sllгvеу Hsed as шаiп сгitегiа: гесоgпitiоп, tr'llst, 
poplllarity, optimisll1 апd iппоvаtiоп. 

ТЋе fiгst Ьгапds iп RОll1апiа аге: Nokia, Агјеl, Соса-Соlа, Sony, Pllilips, BMW, 
Мегсеdеs, Adidas, Colgate, 

lп Ьапkiпg sectol', Ље fiгst Ьгапds аге: BCR-Erste Вапk, ВRD-Gгопре Societe 
Gепегаlе, Rаiffеisеп Вапk, Bancpost. 

Conclusions 

Fгom tIlis апаlуsis, сеrtаiп сопсlllsiОI1S сап Ье dгюvп tlшt СОl11е to сопsоlidаtе tI1ејг 
iпсгеаsiпg јl11рогјаl1се for ргivаtizаtiоп, геstгпсtшiпg and есопошiс шоdегпizаtiОI1, 
fOг solid market еСОПОI11У imрlетепtаtiоп. Тће сllапgе iп јllе political геgiше also 
prodl1ced сегtаiп тоdifiсаtiопs оГ Ље еСОl10тјс policies, so tIlat а сlшпgе оГ attitllde 
as regards received FDl f10\VS took рlасе, large ргivаtizаtiоп pгocesses of state
о\vпеd assets \уеге initiated апd tl1е геgiопаl есопошiс iпtеgгаtiоп policies \уеге 
iпtепsifiеd. Аl11опg tI1ese, Ље policies геgагdiпg tI1е геgiше of' fOreign iпvеstшепts 
Iшvе а уегу iшрогtапt гаlе as Љеу сап block, 11indeI" ог епсошаgе the FDI епtгiеs .. 
Тllе iпvеstшепt Ьоот fi'ol11 Ље developed соппtгiеs iп tlle past апd Ље 11igll lеуеl of 
FDI f10\VS iп сегtаiп СЕЕС сап Ье ехрlаiпеd Ьу Ље паtiонаl роlјсу liberalizatioH iп 
tI1is field. 'Ље liberalizatiol1 tel1del1cy сап Ье iпсгеаsiпglу follпd iп tIle паtiопаl 
геgнlаtiопs Ьу close ог еуеl1 idel1tical fОГП1lllаtiОl1S геgагdiпg iшрогtапt FDl aspects 
апd tI1ејг орегаtiоп оп Ље 11Оst-tепitогiеs: љјг, поп-disсгimiпаtiпg tгеаtmепt of' 
fOгеigп il1vеstогs: gllагапtееs agail1st паtiопаlizаtiОI1, except fOг \vеll-dеfiпеd 
sitllаtiопs оГ рны�сc iпtегеst and \ујtl1 paYl11ent of adeqHate сотрепsаtiоп; sеttliпg HP 
оГ iпvеstтепt displltes апd iп case tIlese аге поt solved нр, арреаliпg to iпtегпаtiопаl 
агЫtl'аgе; ргоvidiпg fгее I'ераtгiаtiоп оГ profits апd capital. Тћеsе 110П11S сан Ье also 
fOнпd iп Wогlcl Вапk геСОIl1П1епdаtiопs геgагdiпg tI1е паtiопаl policies ofFD1. 

ТЋе lеgislаtiоп оп fOгеigп iпvеstmепts геgiте in Ље tгапsitiоп cOlll1tries, 
foПllнlаtеd iп tI1е fiгst stage of геfOгП1 Ьу speciaI 110rl11ative acts, got iп Iiпе witl1 
tlle iпtегпаtiопаl tепdепсiеs Iшviпg а тоге оре п сlшгасtег tI1ап tlшt of' tI1е оЉег 
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СОl1пtгiеs. Uпlikе developed СОllпtl'iеs tlшt do 110t Iшvе special rl1les 011 F'DI, iп the 
tгапsitiоп СОllпtгiеs specific reglllatio11S \уеге fOППl1lаtеd, оfteп iп tlle аЬsепсе of 
Si111ilar геgl1lаtiопs fOг d0111estic i11vеstогs. 

Iп R0111al1ia, FDI геgi111е еvоll1tiоп after 1990 Iшd аlПlOst Ље gепегаl tгепd as iп аН 
tгапsitiоп СОllпtгiеs; lюwеvег, its рагtiСLllагity \vas tI1at ti1e freqllel1cy оГ сi1апgеs 
апd s0111eti111es ti1e lack оГ соllегепсе апd сопsistе11СУ оГ аlltlюгitiеs strol1gly 
iпflLlепсеd Ње аttгасtеd fOгеigп capital. At ргеsепt, Rоmапiа is опе step Ьеmпd its 
111аiп С0111реtitогs, iп а stage iп \ушсћ the same tгеаt111епt is по\v applied to fOгеigl1 
апd 10саl iпvеstогs. 1Ће ргасtiсе iп 111апу years iп the past sho\yed that Ље 
dеtеГ111iпаtiоп to аttгасt fOгеigп iпvеstогs was поt аssшпеd as а ргiогity Ьу Ље 
R0111аl1iап ecorlOl11ic mјlјеl1, Ьу dесisiОП-1l1аkеs at аl1 levels, Ьу Ље 11lапаgегiаl 
stГl1сtшеs of' state епtегргisеs. 

Tllese tепdепсiеs \уеге fOlIпd \V1101e R011lапiап еСОП01l1У level апd 1l1аiпlу iп Ње 
activity sectoгs tlшt аге less аttгасtivе fOг iпvеstогs апd Iшviпg а mgll гisk degree, 
as was Ње case iп аgгiС111tнге, tонrisш ог iп сегtаiп fOod iпdl1stгу Sl1b-sесtогs. 

1Ћis slюгt апаlуsis Ilelps l1S to fOrп1l11аtе Ље follо\viпg fil1al сопсll1siопs: 

1. ТЬеге \vas а \veak iпvеstmепt роtепtiаl; 

2. ТЬеге \vas а \veak capacity of iпvеst1l1епt аЬsогрtiоп; 

3. Тће Sl1b-iпvеstl11е11t/dеs-iпvеstl11епt sупdГО111еs аге still ргеsепt especial1y lп 
гшаl агеа; 

4. 1Ъеге \vas по positive i111pact оп S0111e sectors ог Sl1b-Ьгапсllеs; 

5. Тlle disparities Ьеhvееп Rоmаl1iап геgiопs аге stil1l1l1ge; 

6. Тћеге аге positive sigпаls, tlшt, tile ргеsепt FDI state \yill Ье сhапgеd iп the 
пехt уеагs. 
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ПРОСТОРНА И СЕКТОРСКА КОIЩEНТРАЦИЈА 
СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У РУМУНИЈИ 

Dап Магil1S Voicilas 

Институт за еКОНОМIIКУ пољопривреде-Букурешт, Румунија 

Резиме 

Територијална анализа страних директних инвестиција (СДИ) у Румунији 
указује на основне разлике на свим нивоима и у свим областима, Када је реч 
о економском развоју, од осам ррлунских региона, тек њих неколико имају 
индикаторе сличне онима који постоје у другим земљама ЕУ, али ипак већина 

је још увек далеко од захтева које ЕУ налаже земљама-чланицама. 

