
Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 2, стр. 171–191 
  

 
 

Весна Милановић-Голубовић 
Мегатренд универзитет 
Београд 

UDK:  314.5.323  
Оригиналан научни рад 

Примљен: 2. 5. 2007. 
 
 
 

ННЕЕГГААТТИИВВННИИ  ДДРРУУШШТТВВЕЕННИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИ  
ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈЕЕ  ППООССЛЛООВВААЊЊАА  

 
У овом раду aуторка настоји да докаже тезу да су негативни друштвени ефек-

ти глобализације пословања разлог за повећану друштвену бригу. Негативни друшт-
вени ефекти глобализације пословања се манифестују кроз повећање незапосле-
ности, пад животног стандарда и смањивање квалитета и културе живота, наро-
чито у мање развијеним друштвима.  

Кључне речи: негативни друштвени ефекти, незапосленост, култура и квалитет 
живота, друштвена брига и добробит. 

 

Увод 

Период до шездесетих година XX века обележен је почетном интернаци-
онализацијом компанија из најразвијенијих земаља света, а период од шезде-
сетих до осамдесетих година XX века повећаном интернационалном активно-
шћу компанија из већег броја земаља различитог степена развијености. Дода-
тна интернационализација већ интернационализованог бизниса је обележила 
задњу деценију XX века у којој је мултипликован процес започетих промена 
од пре три деценије. У међународном (глобалном) маркетингу глобално репо-
зиционирање компанија се управо дефинише као процес у којем компаније 
додатно интернационализују свој већ интернационализован бизнис.  
У наведеним периодима интернационализације изражене су промене у 

структури учесника на међународном тржишту, тржишном потенцијалу и 
формама међународног бизниса које су се јасно уочавале и међусобно разли-
ковале. Тако су седамдесетих година XX века земље ОЕЦД имале доминант-
ну улогу у међународној трговини. То је био период високе вредности долара 
у односу на остале валуте, те су САД фаворизовале инодиректне инвестиције 
у односу на извоз. Преовладавао је индивидуални приступ при укључивању у 
токове међународног бизниса. Осамдесетих година је дошло до значајних 
измена глобалних односа и климе. Пливајући курс главних валута је обеле-
жио међународни монетарни систем. На снази су добили партнерски аранж-
мани. Отворена су нова тржишта, посебно у азијско-пацифичком региону, 
одакле је потицала већина нових конкурената на светском тржишту. У пос-
ледњој деценији XX века интензивирали су се отварање нових тржишта, по-
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јава нове конкуренције глобалног карактера, јачање алијансних аранжмана 
између компанија из различитих земаља, што је водило већој глобализацији 
тржишта и пословања. С друге стране, процес глобализације не условљава 
потпуну стандардизацију, нити пословање у целом свету, већ доприноси ства-
рања новог начина пословног размишљања компанија; учинио је да компани-
jе посматрају свет као једно тржиште уз занемаривање регионалних и нацио-
налних разлика колико је могуће. Због тога је оправдано што су ефекти гло-
балног репозиционирања компанија на њихово циљно инотржиште политич-
ки, привредни, друштвени и пословни и што имају позитиван и негативан ка-
рактер.1 

  
1. Друштвени ефекти глобалног репозиционирања 

компанија – појам, обухват и оправданост 
истраживања 

 
Друштвени ефекти глобалног репозиционирања компанија делују на дру-

штвену заједницу и становништво циљног инотржишта компаније. Они су у 
основи привредни ефекти. Тако се привредни ефекат глобалног репозициони-
рања компанија на (не)запосленост манифестује и као друштвени ефекат, јер 
промене у нивоу (не)запослености изазивају промене у нивоу животног стан-
дарда и квалитета живота друштвене заједнице и становништва. С тога се у 
овом раду (не)запосленост посматра као друштвена категорија.  
Ефекти глобалног репозиционирања компанија на (не)запосленост су раз-

личити у зависности од тога коју стратегију запошљавања компанија кори-
сти. У међународној маркетинг пракси је уочена интензивна примена страте-
гије запошљавања локалног особља. Локално особље, односно становништво 
са циљног инотржишта компаније обавља интелектуалне или административ-
не послове за компанију преко рачунара из свог породичног дома или, што је 
чешће, обавља рутинске послове у производњи или продаји за компанију у 
њеним објектима, лоцираним у иноземљи. Ефекат ове стратегије је увек крат-
корочно позитиван, јер води ангажману локалног становништва. У случају 
дугорочног аранжмана компаније на инотржишту, локално особље постаје за-
висно од компанијиног бизниса. Нагли прекид пословних активности на ино-
тржишту од стране компаније може довести до повећања незапослености на 
инотржишту.  
Друштвени ефекти на (не)запосленост, ниво куповне моћи, животног стан-

