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Сажетак
Основнакарактеристикасавременесветскепривреде
је доминација мултинационалних компанија, снажно
присустводржавеупривредиидугорочнатенденција
глобализацијесветскепроизводње,трговинеипотро-
шње.Глобализацијајемногострукипроблемкојикрије
у себи ризике али ишансе.Ако је за једне назадова-
њеипаду„Манчестеркапитализам“,другијеуправо
глорификују.Поједномспису„Институтазапривре-
дуКелн“ глобализација не ствара никакве проблеме,
онасамодефинишепроблеме–налековитначин–све
проблемекојесмосамисебиранијестворили.Онаје
изазов: економски изазов али такође и друштвени,
културни, пословни, етички, политички, ито не са-
мозакомпаније. Утомконтексту,овајрадсебави
проблемима и друштвено-економским последицама
процесаглобализације,пресвеганапривредутранзи-
ционихземаља.Каоједноодмогућихрешењазаспре-
чавањештетнихпоследицаглобализације,предлаже
сењено организовање у друштвено-етичком смислу,
тј., крозпримену„нормативно-политичке“страте-
гијеистратегијеконкуренције.
Кључне речи: глобализација, друштвене и економске
последице,одговорност,друштвено-етичкестрате-
гије.
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1.УВОД

Iако гло ба ли за ци ја има не ке да ле ке исто риј ске ко ре не, она је 
пр вен стве но фе но мен мо дер ног до ба. Про цват ин ду стри је, тр-

го ви не и раз ме не из ме ђу зе ма ља до во ди до то га да се спе ци ја ли за-
ци ја (по де ла ра да) из ме ђу љу ди тран сфор ми ше у спе ци ја ли за ци ју 
(по де лу ра да) из ме ђу зе ма ља као на ци о нал них еко но ми ја. Раз вој 
круп не ка пи та ли стич ке роб не про из вод ње и афир ма ци ја про фи та, 
као основ ног по кре тач ког мо ти ва по сло ва ња, до во ди до екс пан зи-
је Свет ске тр го ви не и ин ве сти ци ја при кра ју XIX и по чет ком XX 
ве ка. Рас ту ћи тренд гло ба ли за ци је де ли мич но је за у ста вљен с по-
чет ком Пр вог свет ског ра та и по ја вом не-сло бод не тр го ви не ко ја је 
до ве ла до Ве ли ке де пре си је 30-их го ди на, да би у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка гло ба ли за ци ја до жи ве ла по нов ну екс пан зи ју об у хва та ју-
ћи све обла сти жи во та. Сра ста ње ра зно вр сних тран сна ци о нал них 
про це са и на ци о нал них струк ту ра омо гу ћа ва да еко но ми ја, по ли-
ти ка, кул ту ра и иде о ло ги ја зе мља про ди ру јед на у дру гу.1) Као ре-
зул тат, ја вља ју се раз ли чи ти об ли ци ор га ни за ци је ме ђу на род них 
ве за и од но са из ме ђу по је ди них зе ма ља, гру па зе ма ља и ре ги о на, 
као што су на при мер: ЕУ, НАФ ТА, АФ ТА и др.2) 

Сма тра се да је гло ба ли за ци ја про у зро ко ва на са три глав на по-
кре та ча, чи ји је убр зан раз вој по след њих два де сет го ди на до вео до 
ди на мич них про ме на у свет ској при вре ди и еко но ми ји, то су:   

(1) тех но ло шка гло ба ли за ци ја,
(2) по ли тич ка гло ба ли за ци ја и
(3) еко ном ска гло ба ли за ци ја.
Ова три основ на по кре та ча ини ци ра ла су про цес у ко ме ге о-

граф ска уда ље ност са да по ста је нај ма ње би тан фак тор у укуп ном 
гло бал ном еста бли шмен ту где се гра ни це фик тив но бри шу. Дру-
гим ре чи ма, мре же ме ђу соб них ве за по ста ју без гра нич не и рас-
про стра ње не ши ром све та. Ве ли ки до при нос ру ше њу тр го вач ких 
огра да дао је и ГАТТ – „Оп шти спо ра зум о ца ри на ма и тр го ви ни“ 
ко ји се сма тра јед ним од основ них узро ка рас ту ће гло ба ли за ци је у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка. Основ на нит ко ја је би ла стал но при сут-
на у то ку тра ја ња ГАТТ-а (1948-1993) је на сто ја ње да се ли бе ра ли-
зу је спољ на тр го ви на. Као глав но, би ло је уки ну ти све ре стрик ци-
1) В. Ву ле тић, Глобализација–митилистварност, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, 2003, стр. 160.
2) R. An der son; J. Ha ir; A. Bush, Професионалне менаџмент продаје, Гр меч, Бе о град, 

1998, стр. 253.
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је у спољ ној тр го ви ни, а на ро чи то сма њи ти што ви ше ца ри не као 
глав ну пре пре ку за при ступ стра ним тр жи шти ма. 

