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ДИМЕНЗИЈЕНАЦИОНАЛНИХ
КУЛТУРАИОРГАНИЗАЦИОНО
ПОНАШАЊЕСАПОСЕБНИМ
ОСВРТОМНАПРИМЕРУ
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Сажетак: Глав ни циљ овог ра да је сте да ука же да ди мен зи је на
ци о нал них кул ту ра ути чу на раз ли чи те аспек те ор га ни за ци о ног 
по на ша ња. Као пот по ра у ра ду ко ри сти се пе то ди мен зи о нал ни 
кул ту ро ло шки мо дел ау то ра Хоф сте да. Ау то ри у ра ду по себ ну 
па жњу по све ћу ју ди мен зи ја ма ра спо на мо ћи и из бе га ва њу ри зи ка 
и не из ве сно сти. Ка да је њи хов ин декс на ни воу на ци о нал не кул ту ре 
ви сок то усло вља ва и по себ ну кли му у окви ру са мих ор га ни за ци ја –  
до ла зи до по ја ве ви со ких хи је ра хиј ских пи ра ми да, цен тра ли за ци
је у од лу чи ва њу, ау то крат ског по на ша ња ме на џе ра, не га тив них 
ста во ва пре ма ра ду, по ја ви стре са и не до са тат ку пред у зет нич ког 
по на ша ња. По се ба но ин те ре со ва ње за ову те му по ти че и од чи
ње ни це да су у Ср би ји обе по ме ну те ди мен зи је на ви со ком ни воу.

Кључне речи: на ци о нал на кул ту ра, ор га ни за ци о но по на ша ње, 
запо сле ни, ме на џер, ау то кра ти ја

ГОРДАНАЂУРЕТИЋиНЕВЕНАКРАСУЉА
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Увод

У да на шњем по слов ном окру же њу ко је ка рак те ри ше све
при сут на гло ба ли за ци ја, зна ча ју на ци о нал не кул ту ре при
да је се све ве ћа па жња. Ме на џе ри ком па ни ја сва ко днев но 
по слу ју са љу ди ма из раз ли чи тих зе ма ља па се по зна ва ње 
њи хо вих основ них, кул ту ро ло шки усло вље них вред но сти, 
ус по ста ви ло као је дан од кључ них фак то ра за успе шну 
сарад њу. 

Кул ту ро ло шка „пот ко ва ност” по ста је им пе ра тив на ме на
џер ска ве шти на ко ја омо гу ћа ва бо ље схва та ње ин тен ци ја 
ка ко ино парт не ра та ко и кон ку ре на та. Она сма њу је  мо гућ
ност по ја ве не спо ра зу ма на ста лих из по гре шног  ту ма че ња 
ту ђих ре чи, ми сли и де ла што је нео п хо дан услов за функ
ци о ни са ње мул ти кул тур них ти мо ва, мул ти на ци о нал них 
корпорација и ин тер на ци о нал них ком па ни ја.1.

Гло бал но по сло ва ње пру жа не бро је не шан се али зах те ва и 
пу но до дат ног уче ња на ни воу чи та ве ор га ни за ци је. Ме на
џер ске прак се ко је су се у јед ној кул ту ри до ка за ле као успе
шне у дру ги ма мо гу би ти не са мо не а де кват не већ и кон
тра про дук тив не.  Из на ве де них раз ло га ор га ни за ци је мо ра ју 
би ти спрем не да сво је стра те ги је, струк ту ре, ак тив но сти и 
ме то де за по сти за ње ци ље ва при ла го де со циокул тур ном 
окру же њу у ко ме по слу ју2 .

У да љем ра ду ау то ри ће се слу жи ти Хоф сте до вим пе то ди
мен зи о нал ним кул ту ро ло шким мо де лом ка ко би што ја сни
је ука за ли да се раз ли чи те ва ри ја бле ор га ни за ци о ног по на
ша ња на ла зе под ја ким ути ца јем са ме на ци о нал не кул ту ре. 
Ка ко Хоф сте де на во ди „на ци о нал на кул ту ра је по пут мен
тал ног про гра ми ра ња – она је ша блон за на чин раз ми шља
ња, осе ћа ња и по на ша ња ко је по је дин ци уче од де тињ ства и 
потом при ме њу ју чи та вог жи во та”.

По себ на па жња, с об зи ром да су се у обла сти ор га ни за ци
о ног по на ша ња по ка за ле из у зет но ва жним, би ће по све ће
на две ма ди мен зи ја ма, ра спо ну мо ћи и из бе га ва њу ри зи ка 
и не из ве сно сти. Обе има ју ди рек тан ути цај на фор ми ра ње 
од но са из ме ђу ме на џе ра и за по сле них, по сто ја ње ор га ни за
ци о не хи је ра хи је, и уоп ште на све ор га ни за ци о не про це се 
и ис хо де. 

1 Ti pu rić, D., Po drug, N. and Hruš ka, D. (2007) Cul tu ral dif e ren ces: Re sults 
from em pi ri cal re se arch con duc ted in Cro a tia, Slo ve nia, Bo snia and Her ze
go vi na and Hun gary, The Bu si ness Re vi ew, Cam brid ge 7, pp. 151–157.

2 Fran ce sco, A. M. and Gold, B. A. (2005) In ter na ti o nal or ga ni za ti o nal 
behavi or: Text, ca ses, and skill (2nd ed.), Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey:  
Pe ar son Pren ti ce Hall.



325

ГОРДАНА ЂУРЕТИЋ и НЕВЕНА КРАСУЉА

То ме сва ка ко тре ба до да ти и чи ње ни цу да су њи хо ви ин дек
си у Ср би ји вр ло ви со ки, што је још је дан од раз ло га за њи
хо во бо ље упо зна ва ње и про у ча ва ње.

Хоф сте де ов пе то ди мен зи о нал ни  
кул ту ро ло шки мо дел

Ау тор Герт Хофстеде (Ge ert Hof ste de) из вр шио је јед но од 
нај ва жни јих и нај оп шир ни јих ис тра жи ва ња ве за них за раз
ли чи то сти на ци о нал них кул ту ра. Сво ју кроскул тур ну сту
ди ју спро вео је у пе ри о ду из ме ђу 1967. и 1973. го ди не, у Ај
биему, ве ли кој мул ти на ци о нал ној ком па ни ји. Ис тра жи ва
њем је би ло об у хва ће но 116 хи ља да за по сле них из 72 зе мље 
и са 20 раз ли чи тих го вор них под руч ја. Јед на од фи ли ја ла у 
ко јој је оба вље но ис тра жи ва ње на ла зи ла се на под руч ју бив
ше Ју го сла ви је (СФРЈ) и по ред оста лих ак тив но сти ба ви ла 
се уво зом и сер ви си ра њем аме рич ких про из во да. 

Ау тор Хоф сте де и  са рад ни ци уста но ви ли су че ти ри основ
не ди мен зи је на осно ву ко јих је мо гу ће раз ли ко ва ти на ци о
нал не кул ту ре – ра спон мо ћи (Po wer Dis tan ce – PDI), из бе га
ва ње ри зи ка и не из ве сно сти (Un ce ra tinty Avo i dan ce – UAI), 
ин ди ви ду а ли зам на спрам ко лек ти ви зма (In di vi du a lism/
Col lec ti vism – IDV/COL) и му шка на спрам жен ске кул ту ре 
(Mascu li ne/Fe mi ni ne – MAS/FEM). Ка сни је, 1987. го ди не, 
уста но вље на је и пе та ди мен зи ја, ду го роч на на спрам крат
ко роч не ори јен та ци је у вре ме ну (Long Term Ori en ta tion – 
LTO).

Ра спон мо ћи мо же се де фи ни са ти као оп сег у ко ме ма ње 
моћ ни при пад ни ци ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја при хва та ју 
чи ње ни цу да је моћ ди стри бу и ра на не јед на ко. Пре ма Хоф
сте до вом из ве шта ју, из 2010. го ди не, ин декс ра спо на мо ћи 
утвр ђен је за 76 зе ма ља. Нај ви ши ин дек си уста но вље ни су 
на под руч ју зе ма ља ис точ не Евро пе, ла тин ских зе ма ља и 
кон ти нен ти ма Ази је и Афри ке3.

Ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти од но си се на то
ле ран ци ју дру штва пре ма не из ве сно сти бу ду ћих до га ђа ја. У 
зе мља ма где је овај ин декс ви сок, љу ди ће се осе ћа ти не
ла год но у си ту а ци ја ма ко је ни су струк ту и ра не, ко је су но ве 
или су им не по зна те. Страх од не из ве сно сти амор ти зу је се 
по ста вља њем ве ли ког бро ја пра ви ла, пра ва, оба ве за, ко до ва 
по на ша ња. Ве ру је се у по сто ја ње са мо јед не исти не. 