дарда и квалитет живота становништва, њихову културу и друге елементе 
социокултурног окружења су ефекти на друштвену заједницу циљног инотр-
жишта. Друштвени ефекти на умеће трговања, избора и његове оцене и кул-
туру куповине су ефекти на потрошаче циљног ино тржишта као индивидуе 

––––––––––––– 
1 Milanović-Golubović, V. Posledice globalizacije poslovanja liderske grupe konkurenata, 

doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2002.  
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друштвене заједнице. Приближавање духовних и културних вредности зајед-
ница домаћег и циљног инотржишта компаније може у дугом року довести до 
губитка традиционално негованих духовних вредности нације на циљном 
инотржишту компаније. Због тога су ефекти на друштвену заједницу и стано-
вништво циљног тржишта су значајни за истраживање. Последица су снаге 
глобално и мултинационално оријентисаних компанија у улози тржишних 
лидера. Њихова снага се испољава у свим областима. Многе компаније-лиде-
ри остварују веће приходе него што је ГДП појединих земаља. Такође, многе 
компаније имају већу имовину у иностранству но у домаћој земљи. 2 У укуп-
ном броју запослених у многим компанијама запослени на инотржиштима 
чине више од његове половине.  

 Отвара се могућност даљег истраживања негативних друштвених ефеката 
глобалног репозиционирања компанија, са циљем њиховог идентификовања 
и благовременог пројектовања стратегија заштите мање развијених друштава 
у улози циљних инотржишта мултинационално и глобално оријентисаних 
компанија из развијених земаља. 

 
2. Ефекти глобалног репозиционирања компанија 

на (не)запосленост, куповну моћ и животни 
стандард становништва 

 
У периоду после Другог светског рата доминантан утицај на привредни и 

друштвени развој најразвијенијих земаља и њихову социјалну равнотежу и 
сигурност имала је држава. Данас такав утицај имају мултинационално и гло-
бално оријентисане компаније. Послујући на глобалном тржишту и опреде-
љујући савремене светске токове и економске односе мултинационално и 
глобално оријентисане компаније доприносе глобалном привредном развоју, 
па према томе и развоју сваког циљног инотржишта. Још почетком осамдесе-
тих година XX века, Питер Дракер је уочио и научно потврдио да су марке-
тинг и привредни развој у позитивној корелацији. Међутим, у задњој декади 
XX века мултинационално и глобално оријентисане компаније извеле су вео-
ма оштар и спретан маневар престројавања, што чине и даље, брзо и неухват-
љиво мењајући конфигурацију просторног хоризонта пословних операција и 
циљних инотржишта. У томе свесрдну подршку добијају од (влада) својих зе-
маља, постајући њихова продужена рука, која креира нови светски поредак.  
Трагајући за високом профитабилношћу, мултинационално и глобално 

оријентисане компаније одлазе и напуштају најудаљенија светска тржишта 
безобзирно остављајући претходно ангажован велики број људи без посла. 
Од деведесетих година XX века процес сељења производње постаје веома брз 
и ефикасан. Компаније монтирају фабрике које се лако и брзо, уколико је оп-
равдано, селе у атрактивније просторе, у обиље квалитетних сировина и при-
––––––––––––– 

2 www.fortune.global.500. 
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родних ресурса и квалификоване и јефтине радне снаге. Простори са којих 
компаније селе производну активност трпе пад запослености, јер прекидом 
пословних односа ангажована радна снага остаје без запослења. Раст незапо-
слености води паду куповне моћи и животног стандарда становништва, па је 
веома важно са становишта друштвеног маркетинга анализирате узроке ра-
ционализације радне снаге и раста незапослености и проценити у којој мери 
мултинационално и глобално оријентисане компаније, глобалним репозицио-
нирањем, томе доприносе. 

 
2.1. Анализа узрока и ефеката рационализације 

радне снаге 
 
Доминантно светско тржишно учешће у односу на тржишно учешће оста-

лих конкурената у грани делатности и високи профити детерминантна су ли-
дерског статуса и стратешки циљ мултинационално и глобално оријентиса-
них компанија.3 Иако је светско тржишно доминантно у односу на друге 
компаније у групи конкурената, учешће ових компанија на крају XX и почет-
ку XXI века пада, постепено смањујући разлику између њиховог тржишног 
учешћа и тржишног учешћа компанија – следбеника у грани делатности. Ре-
шење за опадајуће тржишно учешће и профите, мултинационално и глобално 
оријентисане компаније налазе у рационализацији радне снаге. У томе пред-
њаче компаније у највише глобализованих гранама делатности – аутомобил-
ској, хемијској, нафтној, информатичкој индустрији, индустрији компјутера и 
опреме, мобилне телефоније и мрежних система, робе широке потрошње (2).4 
––––––––––––– 

3 Мултинационално и глобално оријентисаним компанија лидерски статус обезбеђује 
највеће тржишно учешће на тржишту које опслужују и грани делатности у којој послују, 
при томе значајна је разлика између стопе њиховог тржишног учешћа и стопе тржишног 
учешћа њихових следбеника тј осталих конкурената гране делатности (Милановић-Голу-
бовић, В. Међународни маркетинг и глобални бизнис, Мегатренд универзитет примење-
них наука, Београд, 2005, стр. 99).  