Као глав не узроч ни ке гло ба ли за ци је тре ба спо ме ну ти и енорм-
ни пад тро шко ва ко му ни ка ци ја и тран спор та. За илу стра ци ју ове 
тен ден ци је мо гу се на ве сти сле де ћи по да ци: тро шко ви по мор ског 
тран спор та сма ње ни су са 95 на 25 аме рич ких до ла ра по то ни у 
пе ри о ду од 1920. до 2000. го ди не, тро шко ви пре во за пут ни ка у ави-
он ском са о бра ћа ју су сма ње ни са 0.68 на 0.11 аме рич ких до ла ра по 
јед ној ми љи у пе ри о ду од 1930. до 2000. го ди не.3) Нај ве ћи на пре дак 
је ус по ста вљен у до ме ну ра чу нар ских ко му ни ка ци ја. Њи хов раз вој, 
по себ но раз вој ин фор ма ци о не мре же - Ин тер нет, омо гу ћио је ве о-
ма јеф ти ну, стан дар ди зо ва ну и по у зда ну ре ла ци ју фи нан сиј ских и 
дру гих про мет них тран сак ци ја. 

Гло ба ли за ци ја је ре ал ност свет ске при вре де, про цес ко ји са со-
бом но си мно ге пред но сти и не до стат ке. Као ло гич ки, на ме ћу се 
сле де ћа пи та ња: ка кве по сле ди це, по др жа ве, на ро де, ком па ни је 
и по је дин це, са со бом но си про цес гло ба ли за ци је? Ко је по слов не 
про бле ме она узро ку је? Да ли је гло ба ли за ци ја мит или ствар ност?4) 
На ко је на чи не се ком па ни је, као „гло бал ни игра чи“ на свет ском 
тр жи шту, мо гу при ла го ди ти иза зо ви ма ра сту ћег про це са гло ба ли за-
ци је, а да при том са чу ва ју свој иден ти тет и по ште ње и да ли се то 
ис пла ти у све оштри јој кон ку рент ској бор би? Јед ном реч ју, да ли је 
мо гу ће из бе ћи или ис пра ви ти „ло ше“ а за др жа ти „до бре“ по сле ди це 
то тал них по ја ва као што је гло ба ли за ци ја? 

2.ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИПРОБЛЕМИ
ИПОСЛЕДИЦЕ

У прак си се по ка за ло да гло ба ли за ци ја до но си крат ко роч ни 
про фит ма ло број ни ма, уме сто ду го роч не до би ти мно го број них.5) 
Да нас, то пред ста вља нај ве ћи про блем са ко јим се су о ча ва ју свет-
ска еко но ми ја и при вре да, бу ду ћи да у усло ви ма сло бод не тр го-
ви не, по ре ских олак ши ца и нео гра ни че ног згр та ња нов ца, ве ли ке 
кор по ра ци је по ста ју мо но по ли сти. Не до ла зи до јед на ко сти из ме-
ђу стра на ко је пар ти ци пи ра ју у „тр жи шној утак ми ци“, већ онај ко 
пр ви стек не ве ће бо гат ство за у зи ма мо но пол ски по ло жај. Уко ли-
3) M. Schramm, Unterenehmenseticimmerzeitafterderglobalizirung, Er furt, 2002, стр. 5.
4) В. Ву ле тић, нав. де ло, стр. 5. 
5)  М. То мић, Проблемиглобализације,Збор ник ра до ва Уни вер зи те та у За гре бу, За греб, 

2006, стр. 5.
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ко не ка ма ла ком па ни ја у „тр жи шној утак ми ци“ до ђе у ко ли зи ју 
са мул ти на ци о нал ном ком па ни јом, она јед но став но не мо же би-
ти кон ку рент на тој ком па ни ји. Ти ме мул ти на ци о нал не ком па ни је 
до би ја ју при ви ле го ван по ло жај, што је у пот пу ној су прот но сти са 
за ко ном о сло бод ном тр жи шту, бу ду ћи да је услов сло бод ног тр жи-
шта да ни ко не сме би ти при ви ле го ван.6) 

При ви ле го ван по ло жај омо гу ћио је мул ти на ци о нал ним ком-
па ни ја ма да до дат но зло у по тре бља ва ју већ иона ко на ру ше не тр-
жи шне од но се, пр вен стве но на ште ту на ци о нал них ком па ни ја. 
Нај че шће су у пи та њу: (1) по ре ске олак ши це, (2) ко руп ци ја, (3) 
усло вље не ин ве сти ци је и (4) угро жа ва ње и ис ко ри шта ва ње јеф ти-
не рад не сна ге.

