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Сажетак: Чланак проблематизује конфликт две димензије офшоринга. С једне 

стране, послови и капитал крећу се преко ентитета у државама изван контроле 

држава седишта, а с друге, неке државе прихватају овакав модалитет 

пословања, по цену успостављања посебних правних режима на делу територије. 

Полазна претпоставка је да офшоринг утиче на односе између држава и да 

представља чинилац глобализације индивидуализованог вредносног поретка. Ова 

претпоставка је подвргнута анализи са функционалног и феноменолошког 

аспекта, у смислу могућности које ствара и начина на који подупире глобални 

систем. У том контексту је анализиран и офшоринг везано за Републику Србију. 

Налази потврђују да офшоринг превазилази економски контекст, будући да су у 

тој области истовремено присутни напори држава седишта, држава-домаћина и 

међународне заједнице. Резултати наводе на закључак да офшоринг има 

детерминишуће дејство у међународним односима, првенствено као изазов за 

виталне вредности држава. Из тога проистиче потреба да се на међународном 

нивоу обезбеди уравнотежење приватних и јавних интереса. 

Кључне речи офшоринг, офшор финансијски центар, национални привредни 

систем, приватност, национална безбедност 

 

Abstract: This article problematizes the conflict of two dimensions of offshoring. On the 

one hand, jobs and capital are moving through offshore entities in the states out of 

control of onshore ѕtates, and on the other hand, some countries accept this modality of 

business, even at the cost of establishing a special legal regime on the part of the 

territory. The initial assumption is that offshoring impacts the relations between the 

states, and represents a factor of globalization of a highly individualized value order. 

This assumption is subjected to the analysis from functional and phenomenological 

aspect, in terms of activities and opportunities it creates, as well as in the ways in which 

it supports the global system. In the aforementioned context we have also analyzed the 

offshoring related to the Republic of Serbia. The findings confirm that offshoring 

exceeds the economic context, since it causes concrete efforts of the onshore states, the 

host-states and of the international community. The obtained results lead to the 

conclusion offshoring has a determining effect in international relations, primarily as a 

challenge to the essential values of the states. From this stems the need to provide the 

balance between private and public interests on the international level. 
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1. УВОД 

 

Појам офшоринг (вантериторијалност), најопштије 

посматрано, подразумева измештање рада и капитала изван 

јурисдикције државе седишта. Феноменолошки посматрано, њиме се 

обухвата сваки аранжман којим принципал из једне државе преноси 

обезбеђивање услуга или добара за своје потребе, као добављача 

трећих лица, на ентитет изван државе седишта. По својој садржини, 

офшоринг представља реалокацију рада и услуга на међународном 

нивоу. Посебан облик офшоринга подразумева управљање 

капиталом преко јурисдикција које пружају услуге нерезидентима 

(офшор финансијски центри). 

На први поглед, офшоринг је логична последица интеграције, 

као одлике глобализације, и могућности које отварају нове 

информационе технологије, у смислу да представља начин на који се 

тежи оптималној конфигурацији пословања. (                     

Kundu & Pedersen, 2011, стр. 9). Наиме, стандардизација послова и 

природа административних радних процеса, који постају све више 

генерички, заједно са достигнућима рачунарских технологија, 

довели су до тога да канцеларијски радници постају све више 

међусобно заменљиви, укључујући и просторно. (Hjus, 2013, стр. 40).  

Офшоринг се, појавно, често асоцира са проблемом 

урушавања стандарда рада у привилегованом капиталистичком 

језгру, где се радничка класа до треће четвртине ХХ века изборила за 

више стандарде у погледу услова и цене рада, плаћеног пензионог 

осигурања, плаћених одмора, боловања, породиљских права и 

других погодности из рада. Упркос томе, офшоринг не би требало 

дисквалификовати, као појаву. Будући да се, у основи, ради о 

настојању носилаца економских активности да унапреде 

конкурентност, последична редистрибуција може да доведе до 

побољшања квалитета живота неких заједница. У крајњој линији, за 

државу домаћина офшоринг представља страну инвестицију. 