Секторска анализа СДИ у Румунији показује велики дебаланс између грана. 
Неке од њих су атрактивније у односу на друге, Инвестиције уопште но, а 
нарочито инвестиције у руралне области и прехрамбени сектор, захтевају 
посебну пажњу, обзиром да су уско повезане са природном средином и 
становништвом, У склопу трансформација последњих година, пољопривреди 
су нужна значајнија инвестирања како би се "покрио" изгубљени капитал, до 
кога је дошло услед недостатка стабилности и јасне политике у првим 
ГОДИНаЈ\Ia транзиције. Недостатак Домаћег капитала изискује потребу за 
међународним фондовима и страним инвестицијама., 

Ово је само део аргумената који подржавају идеју да је страни капитал у 
Румунији добродошао и неопходан за опоравак појединих сеh.'Тора, 
побољшање стања у регионима и за изједначавање диспаритета из~[еђу ЊИХ. 
Анализа руыунских сектора и региона, заједно са инвестиционом политиком 
и развитком прилива страног капитала у привреди ће ојачати горе поыенуте 

аргументе и открити садашње С~lетње, као и потребу за убрзањем процеса 

инвестирања, 

Кључне речи: Руыунија, инвестиције, региони, сектори делатности, 

Aut1101' 's addl'ess: 

Оа11 Магil1S Voicilas, PI1D 
Iпstitнtе of АgгiСl1ltнrаl EC0110111ics 
13 Septe111brie No. 13, Sector 5 
ВlIсlшгеst, RОl11апiа 
TellFax: +40722-398119/+4031-4083355 
Е-тај1: Пlагiusv(@k.ГО 
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Стручнп рад Економика пољопривреде 

Број 4/2007.. 
УДК: 631 .. 147:339.13 

АНАЛИЗА СВЕТСКИХ ТРЕНДОВА КАО ОСНОВ РАЗВОЈА 

ТРЖИШТА ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈи1 

Ј. Зубовић1 , Ивана Домазет2 

Резиме. Србија је током 2006. године усвојила Закон о "Органској производ
њи и органским производиыа". То је био први корак ка унапређењу овог вео-

1\Ја перспективног сегмента пољопривредне производње. На жалост, исте 

године је држава инвестирала само 50 милиона динара (600.000 €) за субвен
ционисање органске производње Тај износ је био коришћен искључиво као 

субвенција за издавање лиценци за органску производњу. За разлику од нас у 

суседној Хрватској, која заостаје у производњи органске хране за Србијом, 

влада је донела пропис којим се сви органски произвођачи субвенционишу са 

400 евра по хектару. У овом тексту се анализирају трендови у развијеним 
земљама где је органска пољопривреда присутна преко 15 година и дају се 
смернице за даљи развој ове индустрије у Србији. 

Кључне речи: Пољопривреда, Органска производња, Законодавство, Статис

тика. 

Карактеристике индустрије органске хране 

Вредност на светском тржишту органске хране и пића је у 2004. години била 
27,8 милијарди долара, у 2005. је достигла 30 милијарди долара, док је 2006. 
била 31,5 милијарди долара. Иако се органска пољопривреда практикује 

широм света., најважнија тржишта су Северна Америка и Европа, у којима се 

заједно остварује 96% светских прихода. Последица раста је трансформација 
индустрије органске хране. Фирме које су у индустрији већ дуго година нису 

биле само под притиском да се шире, већ су у појединим случајевима тешко 

1 Овај радје саставни део пројеката Министарства за науку број 149007 и 149024 

2 Мр Јован Зубовић, истраживач сарадник, мр Ивана Домазет, пстраживач сарадник, 
Институт економскпх наука, Змај Јовина 12, Београд, Србија. 
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излазиле у сусрет са повећаНО]l.f тражљом за љиховим производима. Такође Се 

појављују нове фирме које су у скорије вре1llе ушле на тржиште. Неке добро 

организоване фИР1llе радо прихватају промене: ОНе су задовољне са порастm.т 

и жељне да прилагоде своје производе и маркетинг приступ како би задово

љили нове врсте потрошача. Такође би били задовољни ако би порастао број 
произвођача, продаваца и дистрибутера органске хране. Њихова перспектива 

је различита од других фирми које С1llатрају да би органска храна требала да 

се узгаја, прерађује, дистрибуира и продаје са1ll0 на маЛО1ll регионалном 

нивоу. Конкуренција која јача са порастом индустрије органске хране може 

довести мале породичне фаР1llе пољопривреднике које раде у сеоским подру~ 

чјима у тешку ситуацију пошто Велике конвенционалне корпорације улазе ха 

тржиште. 

Органска пољопривреда се ПРИ1llељује у преко сто земаља широм СВета на 

површини већој од 31,5 милиона хектара под органским менаџментом. Воде
ће земље су у 2005. години биле Аустралија са око 12,2 I\lИлиона хектара и 
Аргентина са 3 Ј\lИлиона хектара, раст површине је континуиран .. Латинска 
Америка има укупно 6,4 милиона хектара, Европа 6,3 милиона хектара, док 
Северна Америка има око 1,5 милион хектара зе1llљишта које се обрађује по 
органском принципу. У исто време у Србији је сертификовано свега 15200 
хектара оваквог земљишта. 

Највећи потрошачи органске хране су Италија, САД Немачка и Велика Бри

танија. Земље као што су Кина, Бразил и Уругвај су велики произвођачи 

органских производа, али скоро целокупну производљу извозе. Европско 

тржиште органске хране и пићаје до 2005. године било највеће на свету, док 
Северна Америка није преузела примат. Тржиште у Европи је са 13,7 мили
јарди долара у 2004. години порасло на 14,4 у 2005. години. 

Продаја органских производа има стопу раста од 5% годишље, док је у неким 
земљама та стопа и већа. Немачка је највеће тржиште органске хране у Европи 

са прометом од 4,5 1IIилијарде долара. Продаја расте по стопи од 10-12% годи
ШЉе и значајно се повећавају продајни канали за органске производе. Велики 

број конвенционалних супермаркета почиље да нуди органске производе, док 

се број специјализованих продавница за органску храну повећава за 40 годиш
ље. Следећа тржишта по величини су Велика Британија, Италија и Француска. 

У Италији и Француској је стопа раста последљих година у паду. Значајна 

тржишта у Европи још постоје у Швајцарској, Аустрији, Шведској и Холанди

ЈИ. 

У региону централне и Источне Европе (СЕЕ) постоји мало тржиште органске 

хране, које чини 3% укупног Европског прихода. Иако површина земљишта 
под органским менаџментом у региону расте, углавном захваљујући основној 

производљи житарица, семена и лековито! биља, постоји недостатак у прера-
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ди органске хране. Већина основних производа се извоз!! у земље Западне 

Европе. 

Брзи пораст тражље за ПРОИЗВОДИ1llа неке индустрије обично доводи до про

мена у ланцу продаје .. Пораст ствара могућност да постојеће ф:1рме расту, 
нове да улазе на тржиште. 1I да се Ј\!аркетинг канали реоргаНИЗУЈУ са новим 

везама ИЗI\!еђу произвођача. брокера. прерађивача, дистрпбутера и малопро

даје .. Брзи раст истовре;\[ено представља и ризик за постојеће и нове КОЈ\шани
је због нестабилности I! несигурности. 

Развој тржишта је процес у КОЈ\[е се доносе Ј\IНоге одлуке у јавном сектору и 

приватНИ1ll фирмаЈ\!а. На пример, Владе :\югу увести регулативе како не би 

долазило до велике тржишне моћи у рукама малог броја фирми. Приватне 

фИРЈ\!е се ",!Огу усагласlПИ око стандарда безбедности у оквиру целе индус

трије. Доношеље квалитетних одлука зависи од високог квалитета информа

ција и дефинише до којег нивоа ће се задовољити дугорочни интереси друш

тва. Ми често УЗИi\!3.Ј\!О за дато доступност информација које постоје на раз ви

јеНП1\1 тржишпша, као што су редовно извештаваље о ценама и количинама .. 
Те ИНфОРi\[ације o~!OгyћaBajy купци~ra, продавцш.ra и владама да доносе добре 

одлуке. За мала тржишта вео:-.ш често су информације непотпуне или их He7lfa 
уопште. У таквиы УСЛОВl'ша. ыоже доћи до неефикасности на тржишту. 