4 Немачка хемијска индустрија је отпустила 60.000 запослених у периоду 1993-1997, а 
само компанија БАСФ 28.000 од 1990-1996. Немачка аутомобилска индустрија је отпу-
стила 180.000 запослених, у чему је компанија “Даимлер” (тада “Даимлер-Бенз”) учество-
вала са скоро 50 процената, а компанија “Фолксwаген” са око 11. Компанија ИБМ је 
отпустила 122.000 запослених у истом периоду,а компанија “Генерал Елецтриц” 200.000, 
смањивши њихов број за 50 процената у последњих 15 година. Компанија “Цисцо« је 
отпустила 8.000 запослених, услед пада тржишног учешћа. Компанија »Компаq«, смањи-
ла је запосленост за око 7 процената, услед пада профита за више од 30 процената. Компа-
нија »Интел«, је отпустила преко 5.000 запослених, услед пада прихода од 20 процената. 
Компанија »Моторола« је отпустила 20.000 запослених, а компанија Ерицсон 15.000, 
најављујући затварање непрофитабилних фабрика. Компанија »Кодак« је у фази отпуш-
тања 3.000-3.500 запослених, ради уштеде, по процени експерата, 250 млд.$ годишње. 
Компанија »Пхилипс« је у фази отпуштања 7.000 запослених широм света. Компанија 
»Теxас Инструментс« је пензионисала 2.600 запослених пре времена, затворила фабрику 
са 600 запослених и најавила отпуст још 2.000 запослених. Компанија »Процтер&Гамбле« 
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На тај начин мултинационално и глобално оријентисане компаније доприносе 
порасту незапослености у свету, при чему се не сматра да је глобално репози-
ционирање компанија једини узрок њеног раста. Раст незапослености у разви-
јеним земљама од средине седамдесетих до средине осамдесетих година XX 
века, као последица привредне кризе, нису значајно успориле ни «регулатор-
не реформе» у области функционисања тржишта радне снаге(3).5 У ново-
индустријализованим земљама (НИЗ), земљама у транзицији и земљама у раз-
воју повећању незапослености су допринела наметнута привредно-системска 
решења од стране међународних институција, чији је циљ требао бити њено 
смањење.6 Ефекат пораста незапослености на друштво увек је исти без обзира 
на примарни узрок, а то је пад куповне моћи и животног стандарда становни-
штва, културе и квалитета живота који су дубоко изражени у задњој деценији 
XX века. Међународна организација рада улива оптимизам податком да се од 

––––––––––––– 
је отпустила 15.000 запослених (Јовановић-Дончевски О, САД и сенке над светском 

привредом, преузето и прерађено од Милановић-Голубовић, В, Последице глобализације 
пословања лидерске групе конкурената, докторска дисертација, Економски факултет, 
Београд, 2002, стр. 173).  

Председник управе »Генерал Моторса«, Рицк Wагонер, је изјавио на годишњој 
скупштини деоничара 2005. да компанија ГМ планира отпуст 111.000 запослених “са 
надницама” до 2008., што би водило уштеди од 2,5 млд $ годишње (дневни лист Дневник, 
08.06.2005, www.дневник.цо.yу). 

5 Током педесетих и шездесетих година XX века просечна незапосленост у развијеним 
земљама – чланицама ОЕЦД-а је била 2-3 процента (Вудс, А., Грант, Т., “Релевантност 
марксизма данас”, увод у чланак Л. Троцког  Марксизам у нашем времену, 
www.newyouth.com). Дакле, радило се о (кејнсијанској) пуној запослености на коју је 
највећи утицај имала држава. Такође, у том периоду ниво међународног ангажовања 
компанија је био значајно нижи него што је данас. Средином седамдесетих година, поред 
растуће незапослености развијене земље је обележила ниска стопа раста производње и 
ниске наднице у којима је виђен примарни узрок раста незапослености у складу са 
неокласичном теоријом запослености. »Регулаторна реформа« у области радне снаге, у 
САД и Великој Британији, није резултирала смањењем запослености све до 1984. Тек 
половином деведесетих година XX века у САД незапосленост је била нешто нижа него у 
периоду 1973-1980 (више о »Реглуативној улози« државе на тржишту радне снаге у Стоја-
новић, И., Држава и тржишне реформе, Прометеј, Београд, 2000, стр. 48-50). Међутим, 
током деведесетих година XX века половина ОЕЦД земаља имала је стопу незапо-
слености од 10 и више процената, иако званична статистика тежи да ублажи висину овог 
макроекономског показатеља (подаци преузети од Вудс, А., Грант, Т., “Релевантност 
марксизма данас”, увод у чланак Л. Троцког  Марксизам у нашем времену, 
www.неwyоутх.цом). 