Будући да се ради о појави којa прати дејство глобализације 

(развој света као јединственог система и доступност светског 

тржишта свима), реално је претпоставити да наведени значај и 

дејства офшоринга на државе представљају само иницијални 

стадијум. Савремену пословну арену карактерише велика 

турбулентност и сложеност средине, због развоја технике, 

технологије и информационих система. Измењено окружење довело 
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је до промене начина пословања, попут са дилеме шта производити 

прелази се на дилему где производити (Новићевић & Беговић, 2013, 

стр. 70). Наиме, стални напредак технолошких могућности и 

глобалних комуникација и све раширенија стандардизација послова 

обезбеђују услове за стварање још повољнијих околности за 

офшоринг услуге које нису личне природе, у наредном периоду. 

Имајући у виду системски ризик несолвентности долара, 

иначе валуте глобалне размене, односно подривеност међународног 

финансијског система под окриљем Уједињених нација (УН), 

глобални de facto финансијски поредак, као такав, генерише изазове 

за пословно окружење економија држава. Ти изазови су резултат 

институционализације утицаја глобалног финансијског поретка на 

међународном нивоу, у смислу измештања центара одлучивања 

изван држава. У том оквиру, на пословно окружење државе утичу: 

нетранспарентност међународног финансијског поретка, проблем 

заштите националног финансијског система, системски услови за 

подривање унутрашњих система и корумпираност националних 

званичника, брзина комуникација и непредвидивост развоја 

информационих технологија, повећање броја људи испод линије 

сиромаштва и тешка глобална економска ситуација. У том 

контексту, питање офшоринга заслужује посебну пажњу са аспекта 

заштите виталних вредности држава. Наиме, према бившем 

специјалном известиоцу УН о праву на храну, Жану Циглеру, 

спољни дуг је постао оружје за масовно уништење, тако што 

заробљава људе и уништава им уверење да могу бити независни, 

чиме се осигурава светска доминација капиталистичке финансијске 

олигархије. Према њему, због последица тих политика, сваки дан, 

57.000 људи умре од глади, а скоро милијарда људских бића пати од 

трајне и озбиљне неухрањености, на планети, која би према ФАО, 

лако могла да нахрани 12 милијарди људи. (Ziegler, 2013, стр. 91-92). 

Додатни проблем са аспекта заштите виталних вредности 

држава представља немогућност државе да у глобалном контексту, 

тј. у оквиру јаче и дубље прекограничне сарадње и интеграције, 

обезбеди унутрашњу кохезију и јавна добра (слабост државе). 

Кључна одлика слабости државе је нефункционалност, у оквиру које 

националне елите исцрпљују ресурсе. Слабост државе се обнавља 

под утицајем транснационалних мрежа, нераздвојно повезаних са 

процесом глобализације. Ове мреже делују као глобални чиниоци и 

намећу интериоризацију глобализације, а последица је осећај 

колективне националне небезбедности, због нефункционалности 

државе (Ђурђевић & Стевановић, 2015б, стр. 17). 
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2. ОФШОРИНГ И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА 

 

У данашњем глобализованом свету, глобална правила се 

намећу у економској сфери, међутим у међународном систему, 

односно у међународној политици, опстају унилатерална правила. 

Ова дискрепанција кулминира кроз подривање суштине 

међународног права. Наиме, утицају финансијских политика и 

глобалног финансијског капитала, који одражава интерес доминације 

приватног капитала из водећих либерално-демократских држава, су 

подређене међународне финансијске институције, које би требало да 

постоје у интересу међународне заједнице.  

Oд 1970-тих година, водеће развијене државе су подстицале 

успостављање вантериторијалног тржишта капитала. Резултат је био 

ослобађање финансијског капитала из подређености јурисдикцијама, 

што је било у индивидуалн м интересу носилаца капитала, али услед 

чега су државе глобалног Севера, данас, осим раста просперитета 

мањине и пада животног стандарда становништва због губитка 

радних места и смањења јавних радова, суочене и са развојем 

анонимних и неопорезованих механизама пословања.  

Вантериторијализација је техника коју прихвата све више 

држава, које практично деле свој територијални суверенитет, на 

сферу пуне примене прописа и на сферу њихове блаже примене или 

неважења. На смер у коме води овај процес указује развој офшор 

финансијских центара који данас представљају само физичке 

локације у оквиру интегрисаног глобалног финансијског поретка. У 

прилог оваквом виђењу указује и геопросторна конкуренција у 

стратешким областима попут експлоатације обновљивих извора 

енергије из океанских дубина.  