Једна од ствари која тржиште органских производа чини јединственим је да 

предузећа и потрошачи које оне опслужују не вреднују храну само по укусу, 

цени и изгледу, већ и по утицају на друштво и животну средину. У TO]l.[ СЫИСЛУ, 
ово тржиште се не ослаља искључиво на економске факторе у дефинисаљу сво

јих производа. Друга разлика у односу на конвенционалну индустрију је што 

тржиште органске хране није расло као резултат повећане понуде, већ искљу

чиво као рез}'лтат повећане тражље. У остаЛIШ аспепима индустрија орган

ских производа је веоыа слична индустрији осталих пољопривредних произво

да. 

Како је индустрија расла, тако је привлачила нове фИРЈ\[е које су данас актив

ни конкуренти са пионирима у индустрији. Брзи раст је довео и до два велика 

изазова: одржање интегритета производа 11 обезбеђење ефикасне производље 

УЈ дистрибуције органских производа. Чини се да ће ово бити дугорочни иза

зови. На пример. велики ланци самопослуга настављају да додају органску 

храну у своје продајне објекте, али имају слаб или никакав систем контроле 

порекла те робе, што их у великој ~[ери чини ПОДЈТОЖНl!1\[а превари. Исто тако 

посвећују веОЈ\Ш 1\lало пажље битmш аспепюш органске привреде - ОДРЖИ
ВОСПI друштва и животног окружеља. 

Између представнпка индустрије и Влада (локалних. државних и међународ

них) воде се преговори о унифОРЈ\ШОМ дефинисаљу израза .,органска хране", 
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који трају веома дуго и нису још дали резултате. Фирме се суочавају са проб
лемима "фалсификата", које у ОВО:-'I случају представља реКЈIaмирање и про

даја конвенционаЈIНО гајене хране као органске. Са друге стране, фирме 
покушавају да нађу ефикаснији начин узгајања, производње и дистрибуције 
довољне количине органских производа како би се задовољила тражња, 

ПРОIlзвођаЧII 

Произвођачи прерађују сирове пољопривредне производе у готове и прерађене 
производе као што су лиыенке или сырзнуто поврће, пасте, сладоледи и кекси, 

Као и у конвенционалној производњи, произвођачи органске хране се сусрећу са 
проблеЫОll! како произвести уједначено трајне производе и како да обезбеде ыес
то на рафовиыа у самопослугама, Поред овога, про извођачи органске хране има

ју три додатна проблема за размишљање: како обезбедити довољно велику коли

чину и ниску цену органских састојака; како да буду сигурни да су ти састојци 
органског порекла и како да обезбеде органски интегритет у току прераде. Прои
звођачи конвенционалне хране могу да превазиђу проблеll! набавке склапањем 

уговора или успостављањем трајне сарадње дирепно са пољопривредницима. У 
блиској прошлости, неки органски произвођачи су почели да склапају уговоре са 
пољопривредницима и блиско сарађују са њима око избора састојака који су 
неопходни Обезбеђење места у самопослугама путем куповине добрих продај
них позицијаје почело да се примењује и за органске производе, 

Органску храну традиционално производе мале фирые које налазе своје место у 
некој ниши у региону" Њихов успех, као и код многих органских и одрживих 

послова са XpaHOll! се базира на квалитету, укусу, сигурности, заштити животног 
окружења, а:трибутиыа "домаће" производње и pyr-IНОll! раду. (4) Када су се те 
фирме појавиле :тржиште органске хране било је мало и уско специјализовано. 
у ласком великих фирми из индустрије производње хране то тржиште је данас 
постало много веће. У земљама где је тржиште органске хране развијено, lIIНОГИ 
произвођачи органске хране који су у послу од самог почетка ыорају да се удру
fh)'jy и расту како би остали конкурентни (остали наравно остају мали и задово
љавају регионалне тржишне нише). Раст тржишта може да има великог утицаја 
на постојеће произвођаче, којима главну конкуренцију почињу да представљају 
друге фирме које производе сличне производе. Они почињу да губе велике при

ходе које су имали као пионири на тржишту. Да ли ће те фирме преживети кон

куренцију зависи искљyr-IИВО од тога да ли ће одржа:ти квалитет и ценовну кон

курентност. 

Многи произвођачи здраве хране су заинтересовани за стратегије раста. 
Велика већина њих _ш.ш убрзани раст и планирају наставак таквог тренда у 

наредноы периоду, \) Менаџмент ланца дистрибуције постаје све комплексни-
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ји за ове привреднике, и многи нису у потпуности способни да се изборе са 

проблемиыа које ова ко:-.шлексност доноси. Раст произвођача је врло често 

присутан без добро планираног плана. што за последицу има појављивање 

многих логистичких пробле:\la, Произвођачи су заинтересовани да пољопри

вредници од којих набављају сировине одрже висок квалитет робе. Што се 

тиче продаје, произвођачvша је битно да дефинишу и одрже тржишта за своје 

производе. Многи произвођачи органске и природне хране још нису почели 

да нуде услове дистрибутерима и продавцима какве нуде произвођачи кон

венционалних производа, Они обично имају такву продају где дистрибутери 

и продавци само достављају производе "конвертоваНИ1l!" потрошачима који 

су већ заинтересовани за здраву исхрану и имају Bpe1lleHa да одлазе у специја
лизоване продавнице хране, Такав приступ продаји постаје веома скуп за 

произвођаче који повећавају обим сарадње са масовниы дистрибутерима и 

продавцима. 

Пољопривредници 

Маркетинг је велики изазов за све пољопривреднике, Они често имају веома 

мали утицај на цену коју добијају за своје производе, До тога долази из раз

лога што се велики број пољопривредних производа узгаја на великом броју 

фарми и продаје се малом броју купаца (нпр, произвођачи и трговци). Пољо

привредници су развили различите стратегије добијања више цене и поред 

ниске тржишне моћи. Једна од стратегија коју су развили је прикупљање и 

колективна продаја (кооперанти). Прикупљањем аут пута и наступом као 

један продавац, пољопривредници стварају већу тржишну моћ и остварују 

више продајне цене. Али процес стварања кооперативе (и добијања уједначе

не цене за читаву количину аутпута) умањује могућност диференцијације 

производа. Овакво удруживање даје иницијативу појединим пољопривредни

цима да попусте и узгајају производе ниског квалитета, и тиме умањују ефек

тивност групног наступа на тржишту. Из тог разлога кооперативна продаја 

није увек успешна, 

Друга стратегија је удруживање у стратешке алијансе, Такав приступ може 

имати многе облике, али у највећем броју случајева он има за циљ да пољоп

ривредници користе залихе оних других и тако повећавају своје тржишно 

учешће. Стратешки повезани ратари имају приступ већем броју житарица 

него што би иыали самосталним наступом на тржишгу. На тај начин сти"ry 

конкурентску предност над оним ратарима са ограниченом понудом. Овакве 

врсте алијанси почињу да се праве и између конвенционалних и органских 

пољопривредника, 
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Многи :\шркетиншки проблеми са којима се сусрећу органски пољопривре~

ници су слични као и код конвенционалних ратара: где позиционирати СВОЈе 

производе и како добити највишу :-.югућу цену за љих. Поред тога. органски 

фармери ыорају да конкуришу са велики:'.! пољопривредни:'.! произвођачима 

коју улазе на тржиште, којю.ш је органска привреда нова, профитабилна 

област која може брзо да се развије. 3 Одрживост органских фар:'.!и није још 
озбиљно угрожена уласко:-,! великих фирмк Мали органских пољопривред

ници још увек немају озбиљне проблеме какве имају конвенционални пољоп

ривредници који тешко проналазе своје место поред великих конгломерата. 