За раз ли ку од њих, у кул ту ра ма где је овај ин декс ни зак по
сто ји ма ње пра ви ла, љу ди су опу ште ни ји, а но ве до га ђа је 

3 Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and Or ga ni za
ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.). New York: McGrawHill.
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при хва та ју без стра ха и стре са. Пре ма већ на ве де ној Хоф
сте до вој ли сти, ин дек си су нај ви ши у зе мља ма ис точ не и 
цен трал не Евро пе, ла тин ским зе мља ма, Ја па ну, гер ман
ским зе мља ма, док су ни ски у зе мља ма ен гле ског го вор ног 
под руч ја, нор диј ским зе мља ма и у окви ру зе ма ља ки не ске 
култу ре.

Та бе ла 1 – Ин декс ра спо на мо ћи
Из вор: Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res 
and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York: 

McGrawHill.

Та бе ла 2 – Ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти; Из вор:  
Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and  

Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York:  
McGrawHill.

Висок распон моћи Низак распон моћи 

Моћ је база друштва и њен легитимитет 
се не доводи у питање 

Моћ  је легитимна и подлеже 
критеријумима доброг и злог 

Деца се покоравају родитељима Родитељи децу третирају као себи 
равноправне 

Старији људи се обавезно морају 
поштовати; млађи их се плаше 

Старијих људи нико се не плаши нити има 
обавезу да их поштује без разлога 

Постојање хијерахије која поразумева и 
егзистенцијалну неједнакост 

Хијерархија подразумева различитост 
улога и установљава се по потреби 

Запослени очекују јасне директиве од 
менаџера шта треба да раде 

Запослени очекују да их менаџери 
консултују 

Владе држава су аутократске Владе држава су плуралистичке и 
постављају се по основу мирних избора 

Честа корпупција уз политичке 
скандале који се заташкавају 

Корпупција је ређа а политички скандали 
подразумевају крај каријере 

Дистрибуција примања на нивоу 
друштва је веома неуједначена 

Дистрибуција примања на нивоу друштва 
је уједначена 

 

Висок индекс избегавања ризика и 
неизвесности 

Низак индекс избегавања ризика и 
неизвесности 

Неизвесност у животу доживљава се 
као претња, нешто чега се треба 
плашити 

Неизвесност у животу прихвата се 
нормално; сваки дан доноси нешто ново 

Висок ниво постојања стреса, нервозе и 
неуротичности 

Лакоћа живљења, мање стреса и нервозе 

Мања брига о здрављу и општем 
животном благостању 

Активно вођење рачуна о здрављу и 
општем животном благостању 

Потреба за структуром и правилима Прихватање потенцијалног хаоса и 
неизвесности без претходних припрема 

Наставници/професори морају имати 
одговоре на сва питања 

Наставницима/професорима је дозвољено 
да кажу „не знам” 

Останак на истом радном месту чак и у 
случају потпуног незадовољства 

Промена посла не доживљава се као 
проблем 

Емоционална потреба за постојањем 
правила 

Правила се не морају обавезно прихватати 

У политичкој сфери друштва грађани се 
доживљавају као потпуно 
некомпетентни у односу на ауторитете 

У политичкој сфери друштва грађани се 
третирају као компетентни, што им 
ауторитети и показују 
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По сто ја ње ин ди ви ду а ли зма са јед не, а ко лек ти ви зма са дру
ге стра не, озна ча ва ни во у ко ме љу ди се бе ви де као ин ди ву
дуе или пак при пад ни ке од ре ђе них гру па. У ин ди ви ду а ли
стич ким кул ту ра ма сва ки по је ди нац во ди ра чу на о се би и 
о чла но ви ма нај у же по ро ди це. У ко лек ти ви стич ким кул ту
ра ма по је ди нац по ро ђе њу при па да гру пи са ко јом је то ком 
чи та вог жи во та те сно по ве зан. Ви сок ни во ин ди ви ду а ли зма 
при су тан је у го то во свим раз ви је ним За пад ним зе мља ма, 
док ви сок ни во ко лек ти ви зма до ми ни ра у ма ње раз ви је ним 
зе мља ма Евро пе, а по себ но на под руч ју ње ног ис точ ног де
ла. Ја пан се на ла зи у сре ди ни ова два по ла.

Та бе ла 3 – Ин ди ви ду ал изам на спрам ко лек ти ви зма; Из вор:  
Hof stede, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and  

Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.),  
New York: McGrawHill.

Кул ту ро ло шка ди мен зи ја му шких и жен ских кул ту ра ре
флек ту је се у при х ва ће ним до ми нант ним вред но сти ма на 
ни воу дру штва у це ли ни. У му шким кул ту ра ма до ми нант
не вред но сти су до стиг ну ћа и успех, а у жен ским ква ли тет 
жи во та и бри га о дру ги ма. Ком па ра тив но по сма тра ју ћи ове 
кул ту ре очи глед на је тен ден ци ја ка по ла ри за ци ји – ве ли ко и 
бр зо је по жељ но и при хва тљи во у му шком дру штву, док се 
у жен ском мно го ви ше фа во ри зу је ма ло и уме ре но. Глав не 
ка рак те ри сти ке му шких кул ту ра су ори јен та ци ја ка по стиг
ну тим ре зул та ти ма, по бе ди и ус пе си ма. Са дру ге стра не, у 
жен ским кул ту ра ма основ на вред ност је уме ре ност. Ви со ко 
се вред ну је ква ли тет жи во та као и од но си са дру гим љу ди
ма. Ин декс му шких вред но сти ви сок је у Ја па ну, зе мља ма 
не мач ког го вор ног под руч ја, у не ким Ла тин ским зе мља ма, 
нпр. Ита ли ји и Мек си ку. Ин декс је не што ни жи у за пад ним 
зе мља ма ко је при па да ју ен гле ском го вор ном под руч ју, док 

Индивидуализам Колективизам 

Свако води рачуна искључиво о себи 
и својој ужој породици 

Људи се рађају и живе у проширеним 
породицама 

„ЈА” логика „Ми” логика 

Тежња ка приватности Потреба за припадањем 

На људе се гледа као на индивидуе Људи се посматрају сходно групи којој 
припадају 

Непоштовање норми води стварању 
осећаја кривице 

Непоштовање норми води стварању осећаја 
срамоте 

Особа одлуке доноси самостално Одлуке се доносе у консултацији са осталим 
члановима породице и пријатеља 

Инсистира се на личном идентитету Истицање личног идентитета сматра се 
непримереним 

Сврха едукације јесте научити како се 
учи 

Сврха едукације је припрема за рад 

Задаци су важнији од односа Односи су важнији од задатака 
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је из у зет но ни зак у нор диј ским зе мља ма и не ким ла тин
ским и азиј ским зе мља ма као што су Фран цу ска, Шпа ни ја, 
Португа ли ја, Чи ле, Ко ре ја и Тај ланд.

Та бе ла 4 – Му шка на спрам жен ске кул ту ре; Из вор: Hof ste de, G., 
Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010) Cul tu res and Or ga ni za ti ons: 

Soft wa re of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York: McGrawHill.

Та бе ла 5 – Крат ко роч на на спрам ду го роч не ори јен та ци је у вре ме
ну; Из вор: Hof ste de, G., Hof ste de, G. J. and Min kov, M. (2010)  

Cul tu res and Or ga ni za ti ons: Soft wa re of the Mind  
(Rev. 3rd ed.), New York: McGrawHill.

По след ња ди мен зи ја, крат ко роч на на спрам ду го роч не 
ори јен та ци је у вре ме ну ука зу је у ком оп се гу је дру штво 

Женски принцип Мушки принцип 

Минимална социјална и емоционалана 
разлика између мушкараца и жена 

Разлика између полова изузетно је 
наглашена 

Како жене тако и мушкарци треба да се 
понашају умерено и заштитнички 

Мушкарци треба да буду амбициозни 
и борбени а жене асертивне 

Постојање баланса на линији посао-
породица 

Послу се даје првенство у односу на 
породицу 

Слабији појединци се штите и симпатишу Дивљење јачима 

Испољавање емоција, посебно у виду плача, 
сматра се нормалним за оба пола 

Мушкарци не плачу а жене се не туку 

Мајке одлучују колико ће деце имати Очеви одлучују о величини породице 

Много жена налази се на политичким 
позицијама 

Политичке позиције су више за 
мушкарце 

Религија је усмерена ка људима Религија је усмерена ка боговима 

 

Краткорочна оријентација Дугорочна оријентација 

Најважније ствари у животу већ су се 
десиле или се управо дешавају 

Најважније ствари десиће се у неком 
будућем периоду 

Инсистирање на стабилној личности – 
добра особа увек је иста 

Добра особа прилагођава се различитим 
условима 

Универзална веровања о томе шта је добро 
а шта лоше 

Појам о добром и лошем мења се 
сходно ситуацији 

Држање до традиције Традиција се мења под утицајем 
променљивих околности 

Грађани треба да се поносе својом земљом Грађани уче о другим земљама и 
културама 

Успех или неуспех у образовању често се  
приписује фактору среће 

Успех или неуспех у образовању 
приписује се уложеном труду 

Спор економски раст сиромашних земаља Убрзан економски раст до постизања 
просперитета 
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окренуто ка са да шњем вре ме ну и до га ђа ји ма, или пак ка 
бу дућ но сти. При пад ни ци кул ту ра чи ја је ори јен та ци ја ду
го роч на пре фе ри ра ју по ста вља ње и оства ри ва ње ду го роч
них ци ље ва. Зе мље ко је су ду го роч но ори јен ти са не на ла зе 
се на под руч ју ис точ не и цен трал не Евро пе. Крат ко роч но 
ори јен ти са ним при па да ју Аме ри ка, Афри ка, Ау стра ли ја и 
му слиман ске зе мље.

