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ИСТРАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА 
КОД ПРЕДУЗЕТНИКА У ЦРНОЈ ГОРИ

Социјални капитал као један од друштвених феномена чије је проучавање у по-
следње вријеме постало актуелно, настоји се све чешће довести у везу са предузет-
ничким понашањем. Повјерење у људе, друштвене институције, као и укљученост у
предузетничка удружења представљају основне индикаторе на основу којих смо мје-
рили социјални капитал у нашем истраживању. Анализирајући добијене резултате
примјећујемо да је код предузетника у Црној Гори опште повјерење према људима, као
и према државним институцијама знатно ниже него када је ријеч о запосленима у
сопственим фирмама, које у највећем броју случајева имају карактер породичних пред-
узећа. Такође, учешће у добровољним предузетничким удружењима се показало као ре-
сурс који користи веома мали број предузетника. 

Кључне ријечи: социјални капитал, преузетништво, повјерење, друштвене мре-
же.

Увод

Све већа експанзија предузетништва у многим земљама је иницирала науч-
не расправе које се тичу фактора који подстичу његов развој. У том циљу се све
чешће указује на значај социјалног капитала када се говори о предузетничкој дје-
латности. Идеја која се налази у позадини концепта социјалног капитала тиче се
значаја међуљудских односа. Важно је да ли смо изоловани и атомизовани поје-
динци, да ли другим људима, али и институцијама, можемо вјеровати или се пак
у односима са другим људима треба додатно осигуравати како нас не би прева-
рили. У основи концепта друштвеног капитала су, дакле, друштвени односи, од-
носно, карактеристике друштвених односа које омогућавају појединцима, у на-
шем истраживању предузетницима, да остваре своје циљеве. У овом случају ко-
ристићемо концепт друштвеног капитала како би указали на друштвену природу
економских процеса, односно на друштвене ресурсе који омогућавају предузет-
ницима да остваре своје циљеве.

С обзиром да је ријеч о релативно новом концепту, не постоји једна опште-
прихваћена дефиниција, али већина њих говори о способности друштвених
структура да повећају ефикасност колективне акције. Социјални капитал неки

Социолошки преглед, vol. XLVIII (2014), no. 1, стр. 69–85 

69



описују као добру вољу карактеристичну за појединце и друштвене групе која
укључује осјећања захвалности, узајамне помоћи, респекта и пријатељства
(Аdler & Кwоn, 2002). То је имовина која постоји у односима појединаца и састо-
ји се од добре воље која долази од пријатеља колега и других контаката (Бурт,
1992). Један од могућих начина дефинисања социјалног капитала истиче систем
интерперсоналних односа и друштвених мрежа путем којих појединац остварује
приступ различитим друштвеним ресурсима, како то види социолог Бурдие.
Сходно томе, он социјални капитал види као скуп предности и могућности, које
појединцима припадају захваљујући њиховој припадности одређеној друштвеној
групи или организацији, односно захваљујући томе што су међусобно повезани
трајним, мање или више институционализованим односима међусобног позна-
вања. Френсис Фукујама (1997) социјални капитал дефинише као ону компонен-
ту људског капитала која омогућава члановима једног друштва да вјерују једни
другима и да сарађују у формирању нових група и удружења. Грутер и Ван Ба-
стелер (2002) су за потребе квантитативних истраживања социјалног капитала
под покровитељством Свјетске банке, дефинисали социјални капитал као инсти-
туције, односе, ставове и вриједности које управљају интеракцијама између љу-
ди и доприносе економском и друштвеном развоју. Социјални капитал је могуће
дефинисати и као присуство повјерења, норми и друштвених мрежа које омогу-
ћују друштвену акцију на добробит појединаца и друштва у цјелини. Залихе со-
цијалног капитала у друштву пропорционалне су броју друштвених мрежа и ин-
тензитету друштвених односа (Живановић, 2005). Социјални капитал постаје по-
себно популаран захваљујући америчком социологу Роберту Патнаму који је
ефикасност државне власти директно повезао са способности удруживања у ло-
калној заједници. Он полази од тога да су људи прије свега друштвена бића а не
усамљени појединци, и да социјалне интеракције друштвене интеракције у социо-
економском животу формирају социјални капитал. Патнам (2000) у својој књизи
Куглати сам: Слом и обнова америчке заједнице говори о смањењу социјалног
капитала за који се као узрок узима успон индивидуализма. Централна идеја со-
цијалног капитала је да друштвене мреже, односно везе међу људима имају ври-
једност која се огледа само у врло конкретним користима које су резултат повје-
рења, узајамности, размјене информација и сарадње повезаних са друштвеним
мрежама.