На сличан начин како се сналазе конвенционални пољопривредници, мали 

органски ратари се окрећу директној продаји на својиы фармама или пијаца

ма. Органски пољопривредници се такође ослаљају на принцип ДПП - друш

твено подржана пољопривреда - као вид алтернативне маркетиншке технике. 

У дпп договорима потрошачи купују .,акције"' фаРil!е по фиксној цени, врше 

функцију кредитора и преузимају производни ризик На основу истраживаља 

које је спровела "Огgапiс Fаппiпg Reseacl1 FOl1l1datioJ1 (OFRF)" пољопривред
ници који гаје воће, поврће и живе животиље најчешће користе директан 

маркетинг док узгајивачи житарица тај принцип користе много ређе. 

(12,13,14) Од 28% воћа, уљаних семенки и стабљика које се продају директно 
потрошачима, 40% се продаје директно на фармама. 42% на пијацама и 15% 
путем ДПП. 

Тржиште производа који се узгајају методима органске и одрживе пољоприв

реде је постало значајно веће и комплексније. За оне који желе да постигну 

највећи успех на тржишту, два критична фактора су - производити прави 

производ и обезбедити квалитет производа. За ратаре то значи пажљиво слу

шати купце и правовремено добијати тачне информације о ценама и i\югућим 

ТРЖИШТИilш. КУПЦИ по дефиницији имају много ближе контакте са потроша

чима и на тај начин знају више о потребаыа и спре1\IНОСТИ потрошача да плате 

за органске и природне производе. Органски и одрживи пољопривредници 

желе да буду сигурни да се храна коју узгајају прерађује и користи у складу 

са стандаРДИi\Ш који обезбеђују високу профитабилност. Они су свесни да су 

одговорни да узгајају производе које ће потрошачи куповати са поверељем -
посебно ако плаћају премију за користи које нису на први поглед видљиве. 

По истраживаљу офрф 56% свих органских пољопривредника планирају 
повећаље површине земљишта за органску привреду, 63% планира да повећа 
тржиште и/или купце и 74% планира повећаље обима органских производа 
које нуде. (12) 
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Законска регулатива у Србији и ЕУ 

Србија је ТОКОIII 2006.. године усвојила "Закон о органској производљи и 

органским ПРОИЗВОДИi\ш".Овај закон је тек почетак регулатива у индустрији 

органске хране .. Ако ПОСi\!атраI\Ю развијене зеlllље :\южемо видети да оне има
ју петнаестогодишље искуство у унапређиваљу регулатива. 

Велико је питаље када ће Влада Србије да усвоји стандардну дефиницију 

појыа .,органска". О ТО:\1 питаљу се расправља још од 2000. године, али се до 
сада све завршавало са контраверзним привремеШfi\! решељима. У СМИСЈТУ 

задовољаваља тражље на тржишту, 1II0гуће је да ће недостатак регулативе 

довести до ыногих пореi\lећаја, као што лоши канали дистрибуције или маљак 

кредитних средстава. Евидентна последица таквих пропуста је i\IaJЂaK понуде 

органских производа за који:-.ш постоји тражља. Иако није директна последи

ца несређене регулативе, веома штетан утицај такође 1\Iоже бити присутан и 

код Yi\IaJЂeHe жеље произвођача и трговаца да закључују трајне уговоре са 

пољопривредницима и узгајиваЧИi\lа стоке. 

у Европској Унији је усвојена регулатива број 2092/91 која прецизно даје упутс
тва како се храна производи, прерађује и пакује да би добила етикету "орган

ска" .. Регулатива такође детаљно појашљава критеријУi\lе за инспекцију и допун
ске сертификације произвођача и прерађивача хране. Хармонизација прописа 

широм Европе са ЕУ РегулаТИВОi\l обезбеђује једнаке услове учешћа на тржишту 

за све произвођаче. То веома поједностављује транспорт органских састојака и 
готових органских производа ширm.l ЕУ Регулатива такође захтева да сви сас

тојци који улазе у ЕУ морају бити произведени по ИСТИi\l стандардима као и сас
тојци који су произведени у ЕУ. Након почетних потешкоћа индустрија органске 
хране је са задовољством прихватила Ретулативу и тиме омогућила потрошачи
ма да куПују органске производе са поверељем, и обезбедила је про извођаче и 
прерађиваче да љихово тржиште неће бити "заражено'" фалсификатима. 

Највећи број амандмана на ЕУ Регулативу усвојен је 1995. године. Ти аманд
мани деле органски прерађену храну у две категорије у зависности од про

порције органских састојака: 

Категорија 1 - Органски. Производи који садрже најмаље 95% органских 
састојака у укупној маси. Производи се ыогу имати етикету "Органски", 
нпр. органске пахуљице 

Категорија 2 - Посебна напомена. Производи који садрже 70-95% орган
ских састојака у укупној маси. Производи могу имати етикету "Направ

љени са органским састојцима", нпр. Парадајз кечап направљен од орган

ског парадаЈза. 
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У систеl\!У органске индустрије врши се стална контрола. Реги.стровано Сер

тификационо тело најмање један пут годишње шаље инспеКЦИЈУ CBaKOl\! про
извођачу или прерађивачу органских производа. Сваког д~ceTOГ произвођача 

посећују посебна регулаторна тела, како би потврдили да Је редовна инспек

ција спроведена у складу са стандардима. 

Нека од опште прихваћених упутстава у Европској Унији су: 

Органски производи се не могу продавати без важећег сертификата ~ уса

глашености који издаје регистровано тело за Органску СертификациЈУ 

Сертификат је применљив само за производе који су на њему наведени 

Обавезно је вођење евиденција о производњи И куповини свих органских 

саСТОЈака 

Органске састојке морају произвести органски сертификовани добављачи 

У изради производа морају се користити органски састојци, осим ако је 

неорганска верзија до пуштена Регулативом 

Органске сировине и производи морају јасно бити обележени и физички 

издвојени од неорганских производа 

У децембру 2005. године, Европска Комисија је објавила предлог р~визије 
регулативе из 2092 из 1991. године. Ови;'v! се омогућава ~a у оргаНСКОЈ храни 
може бити највише 0,9% генетски модификованих саСТОЈака. ТаК02е се ~гpa
ничава рекламирање органских производа на штету осталих и. заораЊ~'Ј~ се 

употреба приватних сертификационих симбола (као што су SOII АssосшtlOП, 
Nаtшlапd или Nаtше et Progres). 

Будућност индустрије 

Не постоји потпуну јасну визија о томе како ће тржиште органске .хране да се 

мења и како ће да изгледа у будућности. Верујемо да ће на краЈУ, ипак, уз 

наставак досадашњег нивоа развоја, нове и постојеће фирме успети уз коегзи

стенцију успешно да послују - уз услов да се заједнички суоче са изазовима 

који су настали због неразвијене дистрибутивне мреже и некомплетне. регу

лативе. Ако буду успешни, индустрија органске хране има потеНЦИЈал да 

донесе значајну корист тржишту, друштву И природном окружењу. 

Структура и природа индустрије органске хране брзо ~e мењају. Тражња за 

органском храном има експоненцијални раст, TP~HД КОЈИ ће се наставити и у 

седећој деценији, а можда и дуже. Самим тиме Је омогућен и .велики пораст 

броја произвођача. Органско тржиште више није мало и спеЦИЈализовано као 

што је на почетку било, већ П,остаје специјализовано глобално тржиште. 
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Органска храна се данас продаје у веЛИКОl\! броју разних продајних објеката: 
локалниы продавницаыа здраве хране, самопослугама природне хране, чак и 

у великим ланциыа супеРl\!аркета. 