За хва љу ју ћи све ве ћем бро ју ис тра жи ва ња у прет ход них пар 
де це ни ја, да нас по сто ји већ ши рок оп сег са зна ња  о то ме 
на ко ји на чин кул ту ро ло шке вред но сти ути чу на по на ша ње 
како са мих ор га ни за ци ја, та ко и за по сле них4.

Ра спон мо ћи у ор га ни за ци о ном кон тек сту

Ка да је у пи та њу ди мен зи ја ра спо на мо ћи, тре ба на гла си ти 
да њен кон цепт пр во бит но по ти че од хо ланд ског со ци јал
ног пси хо ло га Мул де ра. По сма тра ју ћи од ре ђе не фе но ме не 
ау тор је за кљу чио је да је моћ по тен ци јал да се по на ша ње 
дру ге осо бе ди рект но усме ра ва, а ра спон мо ћи пред ста вља 
ни во не јед на ко сти из ме ђу чла но ва дру штва5. Ова  ди мен зи
ја да ље је раз ра ђе на од стра не ау то ра Хоф сте да ко ји ис ти
че да је она ме ра ин тер пер со нал ног ути ца ја ко ји ме на џе ри 
поседу ју у од но су на за по сле не. 

Као што се из на ве де ног мо же за кљу чи ти, очи глед но је да се 
ра спон мо ћи од но си на по сто ја ње не јед на ко сти из ме ђу љу
ди у дру штву. Узи ма ју ћи у об зир ор га ни за ци о ни  кон текст, 
ова ди мен зи ја ука зу је на по сто ја ње су пер и ор ни јих и ма ње 
су пер и ор них, од но сно над ре ђе них и под ре ђе них. Та ко ђе, 
ве о ма је ва жно ис та ћи да је ова кав по ре дак при хва ћен од 
обе стра не без ика квог про ти вље ња. Ра спон мо ћи од ре ђу је 
ни во фор мал не  хи је ра хи је у ор га ни за ци ји, на чин на ко ји се 
до но се од лу ке, ни во цен тра ли за ци је. 

У кул ту ра ма где је ра спон мо ћи ви сок ме на џе ри су па тер на
ли стич ки на стро је ни, а њи хов на чин во ђе ња је ау то крат ски. 
За по сле ни им ве ру ју, не пре и спи ту ју до не те од лу ке, по ви
ну ју им се и по на ша ју ло јал но. У ова квом ам би јен ту ме на
џе ри су ви ше окре ну ти за да ци ма не го љу ди ма. По сао  ко ји 
за по сле ни тре ба да оба ве уна пред је стрикт но од ре ђен па 
оту да и не по сто ји по тре ба за стал ним ин тер ак ци ја ма из ме
ђу ме на џе ра и за по сле них. Да кле, све пре ди спо зи ци је за по
сто ја ње хи је рар хиј ског уре ђе ња у пот пу но сти су при сут не. 
У култура ма ко је има ју ви сок ра спон мо ћи, па са мим тим 

4 Kha tri, N. (2009) Con se qu en ces of Po wer Dis tan ce Ori en ta tion in Or ga ni za
ti ons, Vi sion, 13(1).

5 Mul der, M. (1977) The Daily Po wer Ga me, Le i den, Net her lands: Mar ti nus 
Nij hof.
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и њи хо вим ор га ни за ци ја ма, ви со ко се це не ста тус, моћ и 
престиж6. 

Ор га ни за ци је у овим кул ту ра ма има ју свој по се бан по ре дак 
ко ји омо гу ћа ва да се од лу ке до но се и им пле мен ти ра ју ве
ли ком бр зи ном. Ево и на ко ји на чин. За по сле ни ис по ља ва
ју суб ми сив ност у по на ша њу, а по зи ци ја се ни о ра се ни ка да 
не до во ди у пи та ње. Мла ђи за по сле ни без ре зер ве по шту ју 
ста ри је. Од лу ке се до но се од стра не не ко ли ци не ме на џе ра 
ко ји функ ци о ни шу на вр ху ор га ни за ци о не пи ра ми де. Ме
ђу тим, не до ста так ин фор ма ци о ног ин пу та од стра не свих 
за по сле них, сла бе ко му ни ка ци је и де ље ње ин фор ма ци ја на 
свим хи је ра хиј ским ни во и ма, чи не да до не те од лу ке че сто 
не по седу ју по тре бан ква ли тет. 

Исто та ко, до но ше ње од лу ка са мо од стра не топ ме наџ мен
та че сто са со бом по вла чи и не е тич ка по на ша ња ко ја нај че
шће  про ла зе нео па же но. Раз лог је вр ло ја сан – ме на џе ри 
не ма ју оба ве зу да до не те од лу ке ева лу и ра ју и прав да ју пред 
остатком ка дра. 

Ем пи риј ске сту ди је ука зу ју да је ви сок ин декс ра спо на мо
ћи ду бо ко уко ре њен у ко лек ти ви стич ким кул ту ра ма. У свом 
оп се жном ис тра жи ва њу ау тор Хоф стед ве о ма ја сно ис ти че 
да су ди мен зи је ра спо на мо ћи и ин ди ви ду а ли зма/ко лек ти ви
зма у по зи тив ној ко ре ла ци ји – та ко ко лек ти ви стич ке обич но 
има ју ви сок ра спон мо ћи, а ин ди ви ду а ли стич ке ни зак7. 

Мно ги ау то ри по ред Хоф сте да до шли су до истог за кључ
ка – ко лек ти ви зам се мо же по ве за ти са по сто ја њем ви со ког 
сте пе на ка ко дру штве не та ко и ор га ни за ци о не хи је ра хи је.8

Ме ђу тим, и по ред свих ло ших ко но та ци ја ко је де фи ни тив но 
по се ду је, ви сок ра спон мо ћи у ко лек ти ви стич ким кул ту ра
ма не мо ра увек би ти дис функ ци о на лан. У не ким зе мља ма 
за по сле ни чак и во ле ди рек ти ве ко је ће им сма њи ти по ја ву 
ха о са и не пред ви ди во сти у по слов ном окру же њу. 

Та ко нпр. у Тур ској, за по сле ни у ве ћи ни ком па ни ја не ма ју 
про блем да по слу ју са „моћ ни јим” ме на џе ри ма. Ор га ни за
ци ја функ ци о ни ше та ко што од лу ке до но си топ ме наџ мент 
и са мим тим на се бе пре у зи ма по слов ни ри зик. За по сле ни у 

6 Kirk man, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X. and Lo we, K. B. (2009) 
In di vi dual po wer dis tan ce ori en ta tion and fol lo wer re ac ti ons to tran sfor ma ti
o nal le a ders: A crossle vel, crosscul tu ral exa mi na ti on, Aca demy of Ma na ge
ment Jo ur nal, 52, pp. 744764.

7 Hof ste de, G. (1980) Cul tu re’s Con se qu en ces: In ter na ti o nal Dif e ren ces in 
WorkRe la ted Va lu es, Sa ge Pu bli ca ti ons, Be verly Hills, CA.

8  Bond, M. H. (1996) Chi ne se Va lu es, in: Bond, M. H. (ed.) The Hand bo ok of 
Chi ne se Psycho logy, Ox ford Uni ver sity Press, Hong Kong.
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тој си ту а ци ји не мо ра ју да бри ну о ис хо ду од лу ке и не пре у
зи ма ју од го вор ност за њен ис ход. Ме на џе ри на ра ци о на лан 
на чин убе ђу ју за по сле не да је од лу ка ко ју тре ба да до не су 
пот пу но ис прав на и аде кват на, слу же ћи се чи ње ни ца ма и 
здра вом ло ги ком као пот по ром. „Ве руј те ми да ис прав но” 
по ста је мо то од лу чи ва ња. Ка да је реч о со ци јал ној раз ме
ни, ме на џе ри се пре ма за по сле ни ма по на ша ју пот пу но бе
не во лент но, при ја тељ ски, обе ћа ва ју ћи за уз врат на гра де и 
услуге9.