1.) Ка да су у пи та њу по ре ске олак ши це, про блем је тај да ве-
ли ке ком па ни је ко је по слу ју на тр жи шту дру гих зе ма ља, због сво је 
ве ли чи не и оби ма по сло ва ња ко је оства ру ју, пре ма од ред ба ма за ко-
на, има ју пра во да ко ри сте од ре ђе не по ре ске олак ши це и сма ње не 
сто пе опо ре зи ва ња. На тај на чин оне су до дат но при ви ле го ва не на 
тр жи шту у од но су на на ци о нал не ком па ни је ко је та кве мо гућ но сти 
не ма ју. Ова кав вид по сло ва ња до вео је до не са гле ди вих штет них 
по сле ди ца по на ци о нал не еко но ми је јер, ка да ве ли ке ком па ни је 
уђу на тр жи ште не раз ви је них зе ма ља њи хов пр ви циљ је уни шта-
ва ње до ма ће про из вод ње а упра во на ве де не по ре ске олак ши це им 
иду у ко рист. Ка ко на гла ша ва Ур лих (Ur lich Bec): „Мул ти на ци о-
нал не ком па ни је су у мо гућ но сти да из во зе сво је по сло ве у оне де-
ло ве све та где су оба ве зе за рад но ме сто нај ма ње. Нај ве ћи моћ ни ци 
мо гу жи ве ти та мо где је нај леп ше за жи вот, а пла ћа ти по рез та мо 
где је то нај јеф ти ни је“7)

2.) Оп ста нак на тр жи шту, при ти сак кон ку рен ци је, очу ва ње 
при хо да и ви со ки про фит као основ ни циљ сва ке еко ном ске и по-
слов не ак тив но сти, че сто ути че на ком па ни је да пре кр ше прав не и 
за кон ске смер ни це, а све са ци љем по сти за ња што бо ље по слов не 
пред но сти и по зи ци је, пре вас ход но на тр жи шту не раз ви је них зе-
ма ља. Ни је ни ма ло нео бич но што мул ти на ци о нал не ком па ни је не 
бри ну о на чи ну ка ко во де сво је по сло ва ње на стра ним тр жи шти ма. 
С об зи ром да про цес гло ба ли за ци је на ме ће пра ви ла игре у ко ји ма 
циљ (у овом слу ча ју ви со ки про фит) оправ да ва сред ства, че сто се 
до га ђа да мул ти на ци о нал не ком па ни је при бе га ва ју ра зним вр ста ма 
6)  М. То мић, нав. де ло, стр. 6.
7)  В. Ву ле тић, нав. де ло, стр. 60. 
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„про ви зи ја“, као што су: под ми ћи ва ње стра них вла да, ко руп ци ја 
и др. На тај на чин, по сло ве на тр жи шту не до би ја ју нај бо љи, што 
штет но де лу је на по тро ша че, јав ност, као и са ме др жа ве. 

3.) По след њих го ди на гло ба ли за ци ја до но си још је дан озби-
љан про блем ко ји се ти че стра них или та ко зва них усло вље них ин-
ве сти ци ја. Реч је о то ме да се мул ти на ци о нал не ком па ни је у ци-
љу про бо ја на но ва тр жи шта и пре у зи ма ња до ма ће про из вод ње, 
ко ри сте уце на ма и усло вља ва њи ма до ма ћих про из во ђа ча и вла да 
њи хо вих зе ма ља. Нај че шће се то по сти же кроз по ста вља ње усло-
ва за ула зак ве ли ког ка пи та ла у зе мље ко је про ла зе кроз про бле-
ме тран зи ци је и еко ном ске ре фор ме, те су им сто га, да та сред ства 
пре ко по треб на. Кон крет ни слу ча је ви су: мал вер за ци је и уце не у 
при ва ти за ци ји, ку по ви на до ма ћих ком па ни ја ис под њи хо ве ре ал не 
тр жи шне вред но сти, осни ва ње пред став ни штва („ћер ки фир ми“) 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја под да ле ко по вољ ни јим усло ви ма 
не го што је то слу чај са до ми цил ним про из во ђа чи ма, ве за по ли ти-
ке и ула га ња у сми слу - ве ћи из нос ин ве сти ци ја – ве ће  мо гућ но сти 
и по моћ др жа ве за ства ра ње мо но по ла и др.

4.)  Као ре зул тат гло бал не тр ке за про фи том ра ди кал но ре-
струк ту и ра ње пре тр пе ло је и тр жи ште рад не сна ге. Су о че ни са 
оба ве зом оства ри ва ња за да тог оби ма про из вод ње и про да је, по-
ја ча ном кон ку рен ци јом и сма ње ним про фит ним мар жа ма, мул ти-
на ци о нал не ком па ни је су ис ко ри сти ле сла бље ње мо ћи син ди ка та, 
мо ре су ви шних рад ни ка и не за по сле них, да про гу ра ју мно го флек-
си бил ни је ре жи ме ра да и уго во ре о ра ду.8) Пра ва свр ха те флек-
си бил но сти је сте за до во ља ва ње че сто ве о ма спе ци фич них зах те ва 
сва ке ком па ни је. Све уоби ча је ни по ста ју си сте ми као што је: пре-
ко вре ме ни рад или про гра ми ра да ко ји из но се пре ко 50 рад них са-
ти не дељ но, не по што ва ње и ис ко ри шта ва ње рад ни ка, не а де кват но 
пла ћен по сао, не ре ал на оче ки ва ња у по гле ду рад ног учин ка за по-
сле них, не по сто ја ње по слов не кул ту ре и др. 