Како индустрија органске хране расте, тако нове и постојеће фирме постају 
све конкурентније. Велике фИРi\lе органске хране усвајају стратегије које 
користе продавци, дистрибутери и произвођачи на глобалним тржиштима. 
Мањи, регионални продавци, дистрибутери и произвођачи немају исти прис
туп већ заснивају своје стратегије на сервису и узајаl\IНОl\! контакту са потро
шачиl\.Ш како би остали конкурентни. У обе групације истовреillено постоји 
велика несигурност о TOl\le да ли све фирые I>ЮГУ преживети на тржишту и 
остати просперитетне. 

Несигурност настаје из 1IIНОГИХ разлога .. Један је недостатак основних подата
ка о тржишту. Иако расте број купаца органске хране и шири се спектар про
извода у понуди, у овом моыенту не постоји довољно инфорыација о томе 

колико на пораст тражње утичу нови купци а колико повећање тражње посто

јећих купаца. Слично тоые, мањак информација оне1l10гућава анализу произ
вођача органске хране. Колико је нових фирми и колико старих повећава и на 
који начин површину обрадивог земљишта под органским менаџментом. 
Начин на који пољопривредници реагују на пораст тражње исто тако је тешко 
тачно пратити без података о тmле колики је број пољопривредника који пре
лазе из конвенционалног узгајања на органске методе 

Недостатак универзалних стандарда за органску храну је кључни проблем. Иако 
је индустрија била успешна у стварању сертификационих система, сада их има 
превише. Неопходна је стандардизација, посебно у светлу чињенице да Европ
ски купци не прихватају Српски Сертификациони систем (што успешно онемо
гућава извоз). На дуги рок, униформни стандарди ће бити есенцијални за српске 
произвођаче и прерађиваче органске хране који желе да изађу на светско тржиш
те. 

Без обзира када ће се правила дефинисати, сигурно је да ће се органска храна 
све више продавати у веЛИКИ1l1 ланцима супермаркета, продавницама природ

не хране и малИ1l1 регионалним продавницама, где ће се таргетирати различи

те групе купаца. Познато је да су у индустрији конвенционалних производа 
велике фирме, били то произвођачи, дистрибутери или продавци практично 
еЛИ1l1инисали мале фирме. Не верујемо да ће се слично догодити у органској 
индустрији. У1I1есто тога, сматрамо да је будућност органске индустрије у 
високој специјализацији. Мање регионалне продавнице ће таргетирати купце 
који купују органску храну из филозофских разлога; велики ланци супермар
кета ће се вероватно оријентисати на купце који конзумирају органску храну 
из здравствених разлога. Постојеће продавнице хране ће вероватно продавати 
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органске производе које ће производити садашњи конвенционални произво

ђачи који тек улазе у индустрију органске и природне хране. 

Неиа довољно доказа да постоји проблем мањка залиха или систеl\fа дистр:у

буције. Поставља се питање да ли се малопродајне цене не усклађују Д~B~~
но брзо да изједначе понуду и тражњу и да ли пољопривредници ДООИЈаЈУ 

довољну накнаду како би били l\fотивисани да повећају производњу. Остали 
верују даје незрелост система дистрибуције главни проблем. У сваком случа
ју, чини се да произвођачи брзо реагују склапањем уговора са пољопривред

ницима како би обезбедили довољне количине сировина. 
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ORGANIC FOOD МARКET IN SERВIA 

Мг Јоvап Zl1bovi6, шг Ivапа Dошаzеt 

Iпstitl\tе of Есопотiсs Sсiепсеs, Веlgгаdе, Serbia 

Abstract 

SегЬiа lшs iп 2006 adopted а La\\' 011 "Огgапiс ргоdl1сtiоп апd огgапiс prodl1cts". 
This \vas а fiгst step to\vards iшргоvеl11епt of tllis, уегу ргоsреГОllS tield оУ agriclll
tше. Uпfогtl1паtеlу, iп Ље sаше уеаг, Ље state Iшs illvested опlу 50 111illiоп diпегs 
(600.000 Е) fOг Sl1Ьvепtiоп of'tI1is ргоdl1сtiоп. Tl1is \\'as 1110stly related to liсепsiпg 
of' fields fOг огgапiс ргоdl1сtiоп. Uпlikе tl1at, iп пеigl1Ьогiпg Croatia, \уl1јсћ is trail
iпg iп огgапiс ргоdLlсtiоп to Serbia gоvегптепt lшs adopted а геg111аtiоп Ьу Wllicll 
all огgапiс таПllfасtшегs аге sl1bsidized Ьу 400Е ре!' 11есtаге. 1Ъis раре!' апаlуsеs 
tгепds iп Ње \\'orld developed СОl1Пtгiеs iп \уl1јсl1 огgапiс iпdl1stгу is ргеsепt ог оуег 
tlшп 15 уеагs апd gives diгесtiОI1S оп 11О\У to develop огgапiс iпdllstгу iп Serbia. 
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Пшенпца као спровпнска база у производњп тестенпна на . 

Стручни рад Економпка пољопрпвреде 

Број 4/2007. 
УДК: 633.11664691 (497.113) 

ПШЕНИЦА КАО СИРОВИНСКА БАЗА У ПРОИЗВОДЊИ ТЕС

ТЕНИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 1 

Резиме. Значај истраживања огледа се у тоые што ће се сагледати реална 

производња пшенице као основног елемента за производњу тестенине у про

теклоы периоду, производња саме тестенине и потрошња тестенине на тери

торији АПВ. Таквоы анализоы стиче се увид у снабдевеност тржишта, као и 

могућност пенетрације на исто. Само тржиште постаје све пробирљивије и 

турбулентније. Наиме, на тржишту није више присутна само конкуренција 

између произвођача који производе исте производе или обављају исте услуге, 

већ је присутна и тзв. генеричка конкуренција која се јавља између производа 

и услуга које задовољавају исте потребе потрошача, те се таква конкуренција 

детаЉНОЈ\1 анализом тржишта предупређује и омогућује значајно сигурније 

дугорочно пословање. Да би се сагледале промене у потрошњи, одређене 

појаве су компариране са ранијим периодима. Прикупљени подаци су пре

зентовани путеы графикона и табела, а обрађени стандардним математичко

статистичкиы методама. 

Кључне речи: пшеница, производња тестенине, АП Војводина 

I Рад је део истраживања на пројек-ту 149007 МПНI!старства науке и заштите животне 
средине (МНЗЖС) Републике Србије под називом "Мултпфункционална пољоприв

реда п рурални развој у функцији укључења Републике Србпје у ЕвропсК)' унију". 

1 Мр Борис КУЗ1\ЈаН. Начелник за привреду. развој 11 инфОРМlIсање ОПШТ!1не Беочин, 
21300 Беочпн. Светосавска 25, тел: +381 (0)21-870-884. e-~IaИЛ: 
ЬогiS.kllZl1lап(iiisоЬеосiП.огg.Vll 

3 Др Драго Цвпјановић, научнн саветттк, др Јонел Субић, научнп сарадник, Институт 
за економпку пољопривреде, 11060 Београд, Волгина 15, тел. +381 (0)11-2972-858, 
е-мшm: dгаgо с(iiiП1аi1.iер.Ьg.ас.Vll е-маил: јопеl srwmail.iep.bg.ac.Vll 
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Увод 

Потрошња пољопривредно прехрамбених производа је перманентан процес у 

оквиру личне потрошње, којим човек под:vrирује потребе за енергетском вред

ношћу, градивним и заШТИТН!I?>1 елементима неопходним за раст и развијање сваке 

јединке. Правилна ис храна обезбеђује квалитативан и квантитативан развој, као и 

добро здравствено стање. У l\IНОПШ земљама удео жита у исхрани је веома висок, 

а нарочито у оним са НИСКИl\1 животним стандардом (преко педест процената пот

реба у исхрани подмирује се житом), док је у земљама са високим животним ста

ндардом директно учешће жита у исхрани мало, али је индиректно учешће преко 

сточне хране, односно анималних производа као што су месо и млеко врло високо. 