Bећина аутора указује да расположивост социјалног капитала коју посје-
дују појединци одговара величини мреже релација које они могу мобилисати,
као обиму економског, културног и симболичног капитала које сваки од поје-
динаца повезаних у ту мрежу посједује. Као непосредно окружење у којем дје-
лују предузетници, друштвене мреже представљају фактор који у значајној
мјери утиче на предузетнички процес. Друштвене мреже можемо дефинисати
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као обрасце односа између појединаца, група или организација које имају спо-
собност да олакшају или спријече њихове активности (Dubini & Аldrich,
1991). Личне мреже предузетника као врсте социјалних мреже могу да обез-
биједе предузетницима потребне информације, подршку или приступ потреб-
ним ресурсима. Путем мрежа предузетници могу да приступе ресурсима који
би иначе били недоступни или скупи.

Повјерење је други сегмент на који се може операционализовати социјал-
ни капитал. Повјерење се одређује као воља да своју добробит стављате у ру-
ке других, односно као осјећање позитивних очекивања, вјеровање да ће се не-
ко други понашати на њему користан начин. (Nаhаpiет & Ghоshаl, 1998). Ре-
лационо повјерење се односи на убјеђење онога ко вјерује да ће онај коме се
вјерује дјеловати на користан начин зато што је тој особи стало до добробити
онога ко вјерује. То произлази из константних интеракција између појединаца
током времена, што производи осјећање поузданости и позитивних очеки-
вања. Релационо повјерење се базира на сталном реципроцитету повјерења,
„jа ћу нешто урадити за тебе, а ти ћеш за мене“ (Аdlер & Кwоn, 2002).

Свјесни мултидимензионалности предузетничког процеса, (чија дефини-
ција највише зависи од фокуса спровођеног истраживања) за потребе овог ис-
траживања ослонили смо се на социолошке интерпретације појма предузетни-
штва које су нам познате из истраживања у којима су се већ налазила оваква
разматрања. Прије свега ћемо се ослонити на одређења која је дао Болчић,
акоји се више од осталих социолога са ових простора бавио овим феноменом:
(1) пословно ангажовање којим се успоставља предузеће или нека активност
предузећа, комбиновањем чинилаца пословања, иновацијама и контролом ри-
зика пословања; (2) успостављање и обављање сопственог посла, обично у ви-
ду малог или средњег приватног предузећа (Болчић, 2007). У складу са дефи-
ницијама предузетника и предузетништва, опредијелили смо се да емпиријски
дио усмјеримо на предузетништво као активност успостављања и вођења по-
сла у облику малог и средњег приватног предузећа. Не доводећи у питање зна-
чај који имају предузетници у великим предузећима, пошли смо од чињенице
да је у данашњем друштвеном контексту Црне Горе преовлађујући број малих
и средњих фирми.

Предузетништво је снажно везано за ову категорију предузећа, што је
главни развојни покретач не само земаља у транзицији, него и развијених тр-
жишних економија. Значај малих и средњих предузећа у развијеним тржи-
шним привредама најбоље илуструје примјер Европске Уније у којој од око 20
милиона предузећа чак 99% чине мала и средња предузећа, која креирају око
75 милиона радних мјеста. Такође, мала и средња предузећа учествују са 70%
у укупном промету, односно 60% у бруто друштвеном производу Европске
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Уније (Дирекција за развој малих и средњих предузећа, 2010). Да се суштин-
ски предузетнички процеси у земљама постсоцијалистичких друштава одвија-
ју управо у малим и средњим предузећима сугеришу нам и други истражива-
чи (Аids, 2005).

У Црној Гори мала и средња предузећа чине 99,8% свих предузећа, од ко-
јих су већина микро предузећа (87,8%) (Дирекција за развој малих и средњих
предузећа, 2010).

У њима је запослено 61,83% укупног броја радника и учествују са 31% у
укупном извозу. Учешће малих и средњих предузећа у бруто друштвеном
производу Црне Горе показује тенденцију раста, од 2001. до 2003. године оно
се повећало за 24,19%. У 2001. је износило 34,6%, 2002. 46,25%, а 2003. уче-
шће малих и средњих предузећа у БДП Црне Горе је износило 58,79% (Дирек-
ција за развој малих и средњих предузећа, 2007, 28).1 Према подацима Поре-
ске управе, у Црној Гори је има 42018 регистрованих предузећа, од чега је ак-
тивно 15229. Највећи број њих се налази у централном (43%) и јужном (42%)
дијелу републике, а најмањe на сјеверу (15%). У структури предузећа микро
предузећа чине 13,306 (87,36%), малих предузећа има 1,497 (9,83%), а нај-
мање је средњих предузећа 426 (2,8%).