Сми сао гло ба ли за ци је тре ба да бу де у то ме да она по ста не 
сред ство и пут по ма ка на бо ље у ма те ри јал ном и це ло куп ном дру-
штве но-еко ном ском по ло жа ју и жи вот ним из гле ди ма свих људ-
ских би ћа, што и чи ни са др жај ви шег ква ли те та жи во та.9) Пре ма 
Тр ку љи: „Уме сто да циљ бу де до бар жи вот ко ме слу жи еко но ми ја, 
8)  Исто, стр. 223.
9)  Ј. Тр ку ља, Искушења глобализације -  глобализација, европеизација и национални

идентитет, Ки кинд ски ди ја ло зи, Ки кин да, 2004, стр. 82.
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она по ста је са мо свр ха. Сми сао гло ба ли за ци је и еко ном ских ак тив-
но сти по ста је што ефи ка сни ја при вре да и што ве ћи про фит, а не 
све бо љи жи вот по је дин ца“10)

3.ДРУШТВЕНО-ЕТИЧКЕСТРАТЕГИЈЕ

Ре ша ва ње на ве де них дру штве но-еко ном ских про бле ма гло ба-
ли за ци је, од др жа ва, ком па ни ја, па и по је дин ца, зах те ва си стем ски 
при ступ ре ша ва њу у два ко ра ка. Као пр во, ме ђу уче сни ци ма на тр-
жи шту тре ба раз ви ти свест о по сто ја њу да тих про бле ма и њи хо-
вим озбиљ ним по сле ди ца ма по на ци о нал не еко но ми је. У по ку ша ју 
да се ре ше не ки про бле ми, пр во се мо ра ју раз ја сни ти чи ње ни це и 
на сто ја ти по твр ди ти ме ђу њи ма све оне ре ле вант не. На кон де фи-
ни са ња про бле ма, да би се исти еле ми ни са ли и да би у бу дућ но сти 
та квих и слич них про бле ма би ло што ма ње, нео п ход но је да се ува-
же две основ не дру штве но-етич ке стра те ги је. То су: 

(1) »нор ма тив но-по ли тич ка« стра те ги ја
(2) стра те ги ја кон ку рен ци је 11)

3.1.НОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКАСТРАТЕГИЈА

Код “нор ма тив но-по ли тич ке” стра те ги је ра ди се о то ме да се 
нор ма тив но-по ли тич ка пра ви ла, на ци о нал на и ин тер на ци о нал на, 
та ко кон ци пи ра ју да се зло у по тре бе и фи нан сиј ске мал вер за ци је 
ви ше не ис пла те и да ви ше ни су мо гу ће, да до но се мно го ви ше 
ште те не го ко ри сти (до бра), за раз ли ку од оно га што је слу чај да-
нас. О че му се за пра во ра ди илу стра ју на ред на два кон крет на при-
ме ра:

 При мер 1. Порескаполитикаиинвестиције
У од но су на по ре ску по ли ти ку и усло вље не ин ве сти ци је до-

бит ни ци су мул ти на ци о нал не ком па ни је, ко ји су до бро суб вен ци о-
ни са не у про це су гло ба ли за ци је. Оне мо гу као „гло бал ни игра чи“ 
да ко ри сте, не смо тр жи шне шан се у ино стран ству, већ и да из бе-
га ва ју тро шко ве, по ре зе у до ми цил ној зе мљи, те да са ми од ре ђу ју 
по вољ ни је усло ве за соп стве но по сло ва ње и сл. С дру ге стра не ове 
пред но сти про це са гло ба ли за ци је ма ле и сред ње ком па ни је не мо-
гу да ко ри сте. Ве ли ке ком па ни је у про се ку пла ћа ју на до бит ма њи 
по рез што фи скал ну власт, ко ја же ли да обез бе ди по рез, на во ди 
10)  Ј. Тр ку ља, нав. де ло, стр. 83.
11)  M. Schramm, нав. де ло, стр. 7.
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на то да по диг не по ре ске сто пе и још ви ше за хва та у џе по ве ма-
лих и сред њих ком па ни ја. Све ово је од по слов не  рав но прав но сти, 
мо рал ног по слов ног од но са и усло ва сло бод ног тр жи шта су ви ше 
да ле ко. Овај про блем ко ји се за о штра ва про це сом гло ба ли за ци је 
мо же се ре ши ти са мо пу тем “нор ма тив но-по ли тич ке” стра те ги је и 
то на два на чи на: 

Прво, нео п ход на је по ре ска ре фор ма ко јом би се ус по ста ви ла 
по ре ска рав но прав ност у кор по ра тив ном по сло ва њу и ко јом би се 
ма ле и сред ње ком па ни је рас те ре ти ла у од но су на по ре ске оба ве зе 
(нпр. по ре за на до бит и сл.). Та ко ђе у окви ру за ко на тре ба уве сти и 
по себ на не че ла ве за на за от кри ва ње и  ка жња ва ње ве зе ин ве сти ци-
ја и по слов них по год но сти за рад мул ти на ци о нал них ком па ни ја на 
те ри то ри ји до ма ће при вре де. 