Ау тор Та рас и са рад ни ци из вр ши ли су ис тра жи ва ње чи ји 
за кључ ци пред ста вља ју из у зет но ква ли тет ну сли ку ре ал но
сти и по слов не прак се у кул ту ра ма где је на ве де ни ин декс 
ви сок10. 

Уко ли ко се у об зир узме оп ште жи вот но бла го ста ње по сто
ји не ко ли ко те о риј ских раз ло га услед ко јих се уна пред мо
же пред ви де ти да ви сок ин декс ра спо на мо ћи не по го ду је 
ње го вом ра сту. Као пр во, ту је чи ње ни ца да је не јед на кост 
у овим кул ту ра ма да та ка те го ри ја и као та ква про жи ма све 
сфе ре дру штва. За тим, уко ли ко се раз ма тра со ци јал ни ни во 
дру штва, од но сно са ма ка те го ри ја со ци јал ног про гре са, ви
сок ин декс ра спо на мо ћи при мо ра ва по је дин це да се др же 
ри гид них, че сто већ пре ва зи ђе них нор ми и уло га, а све у 
ци љу одр жа ва ња sta tus quoa. На овај на чин би ло ко ји об
лик со ци јал ног про гре са би ва знат но оте жан, не ка да чак и 
не мо гућ. Ка да се ра ди о ор га ни за ци о ном ни воу, кон крет но 
за до вољ ству по слом, за по сле ни у овим кул ту ра ма че сто се 
иза ја шња ва ју као по слов но за до вољ ни. По ми шље ну не ма
лог бро ја ау то ра, они за дру га чи ји по ре дак и не зна ју, а услед 
не до ста та ка раз ли чи тих ис ку ста ва (кон крет но ве за них за 
по слов ну ау то но ми ју) ни су у ста њу да до не су дру га чи ји 
закљу чак11.

Ви сок ин декс ра спо на мо ћи усло вља ва и спе ци фи чан на
чин из ра жа ва ња емо ци ја. По је дин ци ко ји има ју моћ мно го 
че шће ис ка зу ју сво је емо ци је док они ко ји је не по се ду ју 
емо ци је за др жа ва ју за се бе. Ау тор Мон ди лон на во ди да емо
ци је по но са, љут ње и бе са по ка зу ју моћ не осо бе, док страх, 

9 Pa sa, S. F. (2000) Le a der ship In flu en ce in a High Po wer Dis tan ce and Col
lec ti vist Cul tu re, Le a der ship & Or ga ni za tion De ve lop ment Jo ur nal, 21(b),  
pp. 414426.

10 Ta ras, V., Kirk man, B. L. and Steel, P. (2010) Exa mi ning the im pact of Cul
tu re’s Con se qu en ces: A threede ca de, mul ti le vel, me taanalytic re vi ew of 
Hof ste de’s cul tu ral va lue di men si ons, Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, 95,  
pp. 405439.

11 Hu ang, X. and Van de Vli ert, E. (2003) Whe re in trin sic job sa tis fac tion fa ils 
to work: Na ti o nal mo de ra tors of in trin sic mo ti va tion, Jo ur nal of Or ga ni za ti
o nal Be ha vi or, 24, pp. 159179.
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нерво зу и ту гу по ка зу ју они ко ји ни су моћ ни12. Да кле, ме на
џер ски ка дар има „пра во” на ис ка зи ва ње не га тив них емо ци
ја док се од за по сле них оче ку је да по ка зу ју са мо по зи тив не.

За ни мљив за кљу чак од но си се и на си стем пра вед но сти у 
ор га ни за ци ји. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су не фер и не
пра вед не прак се мно го при сут ни је у кул ту ра ма где је ин декс 
ра спо на мо ћи ви сок. Раз лог  је са свим ја сан и од но си се на 
чи ње ни цу да се мо рал ност по сту па ка ау то ри та тив них осо
ба рет ко пре и спи ту је. Та ко ђе, ма ње моћ ни по је дин ци, са
жи вље ни са ду хом не јед на ко сти, мно го лак ше при хва та ју и 
ге не рал но би ва ју ма ње из не на ђе ни и по го ђе ни раз ли чи тим 
не фер прак са ма13.

Ау тор Бан ду ра је још пре мно го де це ни ја на пи сао сво ју 
те о ри ју о со ци јал ној раз ме ни. Иа ко већ ста рог да ту ма она 
се и да ље чи ни ве о ма ва лид ном – у дру штви ма са ви со ким 
ра спо ном мо ћи под ре ђе ни сво је ше фо ве гле да ју као узор и 
че сто их опо на ша ју. Та ко се ово по на ша ње за пра во учи и 
потом пре но си са ге не ра ци је на ге не ра ци ју за по сле них14. 

Чи ње ни ца ко ја мо же би ти од ве ли ке ко ри сти у про у ча ва њу 
крос кул тур ног ор га ни за ци о ног по на ша ња, а ко ре спон ди ра 
са на пред на ве де ним, ука зу је да  ди мен зи ја ви со ког ра спо
на мо ћи, за јед но са до ми нант ним ко лек ти ви змом, ни је до
бра осно ва за раз вој пред у зет нич ког ду ха и пред у зет ни штва 
уопшт е15.

Та ко ђе, ви сок ин декс ра спо на мо ћи ни је до бра пре ди спо зи
ци ја ни за раз вој ино ва тив них прак си људ ских ре сур са. Са 
дру ге стра не, а пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња,  ни зак ни
во ин дек са ра спо на мо ћи омо гу ћу је за по сле ни ма да до би ју 
ве ћу па жњу од стра не топ ме на џе ра – у ова квим кул ту ра ма 
че сто се ор га ни зу ју тре нин зи и до дат не обу ке што за по сле
ни ма раз ви ја ја чи осе ћај по слов не од го вор но сти и ажур
но сти. Исто та ко, у ова квом ам би јен ту лак ше се ства ра ју и 

12 Mon dil lon, L., Ni e dent hal, P. M., Bra u er, M., Roh man, A., Dal le, N. and Uc
hi da, Y. (2005) Be li efs abo ut po wer and its re la tion to emo ti o nal ex pe ri en ce: 
A com pa ri son of Ja pan, Fran ce, Ger many, and the Uni ted Sta tes, So ci ety for 
Per so na lity and So cial Psycho logy Bul le tin, 31, pp. 11121122.

13 Shao, R., Rupp, D. E., Skar lic ki, D. P. and Jo nes, K. S. (2013) Em ployee  
ju sti ce ac ross cul tu res: A me taanalytic re vi ew, Jo ur nal of Ma na ge ment, 39, 
pp. 263301.

14 Ban du ra, A. (1971) So cial le ar ning the ory, New York: Ge ne ral Le ar ning 
Press.

15 Khatri, N. (2009) Con se qu en ces of po wer dis tan ce ori en ta tion in or ga ni za ti
ons, Vi sion, 13, pp. 19.



333

ГОРДАНА ЂУРЕТИЋ и НЕВЕНА КРАСУЉА

разви ја ју ор га ни за ци о не кул ту ре у ко ји ма се не по тен ци ра 
ста тус већ ис кљу чи во зна ње и здра во ра зум ско ра су ђи ва ње.16

Мно ги ау то ри у са вре ме ној ли те ра ту ри по ста вља ју пи та
ње да ли је ви со ка ди мен зи ја ра спо на мо ћи за и ста пре пре ка 
ино ва тив ном, кре а тив ном и ин вен тив ном ор га ни за ци ом по
на ша њу. Де ба те ве за не за мо гућ ност ње го вог евен ту ал ног 
сма њи ва ња ве ро ват но ће тра ја ти још ду го. 

Из бе га ва ње ри зи ка и не из ве сно сти  
у ор га ни за ци о ном кон тек сту

У по љу ме наџ мен та и ор га ни за ци о не пси хо ло ги је одав но се 
по ле ми ше о ути ца ју ин дек са из бе га ва ња ри зи ка и не из ве
сно сти на ве ли ки број аспе ка та ор га ни за ци о ног по на шња. 
Ка да се ра ди о со ци јал ном, од но сно груп ном ни воу, ни во 
по ме ну те ди мен зи јe нај ви ше ути че на фор ми ра ње ме на
џер ског сти ла, док се на ин ди ви ду ал ном исти од ра жа ва на 
радне пер фор ман се и по ја ву стре са код за по сле них.

За по сле ни ко ји жи ве и ра де у кул ту ра ма где је ин декс ове 
ди мен зи је ви сок че сто има ју не га тив не ста во ве пре ма ра ду 
ко ји по ти чу ди рект но од стал не бри ге о си гур но сти по сла. 
Ова кво ста ње ства ри чи ни да се на ла зе под кон стант ним 
стре сом.17

Јед ну од пр вих оп се жни јих  сту ди ја из вр шио је ау тор Сха не 
1993. го ди не (на узор ку од 33 зе мље) и до шао до за кључ ка 
да ви сок ни во ди мен зи је за пра во ко чи ино ва тив ност не са мо 
на ин ди ви ду ал ном и ор га ни за ци о ном ни воу, већ на ни воу 
чи та вог дру штва18.