Социјални капитал ћемо у овом истраживању операционализовати на по-
вјерење и мреже грађанске повезаности. Повјерење можемо да посматрамо у
односу на појединце, групе, институције као и државу. Без повјерења социјал-
ни капитал не може да се развија, оно је предуслов здравог социјалног капи-
тала. Такође, везе засноване на повјерењу доводе до повећања повјерења из-
међу људи који међусобно сарађују. На тај начин повјерење је услов, али
истовремено и производ социјалног капитала. У оквиру социјалног повјерења
могу се разликовати два типа, генерализовано и партикулизовано повјерење
(Шалај, 2007). Партикулизовано повјерење произлази из наших личних одно-
са с одређеним људима, односно уграђено је у учесталим личним односима, па
га понекад називамо и густим повјерењем. Насупрот томе је повјерење према
члановима наше заједнице које не познајемо, а које се може означити уопште-
ним или генерализованим повјерењем. Генерализовано повјерење није однос
који постоји међу конкретним особама у конкретном контексту, него је ријеч
о повјерењу у друге људе уопште. Ради се о повјерењу у припаднике заједни-
це у којој живимо, а које лично не познајемо, дакле у људе који су за нас сво-
јеврсни странци. Партикулизовано повјерење је, с друге стране, повјерење у
људе које познајемо, а неки га аутори називају и специфичним повјерењем.
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Клаус Офе овај тип повјерења назива искуственим повјерењем, које се гради
континуираном интеракцијом с конкретним особама кроз одређено раздобље
(Шалај, 2007). Повјерење у институције је, такође, један од основних елеме-
ната социјалног капитала (поред међусобног повјерења чланова друштва).
Оно се може третирати и као добар индикатор става према датој институцији,
што је био главни подстицај за његово испитивање у овом истраживању. По-
вјерење у јавне институције има карактер јавног добра усмјереног на пости-
зање веће ефикасности и продуктивности, па се зато ова форма социјалног ка-
питала најћешће повезује са економским растом. 

Економске трансакције које су посебно осјетљиве на повјерење односе се
на оне трансакције гдје се добра и услуге размјењују за плаћање у будућно-
сти, уговоре о запошљавању у којима се предузетници ослањају на запослене
да ће извршити задатке које је тешко надгледати. Појединци у друштвима са
вишим нивоом повјерења имају ниже трошкове заштите него тамо гдје су зло-
употребе могуће. Низак ниво повјерења може да обесхрабри иновацију. Уко-
лико предузетници морају да одвоје више ресурса и времена за надгледање
евентуалне злоупотрбе од стране пословних партнера или запослених, имају
мање времена и ресурса за иновацију на производима и услугама. Већи ниво
повјерења доприноси смањену трансакционих трошкова (што подстиче раз-
мјену и коперативно понашање), као и смањење потребе за интервенисањем у
циљу спречавања злоупотребе (Голубовић, 2008). Ниво повјерења се у вели-
кој мјери одражава и на ниво развијености тржишта, како истиче Милошевић,
тржиште не може једноставно да "заживи" у оним друштвима у којима је крх-
ка модерна "економска култура" и у којима су слабо развијени односи повје-
рења између људи који (потенцијално) треба да ступају у тржишну утакмицу
(2004). У том смислу Фукујама чак прави типологију друштава на она са ви-
соким и она са ниским нивоом повјерења између његових припадника (Fu-
kuyama, 1995).

Предмет и циљеви рада

Предмет овог истраживана представља социјални капитал као фактор ко-
ји је веома значајан за развој предузетништва као друштвене дјелатности. У
контексту предузетништва социјални капитал је добра воља и ресурс који до-
лази из мреже друштвених односа појединаца, он ствара везу информација,
утицаја и солидарности доступних предузетнику. У нашем истраживању смо
га операционализовали на мреже предузетничке повезаности и повјерење.

Циљ истраживања је утврдити колико предузетници у Црној Гори имају
повјерење у односу на појединце, али и у односу на групе и институције уну-
тар друштва, укључујући државу. С обзиром да мреже повезаности предста-
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вљају структуралну димензију социјалног капитала, такође смо настојали
утврдити у којој мјери су испитаници у нашем истраживању укључени у раз-
личите мреже формалних и неформалних социјалних односа.

Узорак и инструмент истраживања

С обзиром на хетерогеност популације определили смо се за стратифико-
вани случајни узорак. Стратификација је извршена према броју запослених у
предузећу, врсти дјелатности и регионалној заступљености. Према броју запо-
слених у нашем истраживању је највећи број микро предузећа 73,2%, број ма-
лих фирми је 23,6%, док је проценат власника средњих предузећа који нам је
изашао у сусрет 3,2%. Када је ријеч о врсти дјелатности највећи број прдузет-
ника у нашем узорку послује у сфери трговине, њих 44,1%, затим слиједи
услужна дјелатост са 24,9%, производња са 11,5%, угоститељство и грађеви-
нарство са по 6,4%, новчане трансакције 4,8% и здравство 1,6%. Примарна је-
диница избора су билa мала и средња предузећа, која смо бирали случајним
путем са списка фирми направљеног по задатом критеријуму. С обзиром на
операционалну дефиницију предузетништва коју смо користили све испитани-
ке можемо сматрати предузетницима. Коришћени су спискови: МОНСТАТ-а
и Пореске управе. Упитници су попуњавани појединачно на лицу мјеста. Ис-
траживањем је обухваћено 313 испитаника.

За прикупљање података о изабраним варијаблама кao инструмент кон-
струисан је упитник од 72 питња, углавном затвореног типа. У овом раду ће-
мо саопштити само део добијених налаза, углавном изведених из анализе од-
говора на питања којима се настојало утврдити повјерење предузеника у др-
жавне институције, банке, запослене, пословне партнер, као и укљученост
чланова породице у фирме којима управљају. Такође смо узели у разматрање
и питања о укључености предузетика у формалне и неформалне предузетнич-
ке мреже.