Друго, нео п ход но је да се на ни воу ЕУ или ОЕЦД-а по стиг ну 
спо ра зу ми за хар мо ни за ци ју по ре за и утвр ђи ва ње ми ни мал ног по-
ре ског ни воа, те из јед на ча ва ње и ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко-
но дав ства.

  При мер 2. Борбапротивкорупције
Је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју мо дер не 

кор по ра ци је је сте фе но мен ко руп ци је ко ји је по мно гим ауто ри-
ма си но ним за “дру штве ни пад при вре де”. Око 29% ме на џе ра из-
ја вљу је да је у њи хо вом по слов ном под руч ју ко руп ци ја на да ле ко 
про ши ре на. Про бле ми ве за ни за ко руп ци ју су: 12)

● Са мо апел на ели ми ни са ње и раз от кри ва ње ко руп ци је не-
ће до не ти же ље не ре зул та те јер се та ин ди ви ду ал на на ме-
ра пред у зет ни ка као је дин ке, мо же екс пло а ти са ти од стра не 
оних ко ји пот пла ћу ју.

● При ме на кри вич ног за ко на ко ји се од но си са мо на ли ца, као 
у слу ча ју Не мач ке, ем пи риј ски се ни је оправ да ла. У овом 
слу ча ју су се ка жња ва ли са мо ин ди ви ду ал ни по чи ни о ци та-
ко да ме наџ мент ком па ни је не ма мо ти ве за от кри ва ње ко-
руп ци је у соп стве ном «дво ри шту». Они ће пре ин ве сти ра ти 
у за та шка ва ње ко руп ци је не го у ње но су зби ја ње.

Је дан од нај е фи ка сни јих на чи на бор бе про тив ко руп ци је је 
«нор ма тив но-по ли тич ка» стра те ги ја у САД. Аме рич ки кон грес 
је 1991. го ди не усво јио «Смер ни це Са ве зног Кри вич ног За ко на» 
12)  Д. Ан то нић, КорупцијауСрбији, Цен тар за ли бе рал но де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 

2001, стр. 57.
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ко ји пред ви ђа фи нан сиј ску од го вор ност ком па ни ја за не за ко ни то 
по сту па ње сво јих чла но ва, за чи тав низ за кон ских и мо рал них пре-
кр ша ја као што су: под ми ћи ва ње, пре ва ра, оште ће ње жи вот не сре-
ди не и сл. Нов ча не ка зне мо гу до сти ћи из но се и од не ко ли ко ми ли-
о на до ла ра. На при мер: за те жи пре ступ нов ча на ка зна је од 5.000 
до 72 ми ли о на аме рич ких до ла ра, а за лак ши пре ступ до 50.000 до-
ла ра. Су шти на је у то ме да се код ком па ни ја ко је са ме от кри ју слу-
чај ко руп ци је ка зне мо гу ре ду ко ва ти и до 95%.13) Ова квим нор ма ма 
ком па ни је се са мо под сти чу да ин ве сти ра ју у су зби ја ње ко руп ци је.

Про цес гло ба ли за ци је до дат но ком пли ку је про блем ко руп ци је. 
Чест је слу чај под ми ћи ва ња чла но ва вла да стра них зе ма ља (обич-
но зе ма ља у раз во ју) од стра не мул ти на ци о нал них ком па ни ја, у ци-
љу: сло бод не тр го ви не у тој зе мљи, ко ри шће ња ње них при род них 
ре сур са, из бе га ва ња пла ћа ња по ре за и др. До са да су САД је ди на 
зе мља ко ја је 1977. го ди не усво ји ла За кон про тив стра не ко руп ци је 
“Fo re ign Cor rupt Prac ti ces Act - FCPA” ко ји аме рич ким ком па ни ја ма 
за бра њу је да ва ње ми та вла ди ним зва нич ни ци ма у стра ним зе мља-
ма. Прем да су се САД на да ле да ће дру ге зе мље сле ди ти њи хов 
при мер и усво ји ти слич не за ко не го то во два де сет го ди на ни јед на 
зе мља ни је то учи ни ла. У сва ком слу ча ју, у то вре ме ме ња ла се 
ре ак ци ја јав но сти на под ми ћи ва ње у јед ној зе мљи за дру гом. Ко-
руп ци ја вла сти укљу чу ју ћи узи ма ње ми та до ве ла је до за твор ске 
ка зне за дво ји цу бив ших Ју жно ко реј ских пред сед ни ка, до остав ке 
пред сед ни ка Бра зи ла и Ве не цу е ле, до кри зе у Ја па ну и до по ди за-
ња оп ту жни ца про тив вла ди них функ ци о не ра у мно гим зе мља ма у 
ко ји ма је под ми ћи ва ње би ло на вод но при хва тљи во.