6 О утицају ММФ, Светске банке и Трезора САД на привредни развој и макроеко-
номску политику земаља Латинске Америке, НИЗ азијско-пацифичког региона, земаља у 
транзицији и неразвијених земаља више у Стиглиц, Џ., Противречности глобализације, 
СБМ-x, Београд, 2002, 67-175. 
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2004. незапосленост у свету по први пут незнатно смањује.7 Отвара се могућ-
ност анализе узрока ефеката стагнације стопе незапослености у свету на по-
четку XXI века. 
Током деведесетих година XX века бар у америчкој привреди стопа неза-

послености је била стабилна, што наводи на закључак да су у овој привреди 
запослени који добију отказ брже и лакше налазили ново запослење. За ап-
сорбовање нове радне снаге у САД било би потребно отварати 125.000 нових 
радних места месечно.8  Пошто се од тога отвара једва 2/3, треба очекивати да 
ће незапослени и у америчкој привреди теже проналазити ново запослење у 
односу на период деведесетих година XX века.  
Смањењу броја радних места у развијеним земљама, дакле, доприносе 

мултинационално и глобално оријентисане компаније рационализацијом пос-
ловних функција и активности, које или елиминишу или интегришу у потраза 
за високом профитабилношћу. Елиминација пословних функција и активно-
сти значи њихово измештање у организациону структуру друге компаније, 
која је партнер у послу мултинационално и глобално оријентисаној компани-
ји. Послујући у својој земљи, на тржишту које је мање развијено од домаћег 
или многих циљних инотржишта мултинационално и глобално оријентиса-
них компанија, компанија-партнер обавља одређене активности у оквиру јед-
не пословне функције или покрива целокупну пословну функцију квалитет-
није и јефтиније него што би мултинационално и глобално оријентисана ком-
панија. 
Смањењу броја радних места у мање развијеним земљама које су циљна 

инотржита мултинационално и глобално оријентисаних компанија доприносе 
затворене фабрике и други пратећи објекти мултинационално и глобално 
оријентисаних компанија с једне стране, и смањен прилив директних иноин-
вестиција с друге, које би омогућиле отварање нових радних места. Посебно 
се смањује број новоотворених радних места у транзиторним земљама, што је 
последица приватизације у којој учествује инокапитал, мада би требало да је 
обрнуто.9 
––––––––––––– 

7 Број незапослених у Европи и средњој Азији остао је непромењен (35 милиона), док 
је у Европској унији забележен лаган пад незапослености са 7,4 на 7,2 процента, а 
Латинској Америци и Карибима са 9,3 процента на 8,6. Стопа незапослености у Јапану 
износи од 4,7-5 процената, мада се сматра да је стварна стопа незапослености нешто већа. 
Незапосленост  на Блиском Истоку и Африци износи 25 процената. Број незапослених у 
свету смањен је 2004. године у односу на 2003. годину са 6,3 на само 6,1 проценат, 
односно на 184,7 милиона становника, саопштила је МОР (преузето од Мина бусинесс-
16.02.2005, са www.манс.цг.yу). 

8 www.voanews.com 
9 Пракса показује да откупом фабрика у процесу приватизације од стране иноинве-

ститора исте бивају затворене након чега се у ту земљу извозе производи инокомпаније-
иноинвеститора. „За отварање нових радних места веома је битан процес приватизације 
који би се одвијао под контролом и без шпекулација, јер би новац добијен од 
приватизације могао бити извор улагања у инвестиције. Анкетирани привредници такође 
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У развијеним земљама отпусти се брже компензују новим радни местима 
или запослењима оних који су остали без посла, што није случај с мање раз-
вијеним земљама. У укупној незапослености мање развијених и неразвијених 
земаља до 50 процената чине незапослени који чекају на посао дуже време. 
Повећању незапослености доприноси све већа глобализација делимичног 

(скраћеног, непуног) радног времена. Делимично радно време се може при-
хватити као оптимална варијанта радног времена за поједине категорије запо-
слених, као што су инвалиди, запослене мајке, мајке више деце, запослени 
ђаци или студенти итд. Раст запослености жена с делимичним радним вре-
меном и пад тражње за неквалификованим радницима су изазвали смањење 
плата на таквим радним местима. 
Смањењу радног времена и запослености најмање квалификованог кадра 