Резултати и анализа

Мјерење социјалног капитала је веома сложен процес и то превасходно
због његовог мултидимензионалног карактера. У емпиријским истраживањи-
ма мјерење друштвеног капитала обично обухвата следеће индикаторе: (1) ме-
ђусобно повјерење; (2) повјерење у институције; (3) партиципацију грађања
кроз ангажовање у неформалним и формалним мрежама. Индикатори повје-
рења добијени путем упитника зависе од перцепције појединаца о њиховом
друштвеном окружењу. Добијени резултати могу се интерпретирати као израз
актуелних социјалних искустава испитаника. 
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Табела 1. Нивои повјерења предузетника према појединим 
сегментима црногорског друштва.

Ако анализирамо табелу бр. 1, можемо уочити да предузетници у Црној Го-
ри најмање повјерење имају у државне институције. Потпуно или велико повје-
рење има свега 12,5% испитаника, а проценат оних који у државне институције
вјерује мало или нимало је 37%. Неповјерење у институције, које се темељи на
мање или више реалистичној процјени њихове некомпетентности, ниске дјело-
творности и усмјерености на личне интересе појединаца, појава је која показује
дефицит социјалног капитала. 

Један од главних изазова за предузетнике у свијету, а посебно у постсоција-
листичким привредама је како се поставити у односу на слабе институције у зе-
мљи или на нивоу регија. Без јаких институција, посебно без јаког правног систе-
ма, инвеститори су незаштићени и мања је вјероватноћа да ће они хтјети да ула-
жу у нова предузећа. Без довољне владавине закона, само неке привилеговане
мреже предузетника ће имати користи. У постсоцијалистичким привредама у ко-
јима још увијек није постигнут одговарајући ниво институционалне и структу-
ралне стабилности, као што је случај и у Црној Гори, држава има неупоредиво
већу моћ у односу на остале учеснике на тржишту. Њена улога посебно долази
до изражаја због још увијек неразвијеног приватног сектора, као и одговарајућих
норми понашања. Државне институције дају подстицај стварању друштвеног ка-
питала кроз сопствене форме понашања, и тиме утиче на друге организације и
појединце да се понашају на сличан начин.

Суштина разумијевања ефикасности друштвеног капитала у институционал-
ном контексту значи да успјешност коју економски актери показују у коришћењу
могућности и релативизовању ризика зависи од квалитета институционалног ам-
бијента. Свеприсутна корупција, бирократске препреке, неадекватна заштита
својинских права и одсуство владавине права приморавају чланове друштва да
приватним и неформалним путем обезбиједе оно што би требало да се обезбије-
ди формално и јавно (Голубовић, 2008). Да је раширеност корупције у Црној Го-
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ри један од феномена који у великом степену утиче на неповјерење предузетни-
ка према државним институцијама показали су резултати у другим истраживањи-
ма (ЦЕДЕМ, 2012). Ово је веома значајан индикатор неповјерења који може да
има далекосежне последице, јер држава прожета корупцијом веома је несигурна
и непожељна дестинацијa за улагање страних компанија. Треба поменути да је и
сама претпоставка о раширености корупције, без обзира на стварно (тј. објектив-
но) стање, деструктивна за друштвено повјерење. Увјереност у свеприсутност
корупције нагриза повјерење и тиме смањује спремност на сарадњу. Коопера-
тивност, као што неке анализе показују (Фукујама, 1997; Патнам, 2008), почива
управо на друштвеном повјерењу.

Такође се показало да је генерализовано повјерење значајна детерминан-
та повјерења у државне институције. Постоје свеобухватна истраживања у
неколико десетина земаља у оквиру Свјетске студије вриједности, која су по-
тврдила да је генерализовано повјерење повезано са бољим субјективним
оцјенама државне ефикасности, корупције и квалитета инфраструктуре. Ова-
кви налази су добили потврду и у нашем истраживању, у којем је, како види-
мо, веома сличан проценат повјерења у државне инстиуције и уопште према
људима у Црној Гори. Уопштено према људима у Црној Гори потпуно и ве-
лико повјерење има 13,8% испитаника, што је веома слично повјерењу у др-
жавне институције (12,5%), слично је и са процентом оних који имају
осредњи ниво повјерења. Потпунију слику о нивоу генерализованог међусоб-
ног повјерења људи у Црној Гори добићемо ако наше резултате упоредимо са
резултатима у другим земљама. Зна се да је висок ниво повјерења карактери-
стичан за друштва Запада, уз неспорну чињеницу да се тај проценат разлику-
је од земље до земље. Тако нпр. на стандардно питање: “Да ли се људима ко-
ји вас окружују може вјеровати?”, потврдан одговор је дало од 50% - 60% у
Италији, до 85% - 95% у Њемачкој, Француској, Великој Британији и Дан-
ској (Patrushev, 1996). 