По том је 1996. го ди не из вр ше на сту ди ја у ко јој су се по ре ди
ли ме на џер ски сти ло ви у фран сцу ским и аме рич ким ком па
ни ја ма. По ви ђе њу ау то ра, ви сок ин декс ди мен зи је у Фран
цу ској, а ни зак у Аме ри ци, ме на џер ске сти ло ве учи ни ло је 
пот пу но раз ли чи тим. Нпр. у ком па ни ја ма у Фран цу ској за
по сле ни су би ли под стал ним над зо ром ме на џе ра, а осо бље 
ко је је за ор га ни за ци ју ра ди ло дуг пе ри од вре ме на рет ко се 
от пу шта ло. Они су би ли не ки вид ка ме на те мељ ца ор га ни
за ци је. Си ту а ци ја у Аме ри ци би ла је дру га чи ја – по сао се 

16 Chin, S. C. and Pun, K. F. (2002) A Pro po sed Fra me work for Im ple men
ting TQM in Chi ne se Or ga ni za ti ons”, The In ter na ti o nal Jo ur nal of Qu a lity 
& Reli a bi lity Ma na ge ment, 19(2/3), pp. 272294.

17 De bus, M. E., König, C. J., Probst, T. M. and Kle in mann, M. (2012) Catch 
me if I fall! Enac ted un cer ta inty avo i dan ce and the so cial sa fety net as co
un tryle vel mo de ra tors in the job in se cu rity job at ti tu des link, Jo ur nal of 
Applied Psycho logy, 97(3), 690698. doi:10.1037/a0027832

18 Sha ne, S. (1993) Cul tu ral in flu en ces on na ti o nal ra tes of in no va tion, Jo ur nal 
of Bu si ness Ven tu ring, 8(1), pp. 5973.
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до би јао и за др жа вао по за слу зи, а ве за из ме ђу ме на џе ра и 
за по сле них би ла је знат но не по сред ни ја19.  

Мно го го ди на ка сни је до шло је и до по ја ве но вих, за ни јан су 
дру га чи јих за кљу ча ка. У том кон тек сту за ни мљи во је из не
ти ми шље ње ау то ра ОлоЛо пе за и ко ле га ко ји су ди мен зи ју 
те сти ра ли ве за но за па ра ме тре ро та ци је по сло ва, фор ми ра
ња ти мо ва, ау то но ми је на по слу и ко му ни ка ци је на ли ни ји 
за по сле ниме наџ мент. За кључ ци до ко јих су до шли мо гли 
би се су бли ми ра ти на сле де ћи на чин: као пр во, иа ко ви сок 
ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти на ме ће по тре бу 
за по сто ја њем пра ви ла, струк ту ре  и стан дар ди за ци је (уз 
које за по сле ни мно го бо ље функ ци о ни шу) то не мо ра иза
зва ти страх од но вих ства ри и не из ве сност ко је оне са со бом 
но се; уз аде кват ну ор га ни за ци о ну струк ту ру и по др шку од 
стра не ме наџ мен та за по сле ни ће би ти вољ ни да усво је но ве 
по слов не прак се; за по сле ни не ће би ти у бо ја зни да при ме не 
ино ва тив не прак се уко ли ко пре то га има ју мо гућ ност да се 
кон сул ту ју и по при ча ју са ме на џе ри ма20.

Ау тор Хоф сте де до вео је у ве зу по сто ја ње ви со ког ин дек
са из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти и фе но ме на нер во зе и 
стре са код за по сле них. Ка ко ау тор пи ше у сво јим књи га ма 
и члан ци ма, а по за кључ ци ма оп се жног Ајбием ис тра жи
ва ња, љу ди у овим кул ту ра ма осе ћа ју се не ла год но у си ту
а ци ја ма ко је су им но ве, не по зна те, чу де их и раз ли ку ју се 
од сва ко днев них прак си. Они пре фе ри ра ју да ка ко у жи во ту, 
та ко и ра ду, по се ду ју струк ту ру ко је ће се др жа ти. Сход но 
то ме, сва ки за ла зак у но во и не по зна то у њи ма иза зи ва осе
ћај за бри ну то сти и не ла го де. Ау тор је сво је тврд ње до ка зао 
на при ме ри ма зе ма ља из узор ка Ајбием сту ди је21.

Хоф сте де о ва тврд ња до ка за на је и од стра не мно гих дру гих 
ау то ра. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња из 2005.го ди не, 
за по сле ни у Ла тин ској кул ту ри ви сок ни во стре са до жи
вља ва ју услед не до стат ка ја сних струк ту рал них пра ви ла и 
недовољ не со ци јал не по др шке22. 

19 Go ut te far de, C. (1996) Ame ri can va lu es in the French wor kpla ce, Bu si ness 
Ho ri zons, 39(2), p. 60.

20 Ol loLópez, A., BayoMo ri o nes, A. and Lar ra zaKin ta na, M. (2011) The im
pact of co un tryle vel fac to rs on the use of new work prac ti ces, Jo ur nal of 
World Bu si ness, 46(3), pp. 394403. doi:10.1016/j.jwb.2010.07.010

21 Hof ste de, G. (2001) Cul tu re’s con se qu en ces: Com pa ring va lu es, be ha vi ors, 
in sti tu ti ons, and or ga ni za ti ons ac ross na ti ons (2nd Ed.), Tho u sand Oaks, 
CA: Sa ge

22 Ro dri gu ezCal cag no, M. (2005) Job stress among hi spa nic pro fes si o nals, Hi
spa nic Jo ur nal of Be ha vi o ral Sci en ces, 27(4), pp. 504516.



335

ГОРДАНА ЂУРЕТИЋ и НЕВЕНА КРАСУЉА

На рав но, по сто је си ту а ци је у ко ји ма се стрес иза зван не
пред ви ди во шћу мо же амор ти зо ва ти. Кон крет но, у том слу
ча ју и са ме ор га ни за ци о не кул ту ре фор ми ра ју се на на чин да 
за по сле ни увек има ју про це ду ре и пра ви ла ко јих ће се то ком 
ра да др жа ти. Та ко до ла зи до по кла па ња вред но сти ор га ни
за ци о не кул ту ре ком па ни је и вред но сти до ко јих за по сле ни 
др же.

Из бе га ва ње ри зи ка и не из ве сно сти ути че и на по слов не пер
фор ман се. Ни зак ни во ди мен зи је чак се ди рект но мо же по
ве за ти са њи хо вим ви со ким ни во ом. Ре ше ни стра ха од но вог 
и не по зна тог, за по сле ни ће но ве ин фор ма ци је про це су и ра ти 
мно го ефи ка сни је.

Исто та ко, и прет ход но про ди ску то ван стрес код за по сле них 
у овим кул ту ра ма ути че на оства ри ва ње за до во ља ва ју ћих 
по слов них пер фор ман си. Он ути че на сма њи ва ње па жње, 
фо ку са и сма њу је рад ну ме мо ри ју. 

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти ди рект ној, ја кој ве зи из ме
ђу ди мен зи је из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти и раз во ја 
пред у зет ни штва. Пред у зет ни штво, ко је је са мо по се би вр ло 
ком плек сан фе но мен, има из у зет но јак ути цај на еко ном ски 
раз вој дру штва23. Сход но то ме, по треб но је ис та ћи да је још 
у про шлом ве ку утвр ђе но да је раз вој пред у зет ни штва, и 
уоп ште пред у зет нич ког ду ха код љу ди, уско по ве зан са кул
ту ро ло шком ди мен зи јом из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно
сти. Као што је већ по ме ну то, у зе мља ма где је ин декс ове 
ди мен зи је ви сок, не пред ви ди вост бу ду ћих до га ђа ја сма тра 
се го то во фру стри ра ју ћом по ја вом, а су о ча ва ње са не по зна
тим иде ја ма, раз ли чи тим ти по ви ма љу ди и не сва ки да шњим 
жи вот ним сти ло ви ма ни је по жељ на прак са. Кон флик ти се 
из бе га ва ју и те жи се по сти за њу ста бил но сти ка ко би се ели
ми ни сао и нај ма њи сте пен ри зи ка. У овим зе мља ма прав ни 
си сте ми уре ђе ни су на та кав на чин да је го то во сва ку по ја
ву мо гу ће под врг ну ти кон тро ли. У ор га ни за ци ја ма по сто је 
веома ја сне струк ту ре а по сло ви су опи са ни до детаља24.