је допринела развијена информациона технологија, компјутерска техника и 
роботика.10 Аутомобилска индустрија бележи највећи раст примене робота. У 
првој половини ове године у свету је дошло до пораста поруџбина робота за 
аутомобилску индустрију за 101 проценат, само у САД за 214 процената.11 
Увођењем робота компаније смањују запосленост. У Јапану, без обзира на 
већи раст америчких поруџбина, 1 робот долази на 6 радника у производњи. 
Дакле, увођењем робота највећи пад запослености осећају производни радни-
ци,12 при чему неквалификована радна снага најлакше остаје без посла, а нај-
теже проналази ново запослење. Сматра се да ће роботика, поред фабричких 
хала, завладати болничким ходницима, медијским кућама, забавним парко-
вима.13 

––––––––––––– 
сматрају да при приватизацији не би требало да буде отпуштања, јер управо она треба да 
доведе до оживљавања производње и отварања нових радних места. Отпуштени радници, 
мање или више, увек падну на терет државе и буџета” (Традиционална анкета привред-
ника од стране ИЗИТ-а, Хамовић, В., »Оцена глобалних економских показатеља у Србији 
током протекле године и прве процене њихових кретања у 2005«,  Пословна политика  
1/2005, Пословна политика,  Београд, 2005,www.пословнаполитика.цо.yу). 

10 У првој половини деведесетих година XX века пола милиона робота је било у свету, 
од тога само у Јапану, на 0,3 процента светске површине и 2,5 процента популације више 
од 300.000. До друге половине деведесетих у односу на крај осамдесетих, број робота у 
Јапану је дупло повећан, а у САД за 50 процената.  

11 “Robotima predstoji blistava budućnost”, www.medijaklub.cg.yu 
12 У Француској два највећа произвођача аутомобила су смањила своју радну снагу за 

нешто мање од 200.000 од 1980-1994, са повећаном продуктивношцу од 12 процената. 
Слично томе, Пежоова фабрика у Шпанији је смањила своју радну снагу са 12.000 на 
6.000 (Вудс, А., Грант, Т., “Релевантност марксизма данас”, увод у чланак Л. Троцког  
Марксизам у нашем времену, 1994, преузето са www.newyouth.com) 

13 Још од 1993. у Јапану роботи чисте железничке станице, замењујући по 10 радника. 
У њих је уложено  70 милиона јена (Турбан, Е., МцЛеан Е., Wетхербе Ј., Информациона 
технологија за менаџмент, Завод за уџбенике и наставна средства , Београд, 2003. стр. 
710-712). 
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Само је људски ум способан да креира, стиче и обогаћује микс знања, а 
аутоматизовани системи му тек помажу. С тога је у савременим условима 
пословања управљање интелектуалним капиталом постало императив глобал-
ног репозиционирања компанија. Извор интелектуалног капитала је у људ-
ском уму, који је неискоришћен у сопственој земљи, а богато искоришћен и 
сиромашно исплаћен од стране мултинационално и глобално оријентисаних 
компанија. Експлоатација знања политички и економски моћних земаља и 
њихових компанија не да је могућа, већ је сасвим реална. У настојању да 
максимизирају профите, многи се не осврћи на етичке апеле. Прибегавају ра-
ционализацији радне снаге и радног времена производећи далекосежне нега-
тивне ефекте на целокупно социо-културно окружење друштвене заједнице.   
Отпустом запослених компаније не решавају проблеме у пословању, већ 

дубоко потресају социјални и друштвени амбијент заједнице циљног ино 
тржишта (не узимајући у обзир на овом месту директан утицај на привреду). 
Такође, не решавају трајно опадајуће тржишно учешће и компанијске про-
фите. Може се закључити да: 

– глобалним репозиционирањем, мултинационално и глобално оријенти-
сане компаније доприносе повећању незапослености у свету, посебно у 
земљама у транзицији и другим мање развијеним земљама; 
– повећању незапослености доприносе у мери у којој им то омогућава де-
ловање међународних институција и организација у сарадњи са њиховом 
земљом порекла и  слабост појединих земаља да се том деловању одупру, 
са једне стране, а њихова снага и »глад« за профитом и високим тржиш-
ним учешћем, са друге; 
– отпуштена радна снага у развијеним земљама, које су домаћа тржишта 
мултинационално и глобално оријентисаних компанија брже налази ново 
запослење, за разлику од мање развијених земаља, у ситуацији када нису 
више атрактивне за оплођавање инокапитала, 
– откази запосленим радницима значајно не подижу профите и тржишно 
учешће  компанија а доприносе ионако израженом сиромаштву у свету.  
 

2.2. Анализа утицаја инодиректних инвестиција 
и мерџера и аквизиција на (не)запосленост 

 
Индиректне инвестиције и мерџери и аквизиције су значајна форма интер-

национализације компанија и у том контексту се на овом месту посматрају, 
не улазећи овом приликом у анализу утицаја међународне политике и макро-
економске политике појединих земаља на њих. У периоду после Другог свет-
ског рата, брз раст инодиректних инвестиција приписује се активностима 
транснационалних и мултинационалних корпорација.14 Њихова улога у гло-

––––––––––––– 
14 Kovač, O., Ekonomija regiona sveta, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 

2004, str. 9. 



Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 2, стр. 171–191 
 
 

 
179 

балним токовима капитала је велика. Последњих 20 година, финансијски то-
кови преко државних граница расли су брже од трговинских. Инодиректне 
инвестиције посебно су расле брже него укупни токови капитала. Истина је, 
пак, да је раст инодиректних инвестиција последица раста улоге мерџера и 
аквизиција у свету и пада улоге зајмовног капитала у земљама у развоју у 
другој половини деведесетих година XX века. Са становишта Међународног 
маркетинга њихова улога је значајна како за компаније које их пласирају тако 
и земље у које се пласирају. 
Несумњиво је да су инвестиције извор привредног раста земаља које су 

циљна ино тржишта инвестиционе активности мултинационално и глобално 
оријентисаних компанија. Дејство инодиректних инвестиција постаје нега-
тивно оног тренутка када бивају повучене с тржишта на којима су пласиране. 
Појавом нових атрактивнијих тржишта долази до пада запослености на прет-
ходним.  
Од седамдесетих година XX века земље Централне и Јужне Америке 

(Мексико, Бразил, Аргентина) а од осамдесетих година XX века земље Азије, 
међу којим се истиче Јужна Кореја, су постале тржишта снабдевања, произ-
водне и монтажне активности америчких, европских и јапанских компанија.15 
Иноинвестиције развијених земаља су биле у позитивној корелацији са запо-
сленошћу у Мексику, Бразилу, Аргентини и Јужној Кореји.16  
Током седамдесетих и осамдесетих година XX века у Бразилу су оствари-

ване релативно задовољавајуће стопе привредног раста; између 1980. и 1993. 
стопа је износила 1,5 процената просечно годишње. Међутим, политичка си-
туација у Бразилу је негативно утицала на привредну ситуацију. Двоцифрена 
инфлација из седамдесетих се увећала до троцифрене током осамдесетих, да 
би до 1994. уочи почетка примене Плана реал, износила 50 процената ме-
сечно. Уследила је привредна рецесија и смањен прилив иноинвестиција, што 
се одразило на раст незапослености током осамдесетих година XX века.17 

––––––––––––– 
15 Milanović-Golubović, V., Posledice globalizacije poslovanja liderske grupe konkurenata, 

doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2002, str. 88-91.   
16 У питању су инодиректне инвестиције у подизање фабрика у аутомобилској инду-

стрији, индустрији електронике широке потрошње. Чињеница је да је њихово учешће у 
укупном међународном кретању капитала до почетка осамдесетих година XX века било 
мање од учешћа зајмовног капитала, али и чињеница да се у овим земљама обављала и 
обавља значајан део производње компанија аутомобилске индустрије и електронике ши-
роке потрошње из развијених земаља.  

17 Током осамдесетих година XX века владе земаља Латинске Америке су остваривале 
високе дефиците. Посебно су им допринели губици неефикасних владиних компанија. 
Заштићене протекционистичким мерама, компаније у приватном власништву су примо-
равале потрошаче на плаћање високих цена. Лабаве монетарне политике су водиле висо-
кој инфлацији. У тој ситуацији одрживи раст није био могућ. У помоћ је прискочио ММФ 
и Трезор САД (Вашингтонски консензус је разрађен крајем осамдесетих и почетком 
деведесетих година XX века, првобитно је био намењен земљама Латинске Америке). Ин-
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Раст домаће тражње и висок прилив инокапитала од 120 млд $ од 1994. до 
избијања азијске кризе (1997) су стабилизовали пољуљану привреду Бразила. 
Иако је ММФ, уз помоћ америчке администрације, у новембру 1998. упутио 
помоћ у износу од 41,5 млд.$ Бразилу, наставак одлива инокапитала довео је 
бразилску валуту у јануару 1999. до пливајућег курса. Година 1999. је завр-
шена са стопом раста ГДП-а од само 1 проценат, али је зато у наредној годи-
ни,  повратак инвестирора допринео повећању стопе раста ГДП за више од 
четири пута. Само у 2000. у Бразил је ушло 32 млд $ инодиректних инвести-
ција. Незапосленост је пала на 5-6 процената у 2001. На бразилску привреду 
велики утицај је имала и аргентинска криза (2002). Иноинвеститори су по-
ново пожурили да извуку свој капитал из Бразила. У 2002. пад инодиректних 
инвестиција је износио 35 процената, раст ГДП је био само 1,7 процента, а 
инфлација и незапосленост су порасли за 7 односно 6,3 процента. 