Опште социјално повјерење према људима је можда и најважнија димен-
зија социјалног капитала. Ово повјерење је важно јер омогућава сарадњу гра-
ђана и на тај начин води до рјешавања заједничких проблема и постизања за-
једничких циљева. Одговор на ово питање показује нам како људи процјењу-
ју друштво у којем живе и сматрају ли да се људима који живе око њих може
вјеровати, то јест говори нам како људи перципирају квалитет друштвеног
окружења у којем живе. 

Као што видимо из нашег истраживања, веома мали проценат наших ис-
питаника је истакао да има потпуно или велико повјерење уопште према љу-
дима у Црној Гори. Такво стање се може објаснити ерозијом морала која је
била карактеристична за испитивано подручје у постсоцијалистичком перио-
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ду, а која је условила и пад међусобног повјерења људи. Ово нам може по-
тврдити и податак који смо добили, а према коме млађи људи, они испод 40
година старости, у знатно већем проценту су неповјерљивији према људима
него старији. Разлоге за овакву разлику у повјерење (разлика се показала ста-
тистички значајном на нивоу p < 0,05) објашњавамо чињеницом да су стари-
ји предузетници свој радни и уопште друштвени ангажман започели у пред-
транзиционом, социјалистичком периоду, што је вјероватно у великој мјери
обликовало и овакав однос повјерења према људима генерално.

Банке представљају врло битан сегмент укупног финансијског функцио-
нисања у једној држави, тако да ниво повјерења који грађани имају према њи-
ма може бити веома значајан показатељ повјерења према цјелокупном фи-
нансијском сектору. То посебно важи за популацију испитаника коју смо ан-
кетирали, јер због природе свог посла у већој мјери су упућени на сарадњу
са банкама од осталих грађана. Проценат предузетника који има потпуно или
велико повјерење у банке (21,1%) је нешто нижи од оних који уопште нема-
ју повјерење или је оно мало (26,2%). На ниво повјерења у банке у знатној
мјери су утицала дешавања у нашем друштву почетком деведесетих година
које је каракерисало опште неповјерење у финансијске иструменте и финан-
сијски систем у цјелини. Приватне банке су у том периоду оштетиле штеди-
ше за око 1,3 милијади њемачких марака (Голубовић, 2008). Уништено повје-
рење у финансијске институције резултирало је одсуством финансијске
штедње у сектору становништва, што је условило знатан пад обима инвести-
ција. Последњих година тај раст повјерења у банке је евидентан, али као што
видимо из нашег истраживања предузетници су још увијек у великом степе-
ну резервисани, 52,1% је истако да има осредње повјерење. Очигледно повје-
рење у банке расте знатно брже него повјерење у државне инситуције. Гото-
во је дупло већи проценат испитаника који има потпуно или велико повјерење
у банке (21,1%) од оних који су такво повјерење изразили у односу на држав-
не институције (12,5%).

Очекивали смо да ће предузетници који су до почетног капитала за осни-
вање предузећа дошли путем банкарских кредита исказати веће повјерење
према банкарскам сектору, али то се није показало. Повјерење које су иска-
зали предузетници који су користили кредите је нешто веће, али та разлика
није статистички значајна. 

Једна од норми тржишне конвенције претпоставља постојање потребног
нивоа узајамног повјерења између пословних партнера које је нужно за им-
плементацију не само сложених, већ и оних најједноставнијих тржишних
трансакција. Пословни партнери и запослени у фирми су се показали као ка-
тегорије којима предузетици у Црној Гори највише вјерују. Потпуно или ве-
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лико повјерење у пословне партнере изразило је 46,4% испитаника, док је
оних који уопште немају повјерење или је оно мало, неупоредиво мање и из-
носи 8,4%. Повјерење у пословне партнере је врло битан фактор економске
ефикасности, јер уколико не постоји или је мало трошкови контроле се уве-
ћавају, па се тако знатно смањује корист од инвестирања ресурса. Пословни
партнери ће бити спремни за улагање средстава у заједнички пројекат једино
ако постоје очекивања да ће друга страна испунити своје обавезе. Одлуке о
улагању доносе се на бази процјене будућих догађаја, која се дијелом засни-
ва на искуствима из прошлости. Овдје се наравно ради о везама међу поје-
динцима који су већ сарађивали. Ради се о трансакцијама које се понављају и
које стоје у основи многих пословних веза и односа, повјерење које одгова-
ра овом типу веза је повјерење засновано на репутацији. 

Већи ниво повјерења према пословним партнерима у значајнијем про-
центу су изразили предузетници из предузећа до десет запослених (микро
фирме), него они који су власници и/или руководиоци предузећа која запош-
љавају већи број радника (мале и средње фирме). Ову разлику у повјерењу
(статистички значајну на нивоу p < 0,01) можемо објаснити чињеницом да
предузетници из мањих предузећа имају и мањи број пословних партнера са
којима чешће остварују лични контакт на нивоу неформалних веза у којима
повјерење игра главну улогу. За разлику од њих, предузетници из већих фир-
ми у знатно већем проценту односе са пословним партнерима осигуравају
формалним уговорима којима се међусобно штите од могуће преваре. 