По тврд ња ма мно гих ау то ра, ви сок ин декс из бе га ва ња ри зи
ка и не из ве сно сти на ла зи се у не га тив ној ко ре ла ци ји са раз
во јем пред у зет ни штва. Об зи ром да је ова кул ту ро ло шка ди
мен зи ја ди рект но ве за на за став о по се до ва њу осе ћа ја кон
тро ле, пот пу но је за оче ки ва ти  да ста нов ни ци зе ма ља у ко
ји ма је из бе га ва ње ри зи ка и не из ве сно сти на ви со ком нивоу 
не ће ен ту зи ја стич но за по чи ња ти пред у зет нич ке посло ве 

23 O’Gor man, C. and Fitz si mons, P. (2007) En tre pre ne u rial Ac ti vity in Ire land: 
Evi den ce from the Glo bal En tre pre ne ur ship Mo ni tor, pp. 2950.

24 Wen ne kers, S. et. al. (2005) Na scent En tre pre ne ur ship and the Le vel of 
Econo mic De ve lop ment, Small Bu si ness Eco no mics, 24, pp. 293–309.
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ко ји су са ми по се би из у зет но ри зич ни и не из ве сни. Они ће 
се увек пре опре де ли ти да пре у зму по сао ко ји је већ за по
чет или разрађен25. Ге не рал но, пред узет ни шво је си но ним 
не пред ви ди во сти, а ка ко ау тор Вен кер и са рад ни ци на во де, 
уко ли ко не би би ло оних ко ји су вољ ни да за ђу у не из ве сно, 
преду зет ни штва не би ни би ло.26

У зе мља ма у ко ји ма је ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве
сно сти ни зак љу ди са ми тра же шан се на ди на мич ном тр жи
шту, све сно при хва та ју ћи енорм не ри зи ке. Спо соб ност ко ју 
то ком овог по сла раз ви ја ју је сте упра во на ко ји на чин да се 
нај а де кват ни је „из бо ре” са не из ве сно шћу. Чи ње ни ца ко ја се 
ни ка ко не сме иг но ри са ти је сте да се упра во у сфе ри пред
у зет нич ког би зни са раз ви ја ве ли ки број ино ва ци ја од ко јих 
при хо ду је чи та ва на ци о нал на еко но ми ја.27 

Ди мен зи је ра спо на мо ћи и из бе га ва ња ри зи ка и 
не из ве сно сти у Ср би ји – ка ко се од ра жа ва ју на 

на ци о нал ну еко но ми ју и по сло ва ње

У на ред ном де лу тек ста ау то ри ће про ди ску то ва ти на ко ји 
на чин се ви со ки ин дек си ра спо на мо ћи и из бе га ва ња ри зи
ка и не из ве сно сти од ра жа ва ју на по сло ва ње, и уоп ште чи
та ву на ци о нал ну еко но ми ју Ср би је. По себ но ин те ре со ва ње 
про ис ти че из иде је да их про це си тран зи ци је и при ва ти
за ци је још ви ше на гла ша ва ју. По да ци ко је ау то ри ко ри сте 
секундар не су при ро де. 

Та бе ла 6 – Кул ту ро ло шке раз ли ке у Ср би ји и бив шој Ју го сла ви ји; 
Из вор: https://www.hof ste dein sights.co m/co un try/ser bia/ 

25 Frijns, B., Gil bert, A., Leh nert, T. and To u ra niRa d , A. (2013) Un cer ta inty 
Avo i dan ce, Risk To le ran ce and Cor po ra te Ta ke o ver De ci si ons, Jo ur nal of 
Ban king & Fi nan ce, 37, pp. 2457–2471.

26 Wen ne kers, S. et. al. (2005) Na scent En tre pre ne ur ship and the Le vel of Eco
no mic De ve lop ment, Small Bu si ness Eco no mics, 24, pp. 293–309.

27 Pen di uc, T. and Lis, E. C. (2013) Analysis of En tre pre ne ur ship in Ro ma nia 
Com pa ra ti ve With The EU Co un tri es – 27, Pro blems of Ma na ge ment in the 
21st Cen tury, 8, pp. 8193.

 Распон 
моћи 

Избегавање 
ризика и 

неизвесности 

Индивидуализам Мушке 
вредности 

Оријентација 
у времену 

Бивша 
Југославија 

76 88 27 21 У време 
мерења још 
није 
установљена 

Србија 86 92 25 43 52 
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Као што се из та бе ле мо же ви де ти ин дек си се на ла зе на вр ло 
ви со ком ни воу и чак по ка зу ју тен ден ци ју ра ста у од но су на 
ни во ко ји су има ли у бив шој Ју го сла ви ји. Сход но то ме, по
треб но је са гле да ти оп ште окол но сти ко је су ути ца ле да се 
на ци о нал на кул ту ра Ср би је об ли ку је на ова кав на чин.

Као пр во, тре ба има ти у ви ду да се срп ска на ци о нал на кул
ту ра фор ми ра ла под ути ца јем бо га те исто ри је и ве ли ког бро
ја од брам бе них ра то ва то ком ко јих је и до шло до ства ра ња 
ко лек ти ви стич ких вред но сти. Та ко ђе, као што ау тор Хоф сед 
на во ди, ви сок ни во ди мен зи је из бе га ва ња ри зи ка и не из ве
сно сти по ти че од ду гих пе ри о да ра то ва ња па ни је за чу ђу ју
ће што је њен ин декс у Ср би ји чак и по рас тао у од но су на 
исти у бив шој Ју го сла ви ји.

Исто та ко, Ср би ја је кул ту ра у ко јој је тра ди ци ја из у зет но 
ва жна. По ми шље њу ау то ра Мо ји ћа раз лог ле жи у ду гом 
пе ри о ду ру рал ног на чи на жи во та али и со ци ја ли стич ком 
уређе њу ко је про мо ви ше ко лек ти ви зам и со ли дар ност28. 

Ста нов ни ци Ср би је одав но по зна ју ли бе рал не вред но сти.  
Ју го сло вен ски со ци ја ли зам, још од 50тих го ди на про шлог 
ве ка, гра ђен је на те ме љи ма ква зили бе ра ли зма, у ко ме је 
зе мља би ла отво ре на пре ма за пад њач ким ути ца ји ма, а по
себ но у до ме ну кул ту ре. Прем да су ре пу бли ке бив ше Ју го
сла ви је има ле цен тра ли стич ко план ско уре ђе ње, ју го сло
вен ски со ци ја ли зам био је вр ло спе ци фи чан с об зи ром на 
по сто ја ње  рад нич ког са мо у пра вља ња и још по не ких еле ме
на та сло бод ног тр жи шта ко ји су у то вре ме би ли уве де ни од 
стра не др жа ве.

Ге не рал но, у пе ри о ду од 6080тих го ди на про шлог ве ка Ју
го сла ви ја је би ла јед на од нај ра зви је ни јих зе ма ља, не са мо у 
ре ги ону већ и ши ре. На сна зи је био са мо у пра вљач ки на чин 
функ ци о ни са ња ко ји ни је по се до вао ка рак те ри сти ке чи сте 
план ско цен тра ли стич ке еко но ми је, а са дру ге стра не ни је 
био ни тр жи шна еко но ми ја.

Ме ђу тим, ка да је то ком рас па да бив ше Ју го сла ви је до шло 
до при ти ска на по ли тич ку ели ту, уче ство ва ње у до но ше
њу од лу ка рад ни ци ма је би ло од у зе то и са мо у пра вља ње је 
почело да од у ми ре29.

Да нас је у Ср би ји за сту пљен тзв. „по ли тич ки ка пи та ли
зам”. Он се ба зи ра на еко ном ски ира ци о нал ном, углав ном 

28 Mo jić, D. (2003) The in flu en ce of na ti o nal cul tu re on or ga ni za ti o nal sub
cul tu res and le a der ship styles in Ser bian en ter pri ses: an em pi ri cal analysis, 
So ci o lo gi ja, 45(4), рр. 317–346; doi: https://doi.org/10.2298/SOC0304317M

29 Ku ljić, T. (2003) Yugo sla viaʼs Wor kers SelfMa na ge ment. EIPCP mul ti lin
gual we bjo ur nal; (http://www.re pu bli cart.ne t 1).
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по ли тич ки кре и ра ном мо но по лу, а у Ср би ји се ја вља по сле 
рас па да со ци ја ли стич ког ре жи ма и СФРЈа. Рат и санк ци је 
уве де не од стра не УН би ли су од лич ни из го во ри за при ме
ну раз ли чи тих ма ни пу ла ци ја ко је су, по ре чи ма ау то ри те та, 
ко ри сти ле за шти ти на ци о нал них ин те ре са. На рав но, исти 
су ово ста ње ва ку у ма по ку ша ва ли да одр же што ду же ка
ко би за шти тли соп стве не еко ном ске и по ли тич ке ин те ре
се. Ова ква си ту а ци ја пред ста вља од лич ну под ло гу за ја ча ње 
ди мен зи ја ка ко ра спо на мо ћи, та ко и из бе га ва ња ри зи ка и 
неизвесности30.