Ко нач но 1996. го ди не зе мље чла ни це ОЕЦД-а до го во ри ле су 
се да ви ше не ће до зво ља ва ти сво јим кор по ра ци ја ма да су ме ко је су 
ис пла ће не на име ми та ле ги тим но од би ја ју од по ре ске осно ви це. 
Го ди не 1997. 29 зе ма ља чла ни ца ОЕЦД-а пот пи са ло је Спо ра зум о 
ста вља њу ван за ко на да ва ње ми та функ ци о не ри ма стра них вла да.

Да кле, нај ва жни је тач ке ко је се од но се на бор бу про тив ко руп-
ци је је су: (1) ко руп ци ја је за кон ски, дру штве но и етич ки не при хва-
тљи ва јер штет но де лу је на кон ку рен ци ју, по што под ми ћи ва њем 
по сло ве не до би ја ју нај бо љи и (2) ако сви дру ги под ми ћу ју и уче-
13)  С. Гре дељ, З. Га ври ло вић, Н. Шо лић, Професијаикорупција,Цен тар за мо ни то ринг и 

ева лу а ци ју, Бе о град, 2005, стр. 18.
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ству ју у ко руп ци ји, не мо же се оче ки ва ти од по је ди нач ног пред у-
зи ма ча да то не чи ни тј. реч је о нор ма тив но-по ли тич ком про бле му.

3.2.СТРАТЕГИЈАКОНКУРЕНЦИЈЕ

Код стра те ги је кон ку рен ци је ра ди се о то ме да се раз ја сни у ко-
јој ме ри се мо же ме ри ти по сло ва ње ком па ни ја ми мо то ко ва ко је на-
ме ће гло ба ли за ци ја тј, да ли је та кво „етич ки ис прав но“ по сло ва ње 
(нпр, по што ва ње људ ских пра ва,  за јед нич ки на ступ на тр жи шту 
са до ма ћим ком па ни ја ма, итд.) за и ста кон ку рент но у да на шњим 
усло ви ма? Мо же ли се за ком па ни ју ис пла ти ти да бу де не за ви сна 
од по сле ди ца гло бал них то ко ва и да при том исто вре ме но бу де и 
про дук тив на на гло бал ном тр жи шту? За стра те ги ју кон ку рен ци је 
као и у прет ход ном слу ча ју на ве де на су два при ме ра:

При мер 1. Капитал-репутације
Ти пич на при мед ба упу ће на на ра чун мул ти на ци о нал них ком-

па ни ја је ре ци мо да: ин ве сти ра ју у не ку не раз ви је ну зе мљу у ко јој 
су људ ска пра ва ми ни мал но за шти ће на, да ли ти ме ин тер но по-
ма жу ре жим ко ји угње та ва еле мен тар на људ ска пра ва. На ме ће се 
кључ на мо рал на ди ле ма: Да ли се ис пла ти, са еко ном ског ста но-
ви шта, за ком па ни ју циљ ја ча ња људ ских пра ва? Упра во то мо же 
би ти слу чај. На при мер: ком па ни ја „Le vi Stra uss & Co.“ се из ву кла 
из по сло ва у Ки ни да не би ри зи ко ва ла имиџ мар ке ко ја се до во ди 
у ве зу са људ ским пра ви ма и ра дом де це. На и ме, за „Le vi Stra uss 
& Co.“ од по себ ног је ин те ре са, да као ком па ни ја ко ја сва ке го ди-
не у ре кла му ин ве сти ра сто ти не ми ли о на до ла ра, те ин ве сти ци је и 
за шти ти. Да нас, је дан из ве штај на те ле ви зи ји о рад ним усло ви ма 
је до во љан да уни шти ду го го ди шње на по ре да се ство ри ло јал ност 
мар ки. Ком па ни је са ја ком ре пу та ци јом има ју ве ћи обрт и по сти жу 
ве ћу до бит. По што ре пу та ци ја у јав но сти има еко ном ске по сле ди-
це ова ква по слов на од лу ка се мо же ис пла ти ти „пер сал до“ и то је 
тач ка на ко јој се на ре жим ко ји не по шту је основ на људ ска пра ва 
мо же из вр ши ти до дат ни при ти сак. У при лог пред ход ном тре ба на-
ве сти и то да су САД до при не ле пре ва зи ла же њу апарт хеј да та ко 
што су у аме рич ким ком па ни ја ма уки ну ле ра сну по де лу.