Међутим, предузетници не улазе у пословне аранжмане само са људима
које познају, него и са онима о којима имају ограничене информације или их
уопште немају. Да би се овакве трансакције одвијале потребно је тзв. проши-
рено повјерење (extended trust) тј. спремност да се сарађује са непознатом
другом страном. Важност овог типа веза је у чињеници да су поменуте везе
основни елемент модерног привредног система. Даглас Норт је истицао зна-
чај обезбјеђивања проширеног повјерења као највећи изазов за друштвени и
економски развој. Уколико се у једном друштву може очекивати фер и по-
штен однос у економским трансакцијама, односно уколико није уобичајено
унапријед очекивати превару или крађу од стране другог или других партне-
ра, у таквим друштвима је остварено међусобно повјерење (Голубовић,
2008). Према одговорима наших испитаника на питање: “Колика је Ваша
спремност на сарадњу са људима које не познајете”? настојали смо утврдити
у којој мјери ова врста повјерења карактерише предузетнике у Црној Гори.
Потпуну или веома велику спремност на сарадњу са непознатим људима на-
вело је 27,1% испитаних, извјесну суздржаност, односно осредњу спремност
на сарадњу изразило је 44,7%, док је оних који уопште нијесу спремни на
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овакав вид сарадње или је таква спремност мала 27,5%. С обзиром на приро-
ду предузетничког посла, која подразумијева и сарадњу са непознатим људи-
ма, очекивали смо да ће ова спремност код анкетираних предузетника бити
изражена у знатно већем проценту. Разлоге за овакву спремност, односно не-
спремност, треба свакако тражити у веома малом општем повјерењу према
људима у Црној Гори, које, како смо већ рекли, представља веома важан
предуслов економског развоја. 

Далеко највеће повјерење у нашем истраживању предузетници су пока-
зали према запосленима у властитим фирмама. Више од двије трећине испи-
таника (68,3%) је навело да има велико или потпуно повјерење у своје запо-
слене, док је проценат оних који немају повјерење или је оно мало свега
5,5%. За величину социјалног капитала предузећа управо су најважнији ин-
терни односи запослених, због чињенице што се овај сегмент социјалног ка-
питала креира унутар предузећа. Он доприноси редуковању трошкова кон-
троле запослених. У окружењу са ниским нивоом повјерења послодавци
претпостављају да ће радници изврдавати своје обавезе уколико их неко
строго не надгледа, па ће у ту сврху издвајати већа средстава за њихову кон-
тролу и тако умањити продуктивност производње.

Међутим, овдје се сасвим оправдано може поставити питање откуд ово-
лика разлика између повјерења у запослене и осталих категорије које смо ис-
питивали. Одговор на ово питање могао би се налазити у чињеници да у ве-
ликом броју предузећа која смо испитивали запослене чине чланови породи-
це. Од укупног броја анкетираних предузетника половина је навела (50,1%)
да у својој фирми запошљава чланове најуже породице (супружнике, дјецу,
браћу или сестре). Породичне везе представљају један од најјачих и најтрај-
нијих облика социјалног капитала којем одговара тзв. припадајуће повјерење.
Ово посебно можемо очекивати да ће бити изражено у друштвима са јаком
колективистичком традицијом, какво је и црногорско друштво. 

Предности оваквих предузећа су бројне. Прва предност породичног би-
зниса произлази управо из снаге породичних односа. Чланови породице има-
ју јединствену мотивацију зато што је бизнис њихова породична фирма, а по-
словни успјех је истовремено и породични успјех. Чланови породице су по-
свећени бизнису и подржавају га и у добрим и лошим периодима. У случају
пада пословне активности, чланови фирме, који не припадају породици, обич-
но одлазе из фирме и траже посао на другом мјесту. Чланови породице не на-
пуштају бизнис лако, јер је у питању породично име, породично благостање
и богатство. Студије показују да менаџери породичног бизниса који су чла-
нови породице имају већу мотивацију од менаџера са стране који нијесу чла-
нови породице, из чега произлази да је потреба за додатним подстицајима, тј.
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новчаним компензацијама менаџера у породичној фирми мања (Longenecker,
Moore & Petty, 2003). Мотивација чланова породице огледа се у њиховој
спремности да много раде за малу плату, док бизнис не постане успјешан.
Исто тако, они су спремни да жртвују плату да би помогли отплату доспјелих
обавеза, да се одрекну великих плата или бонуса како би се задовољиле тре-
нутне потребе бизниса, или да одложе личне куповине док не прође период
финансијских тешкоћа (Покрајчић, 2004).