 Такође, током 2000. и 2001. Мексико је изгубио 200.000 радних места, јер 
је криза стимулисала сељење капитала у Азију и земље Централне и Источне 
Европе.  
Аргентинска привреда је у периоду кризе (2002) остварила пад инодирект-

них инвестиција за 10 процената њихове вредности, уз стопу незапослености 
од 22 процента. Узрок аргентинске кризе и одсуство привредног раста је у 
доминацији инобанака над домаћим банкарством, које су селективном поли-
тиком инвестирања довеле до одсуства финансирања у аргентинској привре-
ди.18 
Може се рећи, без обзира који су стимули подстицали пласман и повла-

чење инодиректних инвестиција у латино-амерички земљама, да је њихова 
корелација с основним макроекономским индикаторима ових земаља је пози-
тивна.  
Почетком осамдесетих година XX века привреда Јужне Кореје се постепе-

но отвара према међународном тржишту, ради одговора на рецесију у свет-
ској привреди. У првој половини деведесетих година XX века корејска прив-
реда је имала висок ниво инвестиција, како домаћих, тако и иноинвестиција, 
уз велико учешће краткорочних зајмова из иностранства.19 Дефицит у 1996. је 
––––––––––––– 
терес међународних институција и нарочито САД је био у огромном њиховом капиталу 
уложеном у земље Латинске Америке којег је требало спашавати. Претерана фискална 
строгост изазвала је рецесију а високе каматне стопе су дестимулисале улагања компанија 
у нове послове и програме, који би стимулисали отварања нових радних места (о поли-
тици Вашингтонског консензуса у Латинској Америци више у Stiglic, Dž., Protivrečnosti 

globalizacije, SBM-x, Beograd, 2002, 67-175. 
18 Stiglic, Dž., Protivurečnosti globalizacije, SBM-x, Beograd, 2002, str. 82. 
19 Либерализација финансијске сфере и шпекулативни капитал Запада који је слободно 

и без контроле централних банака НИЗ улазио у НИЗ у форми краткорочних кредита су 
довели до кризе отплате дугова, валутно-финансијске кризе и опште привредне кризе. Као 
спасилац НИЗ, ММФ је понудио помоћ-давањем кредита уз извесне опште и појединачне 
услове за сваку земљу. Златно правило је да чим уђе помоћ ММФ у неку земљу улазе и 
инодиректне инвестиције.  
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износио 23,1 млд $, а девизне резерве 34 млд $; са таквим нивоом резерви 
корејска привреда није могла финансирати дефицит и краткорочни дуг који је 
био већи 100 млд $ у 1997.20 Уз то, на привреду Јужне Кореје велики утицај је 
имала тајландска валутно-финансијска криза (1997). Повлачењем капитала са 
тржишта НИЗ у кризи мултинационалне и глобално оријентисане компаније 
допринеле су, уз помоћ политике међународних институција, продубљивању 
њихових привредних криза. Како је криза напредовала незапосленост је 
расла, БДП је падао а банке су затваране; стопа незапослености у Јужној Ко-
реји је била утростручена а у Индонезији удесетостручена.21 ММФ је упутио 
помоћ Јужној Кореји од 67 млд $ у два наврата током 1997, а Тајланду 17 млд 
$. Корејска привреда се коначно стабилизовала крајем 1998.  Поново су 
кредити ММФ били «магнет» за прилив инокапитала у Јужну Кореју и друге 
НИЗ азијско-пацифичког региона.   
По оцени Светске банке, током деведесетих година XX века инодиректне 

инвестиције у земље Централне и Југоисточне Европе (бивше социјалистичке 
земље) су биле извор њиховог раста и развоја (13).22 Међу њима најбрже су се 
развијале Мађарска, Пољска и Чешка уз заостајање Руске федерације, која је 
најснажније осетила азијску кризу већ у 1998. Ефекти инодиректних инвес-
тиција на бивше социјалистичке европске земље су били позитивни онолико 
колико су компаније имале интереса да се задрже у наведеним земљама, тј. 
све док су максимизирале своје профите. Судећи по најсвежијим тенденци-
јама раста атрактивности Румуније и других бивших социјалистичких земаља 
у региону веома брзо ће доћи до значајнијег сељења капитала, посебно из 
Мађарске у ове земље. По оцени експерата УН азијски и регион Централне и 
Југо-источне Европе су виђени као најатрактивнији региони за инодиректне 
инвестиције.23 

––––––––––––– 
20 Kokusai Hikaku, preuzeto od Stojanović I., Međunarodni ekonomski odnosi, Megatrend 

univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2005, str. 194. 
21 Stiglic, Dž., Protivurečnosti globalizacije, SBM-x, Beograd, 2002, str. 109. 
22  Од 1992-1995, у земље Централне и Југо-источне Европе и Балтика (ЦЈБ) је ушло 