При мер 2. Интернапословнакултура
Сва ка ком па ни ја по ста вља се би пи та ња: Ка ко ак ти ви ра ти 

рад ни по тен ци јал сво јих за по сле них? Ка ко из бе ћи без вољ но оба-
вља ње ду жно сти ра ди про пи са? и др., све то у ко рист оп стан ка у 
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оштрој и бес ком про ми сној бор би на свет ском тр жи шту. Кључ од-
го во ра на ова ква пи та ња ле жи у ин те гри са ној кул ту ри по сло ва ња.

По што се у јед ном уго во ру о ра ду не мо же у пот пу но сти све 
ре гу ли са ти, нпр. уну тра шња мо ти ва ци ја рад ни ка, ње го ва иден ти-
фи ка ци ја са ком па ни јом итд., спрем ност рад ни ка за ви си и од сле-
де ћих чи ње ни ца:14) 

(1) атмосфереукојојсерадодвија - при јат но окру же ње је по-
жељ ни је од су мор не, пр ља ве или не при јат не сре ди не, аде-
ква тан про стор уме сто сти шње них про сто ри ја, кли ма ти за-
ци ја та мо где је по треб на итд., 

(2) стила међусобног опхођења – на при мер, у ком па ни ји 
„IBM“ тех ни ча ри но се кра ва те као и мно го број ни чла но ви 
Упра ве или, у јед ној од фа бри ка „Ge ne ral Mo tors-а“ ру ко во-
ди о ци но се оде ла као и рад ни ци на мон та жној тра ци и др.

(3) реалнихочекивањаупогледуучинка– ме наџ мент ком па ни-
је увек тре ба да има у ви ду тре нут ну си ту а ци ју на тр жи шту, 
еко ном ско и по ли тич ко ста ње у зе мљи и ре ги о ну, и у скла ду 
са да том ана ли зом по ста ви ре ал не по слов не ци ље ве.

(4) креативностиииновативности у раду – јед на од нај ва-
жни јих ка рак те ри сти ка до брог ру ко во ђе ња је спрем ност на 
при хва та ње дру га чи јег на чи на ми шље ња и ста во ва, а по себ-
но ми шље ња и ста во ва за по сле них, без об зи ра на по ло жај у 
хи је рар хиј ској ле стви ци.

Тим ски дух рад ни ка не мо же се за ме ни ти ни нај па мет ни јим 
уго во ром о ра ду, јед но став но мо ра по сто ја ти не што као »не ви дљив 
уда рац ру ком« ме ђу уче сни ци ма. У САД ова »не ви дљи ва ру ка« се 
на зи ва »Са ве зом«. Ра ди се о то ме да се мо гу ћи тро шко ви ко ји на-
ста ју због не до вољ не мо ти ва ци је рад ни ка из бег ну. Са мо сна жна 
ин тер на кул ту ра до при но си и мо ти ви ше оства ре ње ве ћих ре зул-
та та и пред ста вља зна чај ну уну тра шњу сна гу кор по ра ци је. Вр хов-
ни ме на џе ри има ју за да так да ус по ста ве од го ва ра ју ћу по слов ну 
кул ту ру, ко јом ће за по сле ни би ти за до вољ ни, а исто вре ме но и мо-
ти ви са ни на но ве успе хе и по бе де. Ова кво дру штве но од го вор но 
по сло ва ње јед не ком па ни је, у све ја чој кон ку рен ци ји и све ве ћој 
гло ба ли за ци ји свет ске при вре де, се мо же ис по ста ви ти као од лу чу-
ју ћа кон ку рент ска пред ност.
14)  R. T. De Ge or ge, Пословнаетика,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 167.



стр:175-188.

- 185 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У окви ру по слов ног опре де ље ња ком па ни ја из ме ђу еко ном-
ског и дру штве но-еко ном ског мо де ла, све је ви ше опре де ље ња 
за по сло ва ње по мо де лу дру штве но-еко ном ске од го вор но сти које 
обухвата, барем када је реч о етици пословања и Ролсов концепт 
регулисања друштвено-економских неједнакости који се састоји 
из два елемента: “принцип непристрасно једнаких могућности и 
принцип разлике.  Принцип непристрасно једнаких могућности 
захтева да друштвене и економске неједнакости морају бити 
везане за  службе и положаје који су створени за све и под условом  
непристрасне једнакости могућности.15) Пред ста вље но ис тра жи-
ва ње по ка зу је да су при ме на „нор ма тив но-по ли тич ке“ стра те ги је 
и стра те ги је кон ку рен ци је нео п ход ни про це си ко ји ма се у са вре-
ме ном све ту гло ба ли за ци је ре а ли зу ју свр ха и ци ље ви ком па ни ја, 
по тро ша ча, јав но сти, др жа ва и дру штва. Као за кљу чак, ка кав став 
тре ба за у зе ти, пре ма гло ба ли за ци ји, по сле ди ца ма и про бле ми ма 
ко је она до но си, бит но је ис та ћи сле де ће чи ње ни це:

Прво, гло ба ли за ци ју не тре ба су ви ше ге не рал но на па да ти јер 
је она ре ал ност свет ске при вре де, про цес ко ји је не мо гу ће за у ста-
ви ти. Кри ти куј мо у њој оно, што је не до стој но по ште ног, мо рал-
ног, од но са пре ма чо ве ку и из ба ци мо из ње про бле ме ко ји се ти чу 
по вла сти ца у по сло ва њу ко је има ју и зло у по тре бља ва ју мул ти на-
ци о нал не ком па ни је, про бле ме ко руп ци је и под ми ћи ва ња, угро жа-
ва ња на ци о нал ног иден ти те та и су ве ре ни те та, по што ва ња на ци о-
нал ног за ко но дав ства, итд. 

Друго, гло ба ли за ци ја се мо ра вр ши ти у скла ду са на ци о нал-
ном ре гу ла тив ном по ли ти ком и у кон тек сту на ци о нал ног за ко но-
дав ства, као и у скла ду са до бро вољ но усво је ним стан дар ди ма, 
уко ли ко они по сто је. Та ко ђе, нео п ход но је уса гла си ти на ци о нал но 
за ко но дав ство са свет ским за ко ни ма, ка ко би иста пра ви ла по сло-
ва ња по сто ја ла за све уче сни ке на тр жи шту, од но сно нео п ход но је 
при ме ни ти “нор ма тив но-по ли тич ку” стра те ги ју.

Треће,  због гло бал ног ши ре ња по сло ва ња на тр жи шта не раз-
ви је них зе ма ља, ја вља се про блем ис ко ри шћа ва ња јеф ти не рад не 
сна ге и не по што ва ња пра ва за по сле них. Су шти на је да се ком па-
ни ја ма на мет ну оба ве зна за кон ска на че ла и ко дек си по на ша ња на 
тр жи шти ма до ми цил них зе ма ља, да раз ви ју по слов ну кул ту ру ко ја 
15) Вељко Дубљевић: Примена Ролсових принципа правде кроз појмове - рационално и 

разложно, у: Правни живот бр. 14, 2007. стр. 404.
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ће це ни ти за по сле не, вра ти ти ути цај син ди ка та и ус по ста ви ти јед-
нак трет ман за сва ког рад ни ка, а све са ци љем да се кроз мо ра лан 
од нос пре ма за по сле ни ма ство ри здра ва по слов на кли ма у ко јој ни 
ре зул тат на тр жи шту не ће из о ста ти - то на ла же при ме ну стра те ги је 
кон ку рен ци је.

Четврто, гло ба ли за ци ју тре ба схва ти ти као пот пу но ве штач ку 
тво ре ви ну,  нео п ход но је раз у ме ти да она мо же и тре ба да се про ме-
ни и пре у сме ри ка пра вом ци љу. Је дан од на чи на да се то по стиг не 
је сте при ме на дру штве но-етич ких стра те ги ја, од но сно “нор ма тив-
но-по ли тич ке” и стра те ги је кон ку рен ци је. Ком па ни је све че шће 
тре ба да дру штве ну од го вор но сти угра ђу ју у глав не то ко ве свог 
по сло ва ња. Уме сто да јед но став но бу де до да так по сто је ћем про-
гра му, дру штве на од го вор ност ће за мно ге уче сни ке у тр жи шним 
зби ва њи ма по ста ти зна чај на упра вљач ка функ ци ја бу дућ но сти и 
кључ ни фак тор оп стан ка на тр жи шту.

RadenkoMaric
SOCIAL-ETHICALCHALLENGESOFGLOBALIZATION

Summary
Theglobalizationoftheeconomyandbusinessdealingsin
themodernera ischaracterizedby transnationalcorpo-
rations,directforeigninvestment,realizationofaglobal
commonmarket, stronggovernmentpresence, thedesire
toconsumeandenjoyforeignproductsandideas.Assuch
globalizationhasitssupportersandtheopposition.Glo-
balization opposition argues that corporations exercise
powerthroughleveragingtradeagreementsthatdamage
thedemocraticrightsofcitizens,theenvironment,aswell
as national governments sovereignty to determine labor
rights.Ontheotherhandthesupportersarguethatitin-
creases economic prosperity and opportunity, enhances
civil libertiesand leads toamoreefficientallocationof
resources. In fact, theglobalization ischallange,econo-
micchallenge,butalsosocial,cultural,business,ethical,
political challenge too, andnot only for the companies.
Inthiscontext,thispaperaddressestheproblemsandso-
cio-economicconsequencesof theglobalizationprocess,
particularly in the transitioneconomycountries.Asone
ofthepossiblesolutionstopreventtheharmfuleffectsof
globalization,proposestoherinsocialorganization-the
ethicalsense,ie.,Throughtheapplicationof“normative-
political”strategyandcompetitivestrategy.
Keywords:Globalization,socialandeconomics
result,responsibility,social-ethicsstrategic
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