Међутим, многобројне породичне улоге и компликовани родбински од-
носи могу и негативно утицати на функционисање породичног предузећа. Од-
носи између чланова породичне фирме много су осјетљивији од односа изме-
ђу запослених у другим фирмама који нијесу родбински повезани, јер се про-
фесионални и управљачки интереси често преплићу са осјећањима и интере-
сима породице. На примјер, санкционисање радника који стално касни на по-
сао много је компликованије ако је он члан породице. Или, колико је родитељ
у улози шефа непристрасан када анализира и оцјењује перформансе свог дје-
тета које је у улози њему подређеног радника? Родбински односи садрже емо-
ционалну компоненту која процес управљања чини знатно компликованијим
(Покрајчић, 2004).

Мреже повезаности представљају структуралну димензију социјалног
капитала. Средишња идеја ове димензије социјалног капитала јест да члан-
ство у социјалним мрежама олакшава појединцима постизање одређених ци-
љева. У емпиријским истраживањима настоји се испитати у којој мјери су по-
јединци укључени у различите мреже социјалних односа. При том се те мре-
же повезаности врло често дијеле на формалну повезаност под којом се под-
разумијева чланство у формализованим, институционализованим организа-
цијама цивилног друштва, то јест удружења (у нашем случају удружења
предузетника), те на неформалну повезаност, коју није тако лако мјерити, а
која подразумијева мање формализоване облике повезаности као што су по-
знанства и пријатељства. Везе и познанства су веома значајни у свакоднев-
ном животу и раду појединаца са овог подручја, јер су људи често склони да
заобилазе формалне канале комуникације и да реализују одређене задатке и
остварују циљеве путем неформалних односа са особама које познају. При-
падност мрежи обезбјеђује појединцима одређене користи, као што је подр-
шка у ситуацијама када је то потребно, бољи приступ информацијама (мањи
трошкови доласка до њих) и већи број алтернатива на располагању када је у
питању избор. У социологији анализа друштвених мрежа обухвата контакте,
везе и односе међу појединцима путем којих се они међусобно повезују. 

Укљученост у неформалне социјалне мреже смо операционализовали
“кругом познаника” са којима су предузетници у учесталим контактима.
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Табела 2. Колики је, приближно, круг Ваших добрих познаника 
с којима сте релативно често у контакту?

Предузетничке мреже су лична и пословне мреже које предузетници изгра-
ђују за реализацију свог предузетничког подухвата. Предузетништво се само по
себи може посматрати као мрежна активност јер предузетници користе своје
личне контакте да активирају различите ресурсе како би успјешно покренули
своје предузеће (Dubini & Aldrich, 1991). У првим фазама развоја предузетнич-
ког подухвата предузетник је више оријентисан на личне мреже као што су чла-
нови његове породице, рођаци и пријатељи. Овакве мреже су значајне како за
финансијску, тако и за моралну подршку предузетника (Bireley, 1985). Због тога
што се ради о новом, још недоказаном подухвату, финансијске институције нај-
чешће избјегавају финансирање у овим фазама, па је финансијска подршка при-
јатеља и рођака и једини извор екстерних средстава. Ове мреже спадају у нефор-
малне пословне мреже. Како видимо у табели бр. 2 предузетници у нашем истра-
живању имају према учесталости контаката веома различите “кругове познани-
ка” који се крећу од пет особа па до преко четрдесет. Наша претпоставка је била
да предузетници који су власници и/или руководиоци већих предузећа, односно
предузећа која имају већи друштвени значај, имају ширу мрежу друштвених кон-
таката, што је истраживање и показало. Испитаници који долазе из предузећа ко-
ја имају више од десет запослених у знатно већем проценту (20,5%) су исткли да
њихов „круг познаника“ прелази четрдесет особа у односу на предузетнике који
су власници и/или руководиоци микро предузећа (9,6%). Реално је било очекива-
ти да ће се предузетничко искуство позитивно одразити и на број контаката. То
се и показало, са растом предузетничког искуства шири се и „круг познаника“ са
којима предузетници често контактирају. Диференцијација по броју познаника
између појединих категорија испитаника различитог предузетничког искуства је
у овом случају статистички значајна на нивоу p < 0,05. 

Број познаника са којима предузетници често контактирају се одражава и на
други сегмент социјалног капитала, повјерење. Испитаници чији је круг познани-
ка већи имају и израженије повјерење у државне институције и банке. Разлика се
овдје показала статистички значајном на нивоу p < 0,01. 
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 5  63 20,1% 

 6  10  91 29,1% 

 11  20  89 28,4% 

 21  40  30 9,6% 

 40  39 12,5% 

 313 100,0% 



У фазама послије стартовања предузетници стварају формалне пословне
мреже које даље одржавају и проширују и тиме јачају свој социјални капитал.
Међутим, код нас то још није заживјело, јер је веома мали број предузетника
укључен у неко од предузетничких удружења.

Табела 3. Да ли сте члан неког удружења предузетника?

Да предузетничка дјелатност још увијек није на одговарајућем нивоу
развоја у нашем друштву потврђују нам и подаци презентирани у табели бр.
3, који показују да је свега 22,4% анкетираних предузетника укључено у не-
ко предузетничко удружење. Предузетничка удружења представљају један од
основних облика формализовања пословних мрежа у циљу оснаживања соци-
јалног капитала. Све је више радова у којима се истиче утицај учествовања у
пословним удружењима на ниво повјерења у друштву и спремности на међу-
собну сарадњу (Saxenien, 1996). Показало се да чланови тих удружења више
вјерују члановима удружења него осталима, и да раде у интересу своје гру-
пе. Предузетници на овај начин стварају подстицајно окружење које ће до-
принијети њиховој пословној ефикасности. 