С друге стране, офшоринг (финансијски и производни) 

доприноси политичкој стабилности у неразвијеним државама, које 

настоје да обезбеде сигурност капиталу да би бар добилe нова радна 

места, a није нужно у нескладу са пореским прописима држава 

седишта. Међутим, иако се ради о тенденцији глобализације 

светског тржишта, као заједничког за све државе, офшоринг се не 

испољава као подстицај заједничких активности, већ само као 

релокација инвестиција тамо где је могуће обезбедити ниже 

трошкове и максимизацију добити. Ради се, стога, о механизму који 

институционализује интерес капитала и, последично, неправичност. 

Истраживање последица вантериторијализације указује да приватне 

елите гомилају богатство, док се њихове државе задужују до 

банкротства и трпе структурна прилагођавања (Henry, 2012, стр. 5-6). 

Анализа финансијских токова показује да је од 1970. године из 
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држава у развоју изашло довољно новца да отплати све њихове 

дугове, односно да фактички нису дужници, већ да богатство 

поседује мали број богатих појединаца, или да добит излази из 

држава-домаћина (Henry, 2016, стр. 84-85).  

Данас постоји тржиште офшор компанија. На том тржишту 

мали број учесника делује као трговци на велико, као што је на 

пример 'M ss  k F  se  ' из Панаме. Ова категорија учесника ретко 

врши непосредну продају офшор фирми, већ их уступа 

дистрибутерима, у које спадају банке, адвокатске канцеларије и 

ентитети који продају ову услугу (Fi dley  Niels    Sh     , 2014, 

стр. 40). Зато је често тешко или немогуће поуздано утврдити правог 

власника који користи офшор компанију, и то не само оних које се 

користе као "шкољке" или "параван" компаније. Према налазима 

ФАТФ, идентификација власника је чак лакша у неразвијеним 

државама него у развијеним. У том контексту, актуелни стандарди 

офшоринга могу се посматрати и као последица слабости у 

функционисању међународног система. Основни проблем у пракси 

офшоринга се, чини се, тренутно може свести на ризике 

нетранспарентности, корупције и преваре, односно тип 

дисфункционалности који је могуће делотворно превазилазити 

уређеном међународном сарадњом на плану размене информација. 

(Alldridge, 2015, стр. 332) Посебан аспект овог проблема је питање 

одговорности, будући да ланчана структура трансакција омогућује 

прихватљиво порицање, уколико стварни власник не жели да се 

експонира (Cooley, 2014, стр. 255). 

Са аспекта односа између политичких заједница у њиховом 

тоталитету, поредак и правда нису само аранжмани између држава, 

већ и заједничке вредности. Ове вредности се међусобно не 

искључују, будући да је делотворан поредак предуслов правде, а без 

правде поредак није дугорочно одржив. Зато је, у случају 

офшоринга, уколико користи искључиво незнатној мањини, уколико 

почива на потирању моралних вредности заједница и на све вишем 

нивоу искључује слабије, тешко прихватити да би тежња за правдом, 

у виду успостављања нормативних оквира, пореметила овај сегмент 

глобалног поретка.  

Ризици офшоринга све више обухватају и геополитички 

аспект, попут питања доступности инфраструктуре, енергије, воде, 

промену пријатељски настројене власти, ограничења у репатријацији 

добити, друштвено окружење и културне разлике (Kirk, 2010, стр. 

99). Ови ризици се испољавају и у димензији геостратегије. Наиме, 

упркос томе што се економски најразвијеније државе испостављају 

као највећи добитници офшоринга, управо оне, у оквиру своје 
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институционализоване сарадње, у формату Г7, или у оквиру ЕУ, 

заговарају протекционистичке мере против увоза роба из Кине и 

Бразила (Taylor, 2010, стр. 142). Не постоји потврда да државе у 

спољној политици примењују офшоринг, али је тешко игнорисати 

чињеницу да економски најразвијеније државе глобалног Севера, 

упркос сеоби радних места и наводним губицима у наплати пореза, 

испољавају интерес да инструментализују користи офшоринга само 

за себе и да и даље, упркос глобализацији, теже доминацији на 

светском тржишту. Стога, расправа о офшорингу нужно обухвата и 

питање интереса у подлози глобализације (Peng, 2016, стр. 60), али 

чини се и шире, у смислу проблема успостављања оквира 

међународне сарадње у процесу у коме главни носиоци испољавају 

неоимперијалистичке економске тенденције.  