На потрошњу утичу многи фактори који се глобално могу поделити у две групе. 

Прву групу чине економски чинио ци у које се убр~јају: висина дохотка потроша

ча, висина тржишних цена, продуктивност рада. Другу групу чине ванекономски 

чиниоци и то: број становника, навике, обичаји и традиција потрошача, верска 

припадност, преференција потрошача, економска пропаганда, климатски и гео

графски фаюори, укус, средина, степен културе и образованости потрошача и сл. 

Потрошња житарица чини главни извор енергетске вредности у исхрани станов

ништва у већем делу света. Ниво потрошње условљен је, како кретањем произво

дње, односно условима гајења, тако и навикама у потрошњи у појединим земљама. 

Ова група намирница даје преко половине укупне дневне енергетске вредности 

оброка у свету. 

ПРОlIЗводња пшенице на територији АП Војводине 

Постојање сировинске базе, простим сагледавањем, је изузетно на територији 

АПВ, али озбиљнијом анализом добијених података од стране Републичког 

завода за статистику, ситуација и поглед на Војводину као житницу у многоме се 

мења. Такође, оваквој слици значајно доприноси и турбулентно тржиште где се 

огледа понуда и тражња према овој пољопривредној култури, тако да слободно 

можемо констатовати да производња пшенице на територији АПВ има изражене 

?сцилације из године у годину, а вишегодишња ПОЛШЋка у нашој пољопривреди 

Је стратешку производњу пшенице препустила искључиво тржишту. Стопа про

мене није драконска, али није ни за потцењивање и износи 6,15% У анализира
нам периоду од пет година. Наиме, приноси у 2001. години износили су 4.068 
kgЉа, док у 2005. години принос износи 3.954 kgЉа. Такође су и пожњевене 
површине смањене, те су оне износиле 2001. године 360.245 Iщ док 2005. године 
оне износе 279.155 Ьа. Из табеле 1. јасно се може видети коефицијент варијаци
Је производње ове културе и он представља варирање како пожњевених површи

на тако и производње - приноса пшенице у анализираном BpeMeHCKOl\! интервалу 
од пет година. 
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Табела 1. Производња пшенице на територији АПВ у од 2001-2005. године 
ТаЫе 1 Wheat prodt1ction оп territory ofVojvodina јп period 2001- 2005 

Интервал варијације 

Спецификација Просечна 
Тенденција 

КВ Стопа 

вредност 
Минимум Максимум % промене 

(t) (t) 

Пожњевена повр- 330.302 279.155 369.663 10,99 -6,15% 
шина (ha) 
Принос (kgЉа) 3.702 2.304 4.743 24,54 -2,67% 

Производња (t) 1.2')6.659 728.565 1.563.390 26,9 -3,54% 

Извор: \\'\V\v.statserb.sr.gov.vl1 

Дакле, сама потрошња ће у перспективи условити и већу производњу ове 
културе, јер тржиштем доминира закон понуде и тражње. Чињеница је да 
тренутна производња пшенице бележи благе осцилације, али је такође и један 
од аксиома јаке аграрне политике улагање у стратешке културе, што пшеница 

несумњиво и Јесте. 

у испитивању развојне тенденције потрошње пшенице у периоду од пет годи

на методом експоненцијалног тренда можемо претпоставити да ће даљи развој 
следити криву претходног развоја. Глобално посматрано, пошто је пољоприв
редна производња подложна дејству читавог низа екстерних фактора, она је по 
својој природи релативно нестабилна. 

Такође, треба поменути да у условима релативно ниске куповне,моћи расте 
потрошња, односно тражња за угљеним хидратима. 

у наредном периоду се може готово са сигурношћу предвидети директан 

раст производње пшенице на територији АПВ, а индиректно можемо очеки
вати раст потрошње производа базираних на овој култури. У потрошњи 
угљених хидрата апсолутно доминира храна биљног порекла. Просечна пот
рошња угљених хидрата из биљних извора износи 372 грама дневно, што 
чини 96,7% У њиховој укупној структури. 

Производи од пшенице, односно пшеничног брашна, предњаче у односу на про
изводе свих друтих врста жита како по свом пријатном укусу, тако и по хранљи

вој и биолошкој вредности. Пшенични хлеб, пециво, тестенине итд. представља

ју намирнице богате угљеНIПvl хидра'тима, беланчевинама, масти ма, шећерима, 
минералним материјама и вшаминима. 
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Пшеница I>:ao основна сировина за производњу тестенина 

Тестенине су веома цењене и хранљиве намирнице, а због i\lалог садржаја 

целулозе лако су сварљиве и подесне за исхрану_ Оне су се производиле још у 

средњем веку у оквиру Домаће радиности, а данас се највећи део тестенине 

производи индустријСКИi\I поступком на аутома:ТИЗОВЮ-IИ7l1 линијама великог 

капацитета_ Међутим, и данас се значајан део тестенина производи у малим 

радионицама за локалне потребе, а веома мали део у Домаћинствима за сопс

твене потребе. 

Производња и потрошња тестенина је у сталном порасту, посебно у земљама 

са нижим ЖИВОТНИi\l стандаРДОi\l и наравно у земљама које су традиционални 

потрошачи тестенина_ Највећи потрошач је Италија, која се и сматра колев

ком производње тестенина, затим следе зеыље Јужне Европе и Северне 

Африке, САД и др (mабпа 2..)_ Наша земља спада у ыање потрошаче тесте
нина, али је њихова производња све већа, нарочито занатска производња у 

мањим радионицама_ 

Табела 2_ Потрошња тестенина по становнику у 2005_ години 
Таblе 2 Noodles СОПSll111рtiоп рег iпl1аЫtапt iп 2005 

Зеыља ka 
ь 

Италија 35,0 
Аргентина, Венецvела, Либија, Тvнис 12,0 
Шпанија 10,0 
Швајцарска 9,0 
Чиле 8,0 
Грчка 7,0 
Француска, Перv 6,5 
САд, Немачка 6,0 
Србија, Турска 4,5 
Аустралија, Канада 4,0 

Извор: \v\v\\'_stаtsеГЬЯ_QОV.\ll 

На основу броја становника на територији АПВ према последњем попису из 

2002. године презентованом од стране Републичког завода за статистику, веома 
лако се може доћи до релативне потрошње тестенине на територији АПВ. 

Према последњем попису Војводина има 2_031 Э92 становника, а пошто је пот
рошња тестенине на територији републике Србије 4,5 kg по становнику и иста 
бележи константан раст, може се констатовати да се апсорmивна моћ тржишта 

536 ЕП 2007 (54) 4 (533-540) 

---

Пшенпца као спровпнска база у пропзводњп тестенпна на _ ... 

АПВ креће између 9_000-9.500 t тестенине на годишњем нивоу Неспорно овој 
тези иду у прилог и обрађени статистички подаци. где се јасно види константан 

раст у производњи како брашна тако и тестенине (табела 3.)_ 

Табела 3. Производња брашна и тестенине на подручју АПВ 
Таblе 3 Flош and noodles ргоdllсtiоп iп АРУ 

Спецификација 
Јединица Године 

мере 2001 2002 2003 2004 2005 
Брашно од 

пшенице или t 386.647 400.703 354_690 363.233 396.294 
наполице 

Тестенине t 11.594 12.852 13.503 16.01 О 18_653 

Извор: \V\\\\·.statserb.sr.gO'i.\Tl 

Такође, значајно је урадити компарацију изыеђу цена брашна и цена тестенине у 

протеклих пет година према изворима Завода за статистику Републике Србије 

(табела 4_). 