Величина фирме се и у овом случају показала као варијабла која у значајној
мјери утиче на укљученост предузетника у формалне облике удруживања. Пред-
узетници који послују у малим и средњим предузећима много чешће су чланови
неког предузетничког удружења од оних који долазе из микро фирми. Разлика се
овдје показала статистички значајном на нивоу р < 0,01.

Значај укључивања у предузетничка удружења су у много већем процен-
ту истакли предузетници вишег образовног нивоа. Испитаници који имају ви-
ше или високо образовање знатно учесталије приступају предузетничким
асоцијацијама од оних који имају средњу стручну спрему. И овдје је разлика
статистички значајна на нивоу p < 0,01. Искуство се, такође, показало као
фактор који подстиче предузетнике да помоћ у реализовању пословних поду-
хвата потраже преко предузетничких удружења. То је посебно изражено код
испитаника са преко двадесет година предузетничког искуства који су знатно
чешће чланови поменутих удружења (42,9%) од оних чије је искуство у овој
врсти дјелатности мање (20,9%). 
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Из овога можемо закључити да управо оне категорије предузетника, које у
већој мјери посједују атрибуте који доприносе пословном успјеху (образовање,
предузетничко искуство), уочавају значај приступања формалним мрежама, на
тај начин јачају свој социјални капитал. 

Закључак

Социјални капитал као један од друштвених феномена који је у последње
вријеме постао предмет интересованја бројних аутора, како социолога, тако и
економиста, настоји се све чешће довести у везу са предузетничким понашањем.
Повјерење у људе, друштвене институције, као и умреженост у добрвољне огра-
низације представљају основне индикаторе на основу којих се мјери социјални
капитал. Полазећи од овог одређења логично је закључити да он у значајној мје-
ри утиче на развој предузетништва. Социјални капитал креира предност због на-
чина на који друштвена структура чини конкуренцију несавршеном, креирање
предузетничке могућности за једне играче, али не и за друге. Према томе, пове-
ћавање социјалног капитала повећава и могућност предузетничког дјеловања. 

Сумирајући добијене резултате примјећујемо да је код предузетника у Цр-
ној Гори опште повјерење према људима, као и према државним институцијама
знатно ниже него када је ријеч о запосленима у сопственим фирмама, које у нај-
већем броју случајева имају карактер породичних предузећа. Такође, учешће у
добровољним предузетничким удружењима се показало као ресурс који користи
тек скоро сваки пети предузетник. 

Полазећи од Фукујамине подјеле можемо разликовати два главна типа дру-
штава – “фамилијаристичког”, које примарно почива на крвно-сродничким зајед-
ницама и које се одликује ниским степеном међуљудског повјерења и слабом
склоношћу за спонтану социјабилност; и “нефамилијаристичког групно оријен-
тисаног друштва” које није засновано на крвном сродству већ на развијеној мре-
жи добровољних удружења, са високим степеном међуљудског повјерења и са ја-
ком склоношћу за спонтану социјабилност. Друштва која за подлогу имају зајед-
нице које нијесу засноване на крвом сродству, у којима влада висок ниво повје-
рења и којима је стога било потребно много мање времена него фамилијаристич-
ким друштвима да оформе предузећа која нијесу створена на крвном сродству,
врло рано су се окренула професионалном менаџменту и била су у стању да ство-
ре ефикасније односе на радном мјесту и у држави. Са друге стране, у “фамили-
јаристичким друштвима” тешко је створити организације које надилазе породи-
цу, па је држава принуђена да реагује на одговарајући начин, како би се друштво
економски развијало. Полазећи од резултата до којих смо дошли у нашем истра-
живању, а ослањајући се при том на поменуту Фукујамину подјелу друштава
према врсти социјалног капитала који доминира, можемо сасвим оправдано за-
кључити да црногорско друштво спада у ред “фамилијаристичких друштава”, са
особеностима које су за њега карактеристичне. 
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Goran Ćeranić Summary
Faculty of Philosophy, Nikšić
University of Montenegro

RESEARCH ON SOCIAL CAPITAL IN MONTENEGRIN 
ENTREPRENEURS

Social capital, a social phenomenon which has become a popular research topic recent-
ly is increasingly being linked to entrepreneurial behaviour. The main indicators by which we
have measured social capital in our study are trust in people and social institutions and mem-
bership into entrepreneurial organisations. Analysing the results, we have noticed that Monte-
negrin entrepreneurs generally display lower trust towards people as well as towards state in-
stitutions. Their trust is much lower than is the case with the individuals employed at private
businesses which mostly have a character of family business. Also, membership into entrepre-
neurial organisations has proved to be a resource which is utilised by only a small number of
entrepreneurs. 
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