Ка да је у пи та њу по слов на прак са, од но сно аспек ти ор га
ни за ци о ног по на ша ња, ви сок ин декс ра спо на мо ћи у срп
ској на ци о нал ној кул ту ри по го ду је раз во ју ау то крат ског ме
на џер ског сти ла. Ге не рал но, цео ам би јент кри зе по го до вао 
је ства ра њу ау то крат скотра ди цио на ли стич ки на стро је ног 
мен та ли те та, ко ји ина че во ди по ре кло још од тра ди ци о нал
не патри јар хал не културе.31

По на ша ње ме на џе ра у Ср би ји пред ста вља вр ло до бар при
мер ова кве ори јен та ци је, што је сво јим ис тра жи ва њем до
ка зао и ау тор Мојић32. Ис тра жи ва ње је из вр шио 2000те 
го ди не, тач но у вре ме кра ја вла да ви не пред сед ни ка Ми ло
ше ви ћа, на узор ку од 14 пред у зе ћа у Бе о гра ду и Вој во ди ни. 
У ра ду је по ста вио не ко ли ко хи по те за али као нај ва жни је 
за свр хе овог ра да је су хи по те зе о прет по ста вље ном ау то
ри та тив ном сти лу по на ша ња ме на џе ра, са јед не стра не, и 
оп штем ста ву за по сле них са ка квим ме на џе ри ма би во ле ли 
да са ра ђу ју. По на ша ње ме на џе ра у свим ан ке ти ра ним пред
у зе ћи ма про це ње но је као ау то крат ско, што и ни је за чу ђу ју
ће с об зи ром на из у зет но ви со ке ди мен зи је ин дек са ра спо на 
мо ћи, ко лек ти ви зма и из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти на 
ни воу чи та вог дру штва.

Кон крет но, за по сле ни су по на ша ње сво јих ме на џе ра у нај
ви шим про цен ти ма ран ги ра ли као бе не во лент но, ау то крат
ско и екс пло ра та тив но ау то крат ско, док је знат но ма њи про
це нат за по сле них по на ша ње опи сао као пар ти ци па тив но и/
или кон сул та тив но33.

30 Arandarenko, M. (2000) Eko nom ska stvar nost Sr bi je (Ser bian Eco no mic 
Rea lity), in: M. La zić (еd.), Rač ji hod (Crabs Walk), Be o grad: Fi lip Viš njić.

31 Rot, N. i Ha vel ka (1973) Na ci o nal na ve za nost i vred no sti kod sred njoš kol ske 
omla di ne, In sti tut za psi ho lo gi ju i In sti tut  druš tve nih na u ka, Be o grad.

32 Mojić, D. (2003) The in flu en ce of na ti o nal cul tu re on or ga ni za ti o nal sub
cul tu res and le a der ship styles in Ser bian en ter pri ses: an em pi ri cal analysis, 
So ci o lo gi ja 45(4), pp. 317–346; doi: https://doi.org/10.2298/SOC0304317M; 
Исто.

33 Исто.



339

ГОРДАНА ЂУРЕТИЋ и НЕВЕНА КРАСУЉА

Са дру ге стра не, за по сле ни су се у ве ћи ни из ја сни ли да би 
ви ше во ле ли да са ра ђу ју да ме на џе ри ма ко ји при ме њу ју пар
ти ци па тив ни и кон сул та тив ни стил не го ау то крат ски. Ме ђу
тим, у овом слу ча ју по треб но је по ме ну ти да се у узор ку ис
пи ти ва них за по сле них на ла зио ве ћи број ре ла тив но мла дих 
љу ди (3140 го ди на и 4150 го ди на) па ова кви одгово ри ни су 
нео че ки ва ни34.

До слич них за кљу ча ка до шли су и дру ги срп ски ор га ни
за ци о ни струч ња ци. Ау тор Ја ни ћи је вић ис ти че да сход но 
ви со кој дис тан ци ра спо на мо ћи ко ја ка рак те ри ше срп ску 
на ци о нал ну кул ту ру ау то крат ско по на ша ње ме на џе ра ни је 
нео че ки ва на прак са35.

Још јед но од спор них пи та ња у Ср би ји је сте пи та ње мо гућ
но сти, и уоп ште си гур но сти  за по сле ња. Ка ко мла ди љу ди 
ко ји тек тра же по сао, та ко и стал но за по сле ни, из ја шња ва ју 
се да жи ве у стал ном стра ху од до би ја ња от ка за. Ста ње оп
ште не си гу р но сти на тр жи шту рад не сна ге до во ди до ства
ра ња осе ћа ја ви со ке до зе анк си о зно сти и стре са што на да ље 
ути че на оја ча ва ње већ ви со ког ин дек са из бе га ва ња ри зи ка 
и не из ве сно сти. У овом слу ча ју ра ди се о бо ја зни о еле мен
тар ној еко ном ској си гур но сти.

Кон крет но, ка да је реч о мла дим љу ди ма ко ји по ку ша ва ју да 
за ра де но вац а још ни су за вр ши ли фор мал но обра зо ва ње, 
пер спек ти ве су вр ло не за вид не. Тран зи ци о не про ме не, ко је 
су са ме по се би већ до ве ле до ви со ке сто пе оп ште не за по
сле но сти, овом сег мен ту ста нов ни штва оста ви ле су ми ни
мум из бо ра. Нај ве ћи број шан си за за по сле ње за са да мо гу 
да на ђу углав ном у сфе ри не фор мал не еко но ми је што под
ра зу ме ва рад без уго во ра36. До ова кве си ту а ци је до ве ло је 
ло ше ста ње при вре де у це ли ни али и за ка сне ло ре струк ту и
ра ње јав них пред у зе ћа37. 

Ка да се узме у об зир део по пу ла ци је ко ји је већ за по слен 
опет се отва ра спор но пи та ње чи је ре ша ва ње тра је већ ду жи 
пе ри од вре ме на, али очи глед но без ве ћег успе ха. Као пр во, 

34 Исто.
35 Ja ni ći je vić, N. (1998) Uti caj na ci o nal ne kul tu re na or ga ni za ci ju i po slo va

nje ju go slo ven skih pred u ze ća (In flu en ce of Na ti o nal Cul tu re on Or ga ni za
tion and Fun cti o ning of Yugo slav En ter pri ses), Po slov na po li ti ka (Bu si ness 
Policy), Vol. XXVII, Oc to ber, pp. 3644.

36 Mu ši kić, S., Mi tro vić, S. i Mar če tić, S. (2017) Ne for mal na za po sle nost mla
dih u Sr bi ji – sta nje i tren do vi, Eko no mi ja – te o ri ja i prak sa, Go di na X, broj 
4 str. 67–77.

37 Kr stić, G. (2012) La bo ur For ce Flows and In for mal Eco nomy in Ser bia. 
In ter na ti o nal Con fe ren ce From Glo bal Cri sis to Eco no mic Growth. Which 
Way to Ta ke?, The Fa culty of Eco no mics, Uni ver sity of Bel gra de, Sep tem ber 
2012.
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за по сле ни у Ср би ји по сле за вр ше ног фор мал ног обра зо
ва ња не ма ју до вољ но зна ња и ве шти на ка ко би би ли  ком
пе тет ни у гло бал ном ди ги та ли зо ва ном окру же њу38. У том 
сми слу ве шти не за по сле них у Ср би ји на ла зе се знат но ис
под ЕУ про се ка. Ме ђу тим ово ни је је ди ни про блем. Пре ма 
ре зул та ти ма пре гле да EWCS (Eu ro pean Wor king Con di ti ons 
Sur veys) ве ли ки број за по сле них жи ви у стал ном стра ху да 
ће у на ред них шест ме се ци из гу би ти по сао (23% ста нов ни
штва). Пре ма ре зул та ти ма истог пре гле да, са мо 28% за по
сле них у Ср би ји се из ја сни ло да би по сле да ва ња от ка за на 
по слу ко ји тре нут но ра ди би ло у ста њу да у кра ћем пе ри о
ду на ђе сли чан по сао ко ји би био исто пла ћен. Све му на ве
де ном тре ба до да ти и то да го то во че твр ти на за по сле них у 
Срби ји ра ди при вре ме не по сло ве39.

Ком па ни је у Ср би ји, пре ма рас по ло жи вим се кун дар ним по
да ци ма, и да ље тро ше ма ле су ме нов ца на до дат но обра зо
ва ње и еду ка ци ју за по сле них. Ге не рал но, бу џе ти на ме ње ни 
овим свр ха ма и да ље су на ве о ма ни ском ни воу и ва ри ра ју по 
ка те го ри ја ма за по сле них. Пла ни ра ње ка ри је ре и про гра ми 
за њен да љи фор мал ни раз вој ни су још увек део стал не по
слов не прак се. Исто се од но си и на про гра ме за ру ко вођење 
кул ту ро ло шки ди вер зи фи ко ва но вом рад ном сна гом40. 