Табела 4. Компарација цена на мало за подручје АПВ су динарима) 
Таblе 4 Сошрагisоп of retail prices in АРУ (expressed in dinaIS) 

Године Тестенине Брашно Однос ТIБ 

2001 53,17 22,63 2.34 
2002 61,92 23,69 2.61 
2003 67,20 24,41 2.75 
2004 75,63 33,59 2.25 
2005 80,29 24,37 3.29 

Извор: \v\у\v.stаtsегЬ.sг.QОVSll 

Веома је индикативно да цене на мало тестенине бележе константан раст, док то 

није случај са браШНОi\I_ Наиме, евидентно је да постоји константан раст произ

водње брашна од 2002_ године, али тај раст производње не прати и раст цена на 
мало овог производа_ На овакво стање цена на мало брашна утицао је читав низ 
фактора, али највећу заслугу за такво стање можемо да припишемо макроеко

номским мерама владе Републике Србије. Дакле, цене тестенина се на тржишту 
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фОРl\шрају У складу са законима понуде и тражње, а пошто Иl\Ial\1O константан 

раст тражње за овом врстом намирнице, њена цена бележи раст, Тиме потврђу
јемо једну од радних хипотеза постојања реалне тражње за производима од тес

та, Ово нажаnост није случај са ценом брашна и евидентно је да влада ценом 

овог стратешког производа индирепно штити СОЦИЈални мир, 

Такође треба нагласити да се значај на средства издвајају за увоз тестенине 

(362.241,000,00 USD, у периоду од 200]" - 2005. године) и тиме се ствара 
негативан спољно-трговински биланс земље, а то практично значи да 

тржиште тестенине на простору АЛВ ШI\а веома значајне непокривене 
тржишне нише, 

Закључак 

Постојање одговарајуће сировинске базе за производњу тестенина на дефи
нисаном простору АПВ, као и чињеница да иста квалитетом задовољава овај 

вид више прераде, потврђено је тенденцијом раста производње пшенице 
(брашна), Производња је у периоду 200] -2005, године имала одређене осци
лације, односно дошло је до пада производње у 2003, години, док је стопа 
промене у производњи пшенице била 3,54% те је тадашња производња изно
сила 354.690 с Године 2005. остварен је значајан раст у производњи и она је 
износила 396,294 t" Наиме, можемо се сложити у оцени да је производња 

пшенице на подручју АПВ стабилна (а самим тим и тржиште пшенице као 

сировинске базе за производњу тестенина) посматрано у периоду 2001-2005. 
године, у прилог овој тези иде и чињеница да пожњевене површине под овом 
културом у периоду 200]-2005, године износе ],65],5]4 ]Ш, На ову чињеницу 
значаЈНО утиче директан раст стандарда пољопривредног газдинства, што 

индиректно подстиче веће инвестиције у унапређење пољопривредне механи

зације, као и повећање степена примене минералних ђубрива, У прилог овој 

тези такође иде и чињеница да цена пшенице бележи константан благи раст, 

док сам квалитет Домаће пшенице апсолутно задовољава све међународне 

стандарде. 
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WHEAT AS А SOURCE OF RAW MATERIAL INPASTE FOODS 
PRODUCTION ON TERRITORY 

OF VOJVODINA AUTONOMOUS PROVINCE 
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2 Мl1пiсiра1ity of· Веосiп, Serbia 
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Abstract 

Il11рогtапсе of tI1is researcIl is to rea1ize геа1 ргоdl1сtiоп of' vЉеаt as а basic еlешепt 
fOг paste fOods рrodllсtiоп iп last period апd paste fOods СОПS1ll11рtiоп iп УАР, 
Sl1CIl апа1уsis 11e1ps l1S see market iп\'еstitше апd possibility of репеtгаtiоп iп је 
Market its self Ьесошеs тоге selectively апd tшыlепt •. Но\уеуег, tI1еге is по опlу 
ргеsепt СОl11реtitiоп аl110пg tI1е ргоdl1сегs \уl1О ргоdl1се Ље sal11e ргоdl1сts ог give 
Ље sal11e sеп!iсеs, bl\t also is ргеsепt so-called gепегiс СОl11реtitiоп аI11опg Ље 
ргоdl1сts апd seгvices \уl1iсћ satisfY tl1e same пееds оГ сопsшлегs. Sl1cl1 competi
tiоп cOl1ld Ье ргеуепtеd Ьу detailed апаlуsis оГ tIle шагkеt апd it епаЫеs absoll1te 
10пg-tеП11 bl1sil1ess. Iп огdег to ("ealize сћапgеs iп СОПSllIпрtiоп, сегtаiп ОССll1тепсеs 
\уеl'е сошрагеd \ујtl1 еагlјег periods. Gatl1ered data \уеге ргеsепtеd Ьу gгарl1S апd 
tabIes апd pJ'Ocessed \ујtl1 stапdагd шаtl1еmаtiсs апd statisticalmetl1Ods. 

Кеу ,vOl'ds: \VI1eat, paste fOods ргоdl1сtiоп, V АР 
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Извештај и и закључци са скупова 

ИЗВЕШТАЈ И ЗАКЉ yrщи 

са међународног научног скупа: 

"Мултифункцпонална пољопривреда и рурални развој (П)

очување руралних вредности", 

одржаног 06 и 07. децембра 2007. год. У Новом Саду 

Институт за економику пољопривреде ИЗ Београда, Регионална привредна 

комора Нови Сад и општина Беочин. у сарадњи са Пољопривредним факул

тетима ИЗ Новог Сада и Земуна, Економским факултеТОI\! ИЗ Суботице, 

Институтом економских наука ИЗ Београда, Акаде:\lИјом Економских наука из 

Букурешта (Румунија), Институтом за еКОНОI\!ИКУ пољопривреде из Букуреш

та (Румунија), Институтом за економику пољопривреде ИЗ Варшаве (Пољска) 

и Балканско!\! асоцијацијОl\1 за животну околину (Б .. ЕН.А.) (Грчка) организо
вао је међународни научни скуп под назИВО:\1 "МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОIIPИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (П) - ОЧУВАЊЕ РУРАЛНИХ 
ВРЕДНОСТИ", који је одржан 06. и 07. децембра 2007. године у HOBO;V1 

Саду. 

На скупу је учествовало укупно 280 аутора, 142 Домаћих и 138 страних, из 24 
научне, високошколске и друге институције из Србије. Републике Српске, 

Босне и Херцеговине, Ру!\!уније, Молдавије, Македоније, Летоније, Словени

је, Италије, Француске, Пољске. Бугарске и Хрватске. 

у темаТСКО1\! зборнику са скупа који је и одштампан у два TOi\!a (укупно 1.212 
страница текста), објављено је 137 радова (66 радова Домаћих и 71 рад 

страних аутора) које је Научни одбор Саветовања рецензирао и прихватио. 

Предмет овог скупа је био :\Iултифункционална пољопривреда и рурални 

развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију као концепт 

мултифункционалности а и као методе остварења растуће одрживости не 

тржишних јавних добара како у пољопривреди, везано са ПРОИЗВОДњом за 

тржиште или упоредо са производњо!\! диверсификоване активности 

мултифункционалног газдинства тако и у руралној заједници, кроз обављање 

мултифункционалних активности фармера и остапих актера у руралној 

економији, независно од пољопривредне производње. 