У офшорингу су заступљени носиоци крупног капитала, 

повезаних преко офшор ентитета кроз који обављају активности. 

Односи и токови између овако повезаних ентитета су везани за 

сложене правне и бирократске процедуре, због чега њихову стварну 

природу није лако утврдити, па им зато порески органи држава 

посвећују све већу пажњу. Иако се офшор ентитети оснивају у 

складу са локалним прописима, они су такви да омогућавају 

пробијање правне личности стварног власника, тако што пружају 

могућност за његову анонимност, а следствено и злоупотребе у виду 

преварних радњи, или прања новца.  

Офшоринг има значајну улогу у примени инструмената и 

техника тзв. „индустрије одбране прихода“, у оквиру управљања 

финансијама. Негативна последица тога је развој коришћења 

пословних могућности и слобода које пружају државе и територије 

изван пребивалишта, одн. седишта и финансијске операције кроз 

банке које нуде посебне услуге приватности и тајности. Користе се 

рачуни банака чија пословна политика у односу на државу седишта 

(пребивалишта) неће дозволити спровођење мера репресије над 

рачунима, нити ће матичној држави корисника слати информације о 

пословању. Инструментализација офшоринга, објективно отежава 

диференцирање злоупотребе у сврху прања новца од легалног 

пословања. 

Из интереса којима користи, проистиче неспремност да се 

универзално усагласи делотворан режим спречавања прања новца. 

Наиме, судећи према размерама финансијског тока кроз офшоринг, 

који се у 2012. години процењује између 21 и 32 билиона долара, од 

чега преко 8 билиона долара физичких лица похрањених у пореским 

рајевима, капитал тежи да избегне пореска оптерећења и да буде у 

систему одакле има приступ инвестиционом банкарству, које је 
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концентрисано у неколико финансијских центара. Концентрација је 

одлика активности краткорочног позајмљивања, те приватни капитал 

тежи ка израстајућим тржиштима. С обзиром да је инвестиционо 

банкарство концентрисано у развијеним државама, проистиче 

подударни интерес најбогатијих лица и водећих финансијских 

институција са њиховим државама пребивалишта и седишта. На 

пример, према подацима Конференције УН о трговини и развоју 

(UNCTAD), само званичне инвестиције у офшор дестинације су у 

2015. години износиле 132 милијарде долара, а истовремено, ток из 

тих дестинација је износио 155 милијарди долара (UNCTAD, 2016, 

стр. 1-2).  

У таквим околностима, међународни консензус је тренутно 

достигнут само на нивоу да је неприхватљиво прање прихода од 

организованог криминала, али не и сами рачуноводствени и правни 

методи вантериторијализације илегално стеченог новца, уопште 

(Ђурђевић & Стевановић, 2015д, стр. 178). Сагласност о обавези 

држава да примењују мере спречавања прања новца не постоји ни на 

плану сузбијања пореске утаје и избегавање пореза кроз 

вантериторијализацију прихода и новца. Отуда, ризик операција 

прања новца је минималан, уколико не потиче из криминала или ако 

није намењен за финансирање тероризма. Стога је реално очекивати 

да међународни финансијски систем, конципиран у корист 

најмоћнијих држава и привилегованих инвестиционих банака, неће 

престати да привлачи капитал не бирајући средства, а настојаће да 

ограничи друге учеснике на тржишту (Ђурђевић & Стевановић, 

2015д, стр. 178-179). 

Услове за офшор пословање обезбеђује држава домаћин, тако 

што обезбеђује политичку стабилност, правну сигурност, 

транспарентну регулативу за страна улагања, комуникациону 

инфраструктуру, све потребно за такво пословање. Савремене 

информатичке технологије, иначе, стварају редукцију у трошковима 

комуникације и трансакција чиме се помажу тржишта да раде 

ефикасније (Тодосијевић  Милачић  Тодосијевић Лазовић, 2015, стр. 

6). Међу услове који, на пример, погодују офшор финансијским 

центрима спадају: банкарска поверљивост и анонимност, ниске или 

нулте пореске стопе, умерена или значајна финансијска дерегулација 

без сувишних бирократских процедура, недостатак 

транспарентности пословања, избегавање делотворне размене 

пореских информација с пореским властима других земаља. По 

међународним стандардима, органи државе домаћина требало би да 

буду савесни у односу на активности офшор предузећа и рачуна, у 
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погледу сузбијања прање новца, утају пореза, корупције или друге 

преступе.  