Та ко ђе, од лу ке о ком пен за ци ји за по сле них и да ље су цен
тра ли зо ва не, а мо дер не тех ни ке као што су уче шће у про фи
ту или ак ци ја ма тек су у ини ци јал ној фа зи при ме не. Бе не
фи ци је и сти му ла ци је мно го че шће до би ја ју ме на џе ри не го 
за по сле ни на оста лим ни во и ма у ор га ни за ци ји. Ге не рал
но, бе не фи ци је су огра ни че не за ко ном и од но се на основ
не ка те го ри је као што су бо ло ва ње, по ро дљи ско од су ство и 
слично41.

По тен ци јал за да љи раз вој Ср би је де фи ни тив но се на ла
зи у сфе ри раз во ја агро кул тур не про из вод ње. Ср би ја има 
број не пред но сти, по чев од ве ли ких по вр ши на ви со ко об
ра ди ве плод не зе мље, по год не кли ме, до бре фло ре и фа у не. 
Ме ђу тим, кон ку рент ност овог сек то ра за са да се ба зи ра ис
кљу чи во на ни ској це ни рад не сна ге42. Ка ко би се си ту а ција 

38 Le ko vić B. and Šuš njar Š. G. (2009) Per for man ce ba sed pay in hu man 
resour ces de ve lop ment, Stra te gic Ma na ge ment, 14 (3), pp. 114. 

39 Jan drić, M. i Mol nar, D. (2018) Eko no mi ka pred u ze ća, Ser bian As so ci a tion 
of Eco no mists, Jo ur nal of Bu si ness Eco no mics and Ma na ge ment, Sa vez  
eko no mi sta Sr bi je, str. 213225.

40 Le ko vić, B. and Šuš njar, Š. G. (2009) Per for man ce ba sed pay in hu man  
re so ur ces de ve lop ment, Stra te gic Ma na ge ment, 14 (3), pp. 114. 

41 Исто.
42 Ani čić, J., Vu ko tić, J. i Mak si mo vić, G. (2017) The pos si bi li ti es and li mi ta ti

ons of en tre pre ne ur ship de ve lop ment in agri cul tu re in Ser bia, Eco no mics of 
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по бољша ла по треб но је по кре ну ти ини ци ја ти ву за раз вој 
пред у зет нич ке де лат но сти у окви ру срп ског агро кул тур ног 
сек то ра. Ка да би се од истог при хо до ва ло пу ним ка па ци те
том, Ср би ја би мо гла до ста да за ра ди од уво за, а еко ном ска 
си ту а ци ја љу ди ко ји се ба ве овом де лат но шћу знат но би се 
по пра ви ла.

Ме ђу тим, иа ко се о по кре та њу пред у зет ни шва у по љо при
вре ди већ ду го афир ма тив но го во ри прак са то не по твр ђу
је. У по ре ђе њу са дру гим зе мља ма у тран зи ци ји Ср би ја се 
на ла зи на ве о ма ни ском ни воу. Ова по ја ва ве ли ки број ста
нов ни штва ко је не жи ви у гра ду оста вља без по тен ци јал ног 
за по сле ња43.

На жа лост, раз вој пред у зет нич ке де лат но сти у Ср би ји (не са
мо у агро сек то ру већ и оста лим) на и ла зи на ве ли ки број 
пре пре ка. Пре ма по да ци ма Уни је по сло да ва ца из 2012. го
ди не44 про бле ми су мно го број ни – не по вољ ни из во ри фи
нан си ра ња, ви со ки фи скал ни тро шко ви, ком пли ко ва не ад
ми ни стра тив не  про це ду ре, ко руп ци ја, не до ста так еду ко ва
них ме на џе ра ко ји по зна ју пред у зет нич ко по сло ва ње, ло ша 
ку пов на моћ ста нов ни штва Ср би је, не до вољ на по др шка од 
стра не др жа ве.

Уоп ште, ка да се ра ди о раз во ју пред у зет ни штва, Ср би ја на
ла зи у нај не по вољ ни јој си ту а ци ји у од но су на мно ге окол не 
зе мље – Сло ве ни ју, Ма ђар ску, Ру му ни ју, Бу гар ску, Хр ват
ску. Ло ши је ре зул та те бе ле же са мо Ал ба ни ја и Бо сна и Хер
це го ви на. Ова кво ста ње мо же се при пи са ти оп штој ло шој 
пред у зет нич кој кли ми, из у зет но спо рим опо рав ком еко но
ми је, али и не до вољ ном по др шком др жа ве за раз вој пред
узетничке ак тив но сти45.

За кљу чак

Циљ овог ра да био је да ука же да ди мен зи је на ци о нал них 
кул ту ра ути чу на фор ми ра ње ор га ни за ци о не кул ту ре па са
мим тим и раз ли чи тих аспе ка та ор га ни за ци о ног по на ша ња.

По себ на па жња по све ће на је си ту а ци ји у Ср би ји, од но
сно на чи ну на ко ји ви сок ни во ди мен зи ја ра спо на мо ћи 

Agri cul tu re 1/2017, UDC: 334.7:338.432(497.11).
43 Исто.
44 Jan drić, M. i Mol nar, D. (2018) Eko no mi ka pred u ze ća, Ser bian As so ci a tion 

of Eco no mists, Jo ur nal of Bu si ness Eco no mics and Ma na ge ment, Sa vez  
eko no mi sta Sr bi je, str. 213225.

45 Ani čić, J., Vu ko tić, J. i Mak si mo vić, G. (2017) The pos si bi li ti es and li mi ta ti
ons of en tre pre ne ur ship de ve lop ment in agri cul tu re in Ser bia, Eco no mics of 
Agri cul tu re 1/2017, UDC: 334.7:338.432(497.11).
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и избегава ња ри зи ка и не из ве сно сти ути чу на по сло ва
ње у орга ни за ци ја ма. Из тек ста се мо же из ву ћи не ко ли ко 
закључака. 

Као пр во, од за по сле них у Ср би ји не мо же се оче ки ва ти да 
бу ду за до вољ ни по слом уко ли ко стал но жи ве у бо ја зни да 
ће исти из гу би ти и то уз ве о ма ло ше пер спек ти ве на ла же ња 
но вог. Оп ште жи вот но бла го ста ње у ова квој кон сте ла ци ји 
не по сто ји па та ко ни по сло дав ци не мо гу ра чу на ти да ће 
за уз врат до би ти мак си мум рад них пер фор ман си. Уко ли ко се 
то ме до да и ни зак ни во ула га ња у до дат ну еду ка ци ју, као и 
лош про грам бе не фи ци ра ња, мо же се ра чу на ти да ће ди мен
зи ја из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно ти за пра во по ста ја ти све 
ја ча. 

Та ко ђе, по ред све при сут не ду го го ди шње прак се ау то крат
ског ме на џер ског сти ла, за по сле ни ма је од у зе то пра во да у 
пра вом сми слу те ре чи уче ству ју у до но ше њу од лу ка ко је 
су од зна ча ја за по сло ва ње ор га ни за ци је. Ка да ау то но ми ја 
на ра ду из о ста не до ла зи и до па да кре а тив но сти и ства ра ња 
кли ме у ко јој ће за по сле ни по инер ци ји оба вља ти по сло ве 
не др же ћи се пра ви ла да тих од стра не ау то ри те та у ор га ни
за ци ји. На овај на чин, мо жда чак и не све сно, они ће ја ча ти 
ди мен зи ју ра спо на мо ћи и по др жа ва ти по сто је ћи по ре дак у 
ор га ни за ци ји.

Ка да је у пи та њу пред у зет нич ка де лат ност, мо же се за кљу
чи ти да у Ср би ји за са да ни су пре ва зи ђе не мно ге по те шко
ће. Уко ли ко се по ђе од те о риј ских прет по став ки ко је на во де 
да је ви сок ин декс из бе га ва ња ри зи ка и не из ве сно сти не по
год но тло за раз вој пред у зет ни штва, Ср би ја већ не ма до бре 
пер спек ти ве. Ме ђу тим у овој си ту а ци ји по сто је и ре ал ни, 
оте жа ва ју ћи фак то ри ко ји ду ги низ го ди на оста ју по лу ре
ше ни. Та ко се раз вој пред у зет ни штва у Ср би ји на ла зи на 
изузет но ни ском ни воу.
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DIMENSIONS OF NATIONAL CULTURES AND 
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR 

Abstract

The main goal of this paper is to point out that the dimensions of national 
cultures have a huge impact on diferent aspects of organisational 
behaviour. The main support in the work is Hofstede’s fivedimensional 
cultural model. The authors pay special attention to the dimensions of 
power distance and uncertainty avoidance. When both of indexes are 
high at the level of national culture, organizational climate will have 
some special features such as high hierarchical pyramids, centralised 
decision making, and autocratic behaviour of managers, negative 
attitudes towards work, stress and lack of entrepreneurial behaviour. 
Also, special interest in this topic results from the fact that both of these 

dimensions in Serbia are very high.

Key words: national culture, organizational behaviour, employee, 
manager, autocracy