Скуп је био подељен у шест основних секција и то: 

Прва секција: ЕТНО-ХРАНА у којој је било 27 радова, 

Друга секција: ЕТНО-ТУРИЗАМ у којој је било 26 радова, 

Трећа секција: ЕТНО - ПЕЈ3АЖ У којој је било 26 радова, 
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Четврта секција: ЕТНО-АРХИТЕКТУРА у којој је било 1 О радова, 

Пета секција: ЕТНО-ОБИЧАЈИ И СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ, У којој је било 
9 радова, и 

Шеста секција: УПОРЕДНА ИСКУСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ И 

РУРАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ, У којој је било 40 радова. 

На скупу је промовисано и шест монографија које је Институт за еКОНОЈ\IИКУ 

пољопривреде објавио у току 2007.. године. 

Сходно тематској подели радова са скупа у шест горе наведених секција, теме 

са скупа су биле посвећене етно и еко аспекту мултифункционалног пољоп

ривредног и руралног раЗВОЈа, почев од производње органских производа 

односно здравствено безбедоносне хране и њихов допринос очувању здрав

ља, преко евидентирања низа делатности које чине сегменте Ј\IУЛТИфункцио

налног развоја пољопривреде, при чему је BeOl\ra значајан развој туризма, као 
једне од мултидисциплинарних привредне делатности. У овом домену је 

посебно изражена могућност развоја сеоског туризма, који захваљујући при

РОДНИЈ\I ресурсима, еколошким вредностима и амбијентаЛНИЈ\1 карактеристи

кама одређене руралне средине ствара занимљив и перспективан туристички 

производ Србије. Наравно све то је могуће уз одекватан однос према природ

ном и осталом окружењу, КОЈИ захтева чување и неговање природних и оста

лих добара. Многи крајеви у Србији имају те погодности да би се из обједи

њености природног потеНЦИЈала, еколошки O'-ЈУване средине, културно

историјског наслеђа и осталих атрактивности предела, могле извући макси

малне предности за Ј\lултифункционални развој пољопривреде. Упоредо са 

тим могла би се обновити и сеоска инфраструктура и дати већа подршка уна

пређењу села, са обновом традиционалних вредности живота и уз већу при

мену савременог начина становања на селу. 

Обзиром да мултифункционална пољопривреда с краја 90-их година 20. века 
обележава европски Ј\юдел пољопривреде и очување природе и руралног 

амбијента, то представља и шири концепт руралне мултифункционалности, 

тако што се повећава конкурентност пољопривредног сектора, доприноси 

управљању зеј\Јљиштеј\Ј на еколошки прихватљив и одржив начин, доприноси 

квалитету живота у руралним подручјИј\Ја, побољшава реализацију наведених 

активности кроз предузетничке иницијативе локалних заједница, раЗВИЈа 

остале делатности које чине сегменте ј\ЈУЛТИфУНКЦИОНалног раЗВИЈа 

пољопривреде. 

Закључак и порука са овог научног скупа је да I\IНОГИ крајеви у Србији Иј\Јају 

привилегију и погодност да се из обједињености природног потенцијала, еко

лошки очуване средине, културно-историјског наслеђа и осталих атрапивно

сти предела, могу извући максималне предности за мултифункционални 
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развој пољопривреде. Међутим, основна ограничења овог аспекта развоја 
пољопривреде код нас превасходно проистичу из недостатка потребних 
финансијских средстава, али и недостатка развојних планова и програма, Зато 
је препорука многих аутора била да је потребно подржати и поздравити сваки 

покушај, пре свега индивидуалног сектора, да се постепено активирају поје
дини од наведених сегмената привредне активности, што би свакако позити

вно резултирало, како у односу на испољену тражњу, тако и у односу на про

фитабилност пројеката и развој руралних заједница, Све наведено има још 
већи значај ако се има у виду прикључење Србије Европској унији која је 
одавно схватила значај руралних простора и I\ЈУлтиФункционалности пољоп
ривреде што се такође могло ближе упознати из радова аутора из земаља у 

окружењу. 

Основни мотиви организовања оваквог скупа као и основни закључци и 

поруке који су наведени, као и ј\ЈНОГИ други аспекти мултифункционалности 
и руралног развоја који су били тема многих радова, јесте да побуде и проду
бе даља истраж:ивања на ОВ01\l плану, што би свакако допринело унапређењу 
квалитета живота на руралном подручју Србије. 

Највећи број радова припре1\lљених за овај скуп су саставни део истраживања 

на пројекту 149007 Мултифункционална пољопривреда и рурални развој 
у функцији укуључивања Републике Србије у Европску унију, који се 
реализује у периоду 2006-2010. година, а кога финансира Министарство 
науке Ренублике Србије. 

Нови Сад-Београд, 24'\2.2007. 

ЕП 2007 (54) 4 (541-543) 

Проф .. др Драго Цвијановић 

Др Владана Ха1\l0вић 

Др Јонел Субић 

543 



Бе.1еlllке / Notes 



• 

На основу ыишљења Републичког секретаријата за културу СРС 

број: 413-4577-02, од 17, јуна 1973, године, часопис је ослобођен 
пореза на проыет, 

Тираж: 250 примерака 

Штампа: DIS PUBLIC, Beograd 

YIIYТCTBO АУТОРИМА 

Научни часопис ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ објављује оригиналне научне 

радове, прегледне чланке, стручне радове, претходна соnштења, приказе и осврте, 

Радови који се категоризују као научни морају имати две позитивне рецепзпје, 

према Стандардима МНЗЖС и Правилима Уредништва, Аутор је анониыан за 

рецензента а рецензент је анониман за аутора рукописа, Рецензент аутономно 

вреднује рукопис: 1\юже дати позитивну рецензију, предложити дораду или дати 

негативну рецензију рукописа, Позитивно рецензиран рукопис се не враћа ауто

ру нити се аутор упознаје са текстом рецензије. Рукопис који је за дораду, враћа 

се редакцији која га стога прослеђује аутору, уз текст анонимне рецензије. Нега

тивно оцењен рукопис враћа се аутору, уз текст анонимне рецензије. 

Молимо ауторе да се придржавају следећих упутстава. 

- Рад припреыити на рачунару, програм Worcl for Windo,vs, фонт Till1es Ne,v 

ROll1an - ћирилица, size 11 

- Наслов рада: центриран, size 12, boId; међунасловп: size 11, bold ilalic. 

- Име аутора: испод наслова рада са акаде1\IСКИЫ. односно научним звањем, седи-
штеы И називом организаЦИЈе запослења. 

- Резиме (до 150 речи, треба да садржи општи приказ те:\!е, методологију рада, 

резултате И закључак) 11 кључне реЧII, испод И1\lена аутора, 

-Називп 11 заглавља табела морају бити на српском и енглеском језику. 

- Обим рада: до 1 О страница (укључујући табеле, графиконе и слике), формат А4, 
маргине: горе 5.5, доле 50, лево 4.0, десно 3.5, проред 1.0. Препоручује се ауто
рима да у раду приказују само сводне, најнеопходније табеле. 

- Литература: на крају рада, пре абстракта на енглеСКШ.I, и то: прелше и име 

аутора (година издања), lЮС1ОG рада, издавач, 1\leCTO издања и број стране. За 
радове из часописа навести назив часописа и број свеске. Библиографске 

јединице навести азбучним редом преыа презимену аутора, односно наслова, 

- Абстракт (до 150 речи) и кључне речи, са наСЛОВО1\1 рада и адресо:\! аутора на 

енглеском језику (фоит Till1es Ne,v ROll1an, латиница, size 11), после литературе. 

-На крају рада се наводи пуна адреса аутора, број телефона и E-шаiI адрерf, 

Рад доставити на е-ll1аil: iepbg(lyuГaJ.eunet.Yu или ll1јlаlll'тјlапоујс(@уаћоо.СОll1 

и пошто м у два примерка, на адресу: "ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ" , 
Београд, ВОЛГllпа 15. 