Офшоринг није само економска појава, будући да, 

феноменолошки посматрано, има дејство и у друштвено-економској 

и друштвено-политичкој равни. У том контексту требало би 

посматрати: примену уговора и прописа кроз више држава, уместо у 

оквиру једне јурисдикције; трансфер производње у оквиру низа 

држава, друштвени и културни утицај, инструментализацију у 

политичкој економији држава, утицај на тржишта (попут 

некретнина), као и стандардизацију образовања. Отуда се, са аспекта 

међународних односа, може претпоставити да офшоринг уводи 

стратешке изазове. Ти изазови могу се генерализовати као 

међународна релокација, комплексност циљева, структурна 

комплексност, операционална комплексност, друштвена 

комплексност, просторна комплексност и комплексност исхода, на 

међународном нивоу. (Bals et al., 2013, стр. 3-9).  

Циљ принципала је тржишно заснован. Он проистиче из 

тежње да се искористе погодности које се могу добити у другој 

држави: нижи порези, ниже плате и доприноси, које се у крајњој 

линији своде на избегавање трошкова. Сходно томе, основне 

противуречности офшоринга произилазе из губитка радних места у 

држави седишта, као и питања опорезивања и примене прописа 

(Burnett & Bath, 2009, стр. 414). Будући да, као и други 

глобализовани економски односи, офшоринг доводи до веће потребе 

за миграцијом, он представља додатну полугу моћи капитала, јер не 

мора зависити само од акције државних власти. Зато се офшоринг 

мора посматрати као стратешка алтернатива доступна компанијама и 

предузетницима. Исти чиниоци мобилности капитала или људи, 

могу такође да доведу до смањења повраћаја капитала који се 

очекује од либерализације. (Trachtman, 2009, стр. 147-149) 

Са аспекта државе-домаћина, корист од офшоринга се 

испољава као убирање такси за оснивање и за опстанак компаније на 

њеној територији и отварање радних места, те и мотив да омогући 

такво пословање. Кад се ради о офшор финансијским центрима, од 

њих највише профитирају стварни власници, односно компаније и 

лица из развијених држава, јер тако привлаче богате нерезидентне 

клијенте и бизнисе из држава у развоју и неразвијених држава, затим 

кроз ширење својих банака, као и интегрисањем офшор 

финансијских центара у глобално тржиште и тако индиректно својих 

клијената (Young, 2013, стр. 138).  

Будући да представља вид инвестиције, уколико страна 

улагања институционализације као основ развоја, у смислу да 
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условљава законска решења и економске мере државе-домаћина, 

офшоринг може да генерише изазове за националну безбедност. За 

виталне вредности државе изазов могу да представљају следећи 

облици улагања:  

- у циљу лаког доласка до тржишта и остварења екстра 

профита кроз ниске цене рада, јефтине ресурсе и бенефите државе 

кроз бесплатне локације и комуналне прикључке, повлашћене цене 

енергената, слабу еколошку заштиту… 

- уз одобравање погодности од стране државе-домаћина, без 

обзира на квалитет, само да би се запослила радна снага и покренула 

економија, или да би се остварила лична или групна корист. 

- која позитивно дејство на друштво државе-домаћина имају 

само у почетку, кроз запошљавање и почетак раста економије, али се 

трендови раста на том нивоу заустављају и протеком времена 

опадају (ако се зараде не усклађују са растом цена на мало; ако 

инвеститори нелојалном конкуренцијом остварују доминацију на 

тржишту и системску зависност од страног капитала; ако се 

остварени профит у држави-домаћину извози и преливају ефекти 

опредмећених природних и друштвених богатстава из државе 

домаћина; ако инвеститори рабе природне ресурсе државе-домаћина. 

- инструментална да богати постају богатији, а сиромашни 

сиромашнији (када се врши експлоатација радне снаге, какву 

инвеститори не би могли радити у државама седишта; када 

инвеститори настоје да стално повећавају ниво зависности земље 

увознице капитала) (Стевановић & Ђурђевић, 2015б, стр. 19).  

 

3. ОФШОРИНГ НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Јавно објављена интерна коресподенција фирме „Mossack 

Fonseca“ („Панамски папири”) садржи податке о више од 214 хиљада 

офшор компанија, на 21 офшор дестинацији, које се доводе у везу са 

особама и фирмама из преко 200 земаља, у периоду од 1977. године 

до 2015. године. Фирме које администрирају офшор ентитете имају 

обавезу да воде рачуна да ли њихови клијенти могу да буду 

укључени у нелегалне активности, као и на „политички експонирана 

лица“ (владини званичници, чланови њихових породица и 

сарадници), како офшор пословање не би било резултат корупције. 

„Панамски папири“ показују да су међу клијентима: организатори 

трафикинга дроге, утајивачи пореза, 12 актуелних и бивших 

светских лидера, 128 политичара и вршилаца јавних функција 

широм света, компаније 61 члана породица и сарадника премијера, 

председника или краљева широм света, 29 милијардера са Форбсове 
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листе 500 најбогатијих људи на свету. Шта више, они указују да је 

„Mossack Fonseca“ клијентима нудила и вршила услугу 

фалсификовања (на пр. датум на документу) како би им помогла у 

сумњивим финансијским операцијама. 

У „Панамским папирима“ се помиње и један број офшор 

фирми које су држављанством власника или пословањем везане за 

Србију. У светлу наведених домета и значаја офшоринга у 

међународним односима, пред државу се поставља суштинско 

питање – делотворне контроле офшоринга везано за своје 

националне интересе. Из базе „Панамских папира“ се, на пример, 

може закључити да су офшор компаније, везане за фирме и лица из 

Србије, коришћене у више функција (Мрежа за истраживање 

криминала и корупције - КРИК, 2016). Полазећи од тога да је 

офшоринг првенствено у интересу носиоца капитала, поменуту 

коресподенцију треба посматрати у контексту индивидуалних 

могућности. У том смислу, коресподенција не представља доказ о 

стварним операцијама које се се обављале, већ само омогућује 

перцепцију шта је све могуће и на шта су све носиоци капитала 

спремни. 

У једну групу, могу се сврстати следећи случајеви:  

а) познатих трговаца који су почетком 1990-тих година (пре и 

у време санкција) година оснивали офшор компаније;  

б) лица која посредством своје компаније купују офшор 

фирму; 

в) намере (стварне или фиктивне) да се преко офшор 

компаније уложи у трећа тржишта. 

У другу групу, може се сврстати низ примера који потврђују 

тезу о подобности офшоринга за манхинације. У том смислу, 

поменута коресподенција садржи примере, попут: 

- супруга пословног човека коме се суди за малверзације 

тражи да отвори офшор компанију која би се бавила инвестицијама 

ниског ризика (са рачуном у швајцарској банци у Дубаију);  

- трговац, умешан у сумњиве трансакције, сарађује са офшор 

компанијом, која изнајмљује луксузни пословни простор 

националној комисији за заштиту конкуренције; 

- купац у приватизацији оштети фирму тако што залаже 

њену имовину и на основу тога подиже кредит за своју офшор 

фирму, након тога врати финансијски пропалу фабрику и напусти 

Србију; 

- бивши директор сектора за тендере у Агенцији за 

приватизацију, сарађује са представником „Mossack Fonseca“ за 

Србију, који је био ангажован као саветник Агенције у 
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приватизацији фирме која је оштећена, Савет за борбу против 

корупције је због тога поднео кривичну пријаву, управљао је са 

четири офшор фирме; 

- мрежа офшор компанија коришћена је за извлачење новца 

из приватизованих предузећа, а њихов директор је сарађивао са 

лицем осуђеним за прање кокаинског новца и осуђен због 

злоупотреба у приватизацији; 

- пуномоћник компаније је контролисао фирму преко које је 

изнет део новца из земље; 

- једна од најмоћнијих особа у медијима користила је офшор 

компаније да пошаље новац од продаје простора за оглашавање на 

националним телевизијама ван државе; 

- кум председника државе (у време санкција СР Југославији) 

појављује се у својству директора офшор компаније, која убрзо 

мења назив; 

- политичар, преко офшор компаније извлачи годишње по 10 

милиона евра профита из фирме коју је приватизовао и врши утају 

пореза а пријављује безначајну нето добит; 

- иза мреже офшор компанија је лице које је ушло у 

партнерство са страним олигархом, који посредством офшор 

компаније купује акције приватизоване фирме;  

- трансфер са рачуна офшор компаније на фирму која 

поседује акције у банци, у име истог лица које контролише банку; 

- лица осумњичена за шверц цигарета основала су офшор 

компанију; 

- државна фирма послује са офшор компанијом, која је под 

истрагом финансијске агенције због сумње за прање новца и 

илегалну трговину; 

- офшор компанија, власник компаније која је добављач 

јавним предузећима и државним агенцијама; 

- страни предузетник, члан надзорног одбора познате домаће 

компаније, сувласник офшор компаније о чијем пословању се не 

може пронаћи траг у докуменатима; 

- основачи офшор компаније су инвеститори у домаће 

предузеће у ком нису уплатили ни основни капитал; 

- познати фудбалер, званично је зарађивао мање него што му 

је клуб исплатио, посредством холандске офшор компаније, чиме 

су избегли да плате пун порез; 

- пословни човек из иностранства, рођак утицајног 

натурализованог страног држављанина, направио је офшор фирму 

како би преко ње управљао некретнинама. 
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Најопштије посматрано, ради се о функционалном ширењу 

могућности за: вршење пословања; улагање/пласирање капитала; 

избегавање прописа; избегавање и/или утају пореза; изношење новца 

(skimming); сумњиву/недозвољену трговину; коруптивне послове. 

Тешко је, међутим, занемарити могућност коришћења 

офшоринга против виталних вредности државе. У том смислу, 

извештај о корупцији у јавном сектору у државама чланицама ЕУ, 

израђен 2007. године, у окриљу Европске комисије, као индикативно 

апострофира сумњу надлежних италијанских органа у корупцију на 

државном нивоу у случају продаје 49% власништва „Телеком 

Србија“ италијанском „Телеком“-у и грчком ОТЕ-у, 1997. године (De 

Petris, 2007, стр. 217). Ове сумње, како је констатовано у извештају 

транснационалне невладине организације Лекари без граница, из 

2004. године, нису расветљене у поступку пред италијанским судом, 

по оптужници против тадашњег премијера и заменика министра 

спољних послова Италије.  

Не рачунајући трансферисање приходе од криминала који 

подлежу домаћем и међународном надзору, три основна конкретна 

ризика офшоринга у Србији представљају: 1) избегавање пореза, 2) 

изношење средстава из земље и 3) последице по национални 

привредни систем. За ова три ризика заједничко је то да се ради о 

новцу чији су извори такви да га је могуће „опрати“, да би био 

стављен у функцију приватног интереса. У развијеном систему хеџ 

фондова, приватног банкарства и других механизама заштите 

прихода, укључујући инвестиционе менаџере, предуслов који 

омогућава аутономију интереса у офшорингу су слабости у обухвату 

и примени прописа који уређују рачуноводство. У том смислу, 

индикативан податак представља број поништених приватизација, 

као и број домаћих држављана учесника у процесу приватизације 

који располажу великим приходима на офшор дестинацијама. Тако 

је, пример, на Кајманским острвима, са канцеларијом у Њујорку (а 

под јурисдикцијом офшор зоне Делавер), регистрован је Skiff Capital 

(Offshore) Fund, Ltd., који се води на једног од водећих 

приватизационих саветника у Србији. Иначе, према достављеној 

пријави из 2013. године, која је јавно доступна на интернету, овај 

фонд прима инвестиције у минималном износу од милион долара, а 

управља капиталом од 30 милиона долара (U.S. Securities and 

Exchange Commission, 2013). 

Када се ради о производном офшорингу, интересантно је да 

по том основу Србија није била дестинација. У том контексту је 

интересантно да је у државе источне Европе, којима Србија 

географски и историјски припада, највећи прилив иницијално био 
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последица јефтине радне снаге, што су неке од њих искористиле то 

као прилику за развој сопственог привредног система и амбијента 

(Hobbs, 2016, стр. 140). Наиме, ова чињеница отвара дилему да ли је 

изостанак производног офшоринга последица неспремности Србије 

да усвоји овај инструмент за развој сопствених капацитета, или пак 

невољности (политичке и/или интересне) да се Србији не омогући 

приступ том инструменту. 

Посматрано у наведеном контексту, дејство офшоринга 

излази изван оквира који је могуће уредити само у економској сфери. 

Наиме, не само да у оквиру актуелног глобалног финансијског 

поретка није могуће обезбедити заштиту од денационализације 

државне имовине, већ и актуелни модели администрирања и 

рачуноводства погодују интерсима капитала, у чијој позадини не 

морају увек бити стриктно пословни интереси (Free, 2010, стр. 498-

499). При томе се не смеју игнорисати позитивни ефекти офшоринга, 

под условом да су уклопљени у целовит привредни систем на 

националном нивоу. У том смислу, као компаративна предност 

Србије се сматра висок ниво технилошке оспособљености кадрова 

који се могу ангажовати на локалном нивоу (Soskin, 2010, стр. 123), 

што је према објективним критеријумима чини потенцијално 

перспективним одредиштем производног офшоринга. 

У случају Србије, изван опсега економског офшоринга остаје 

вантериторијализација јавних послова, попут контроле граница, 

царинских и других послова, иначе у делокругу одговарајућих 

органа држава чланица ЕУ (Z v š ik, 2016, стр. 10). Овде се ради о 

вршењу послова који се односе на интерес других држава, без 

експлицитно предвиђене међународне уговорне обавезе, на основу 

политичког интереса, одређеног као процес европских интеграција. 

Најекспониранији пример представља поступање у мигрантској 

кризи, у којој се Србија нашла као транзитна земља и преузела је 

дужности које су везане за заштиту спољних граница ЕУ, чији 

Србија није члан. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Дејство и значај офшоринга у међународним односима и 

примери примена офшоринга у Републици Србији указују на 

суштинску феноменолошку одлику. Шта год да офшоринг обухвата 

као појавни облик, увек се ради првенствено о механизму 

остваривања приватног интерса носиоца капитала изнад јавног 

интереса оличеног у суверенитету.  
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Офшоринг генерише изазове у више равни које су од утицаја 

на стабилност националних заједница. Пре свега, најдиректнија 

последица је отварање и гашење радних места, што отвара 

могућности за непосредан утицај на квалитет живота грађана, тако 

што за једну државу има позитивне, а за другу негативне последице.  

Други изазов је везан за утицај офшоринга на привредни 

систем и економску политике државе седишта, државе-домаћина и 

других држава на тржишту офшороринга, у смислу спољног чиниоца 

који делује на унутрашњу стабилност државе. Наиме, алокација 

производних капацитета може бити последица политичких интереса 

државе(а) седишта, те не мора нужно доприносити обликовању 

привредног система, као ни економске политике у интересу државе-

домаћина (осим отварања радних места). 

Такође, офшоринг шири спектар механизама за пореске утаје, 

шверц и прање новца, што државе ставља пред изазов да заштите 

националну имовину. 

Наведене промене за последицу имају појачан фактор ризика 

по виталне вредности државе и грађана као целине у најмање три 

аспекта. Први је појачана миграција, као иманентна последица 

кретања радних места. Други је реакција друштвено-политичког 

оквира на спољне промене као елемент утицаја на живот заједнице 

(од подстицаја до ксенофобних реакција). Трећи је непозната 

вредност тржишта офшоринга, што државу, као одговорну за 

стабилност заједнице, доводи у позицију да пасивно трпи глобалне 

трендове на које не може да утиче.  

Офшоринг, као генератор изазова за националну безбедност, 

представља тему на међународном нивоу. Међутим, за сада, 

настојања за било каквим консензусом о нормирању овог механизма 

остају ограничена на спречавање финансирања тероризма, сузбијање 

транснационалног организованог криминала и корупције. Проблем, с 

тим у вези, осим интереса носилаца капитала и држава њиховог 

седишта, представља чињеница да сузбијање анонимности и 

нетранспарентности изискује међународну сарадњу на плану 

размене података, а не само бирократску стандардизацију и надзор. 

У том погледу постоји јасна дискрепанција између достигнутих 

стандарда заштите приватности у односу на потребу да се располаже 

подацима о личности, финансијама у односима између држава.  

Чини се, да државама попут Србије, које представљају 

потенцијалну дестинацију капитала, у тим околностима не преостаје 

много, осим да офшоринг усмеравају према сопственим интересима, 

како не би биле изложене демонтирању свог привредног система, 
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будући да се друштвена стабилност не може темељити на тренутном 

интересу капитала покретљивог у глобалном окружењу. 
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