више од 21 млд $ инвестиција, што је 0,5 процената БДП, од чега највише у Мађарску. У 
Русију и остале земље Заједнице независних држава (ЗНД) је ушло више од 8 млд $, што 
је 1 проценат од БДП, од чега скоро половина у Русију.  Од 1996-2000, у земље ЦЈБ, 
Русију и остале земље ЗНД је ушло више од 70 млд $. У земље ЦЈБ је ушло преко 50 млд 
$, или 3,3 процента ГДП, са аспектом на Пољску. У Русију и друге земље ЗНД је ушло 
више од 22 млд $, што је 2,5 процената ГДП, са аспектом на Русију (Извештај Светске 
банке «Транзиција – првих 10 година, Анализа и поуке за Источну Европу и бивши 
Совјетски Савез», Светска банка). 

23 За њима ће заостајати регион Западне Европе и Африке у периоду 2004-2005. и 
Латинске Америке у периоду 2006-2007.  САД, Велика Британија, Француска, Немачка и 
Јапан ће и даље бити главни »даваоци« инодиректних инвестиција, али не треба запо-
ставити значај Кине и Јужне Африке. Највећи примаоци инвестиција ће бити Кина и Ин-
дија, Јужна Африка и Египат, Бразил и Мексико, Кариби, Пољска и Русија, САД и Велика 
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Највећи допринос расту инодиректних инвестиција крајем деведесетих го-
дина XX века потекао је од М&А аранжмана (мерџера и аквизиција), тј. 
акција куповине и спајања компанија. Учешће ових акција у светским токо-
вима инодиректних инвестиција данас је преко 80 процената. Спајања и купо-
вина већинског пакета акција у највише глобализованим гранама делатности 
доводе до пада запослености, што је последица отпуста запослених у припоје-
ној или купљеној компанији. Снажније компаније користе куповину мањин-
ског пакета акција као увод у преузимање већинског пакета акција мање сна-
жнијих компанија. Куповину већинског пакета акција обављају компаније 
развијених земаља ка компанијама мање развијених земаља и земаља у тран-
зицији. 
Међу земљама-продавцима компанија значајно место заузимају земље у 

транзицији, које су имале раст незапослености током целе девете деценије 
XX века. Најдрастичнији раст незапослености су имале Казахстан, Украјина, 
Русија и Румунија.24 Упркос забележеном инвестиционом приливу, индуст-
ријска запосленост у Русији и ЗНД је од 1989-2003 пала за близу 40 проце-
ната. Иноинвестиције које су пласиране у куповину компанија у процесу при-
ватизације руске привреде нису резултирале отварањем нових радних места, 
већ затварањем купљених фабрика. С друге стране, руска привреда погођена 
азијском кризом и мерама Вашингтонског консензуса, после 1998. је претр-
пела значајан одлив инвестиција.25 Посматране данас у односу на период пре 
деведесетих година XX века у бившим социјалистичким европским земљама 
је дошло до раста незапослености и пада зарада запослених.26 Крајем осамде-
сетих и почетком деведесетих година XX века бивше социјалистичке европ-
ске земље су имале завидан друштвени и социјални развој  с пуном запосле-
ношћу и без сиромаштва.27 Може се закључити да је процес транзиције и 
приватизације у бившим социјалистичким европским земљама “помогнут” од 
стране међународних институција, кроз токове инодиректних инвестиција и 
мерџера и аквизиција, резултирао негативним ефектима на друштвени развој 
и социјалну равнотежу ових земаља. 
Имајући у виду да је тренутна стопа незапослености у нашој земљи 20 

процената и да млади људи у њој учествују са преко 40 процената (што је 
обележје целог балканског региона), они ће бити највише погођени новом 

––––––––––––– 
Британија (Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategic of Transnational 
Corporation, 2004-2007, N.Y., Ženeva, 2004). 

24 Izveštaj Svetske banke «Tranzicija - prvih 10 godina, Analiza i pouke za Istočnu Evropu i 
bivši Sovjetski Savez», Svetska banka;  www.bbc.co.uk.  

25 Stiglic, Dž., Protivurečnosti globalizacije, SBM-x, Beograd, 2002, str. 158. 
26 UNECE, Economic Survey of Europe, 2004/1, preuzeto od Kovač O, Ekonomija regiona 

sveta, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2004, str. 166).   
27Economic Survey of Europe, 2004/1. UNECE, glava VII i Kovač O, Ekonomija regiona 

sveta, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2004, strana 178-199. 
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незапосленошћу. Очекивани раст нето зарада запослених се тешко може ост-
варити, имајући у виду очекивани пад запослености, којег могу изазвати ино-
директне инвестиције у процесу приватизације.  
Може се закључити да ће све земље која су циљна тржишта инвестиционе 

активности и активности мерџера и аквизиција мултинационално и глобално 
оријентисаних компанија имати у будућности пад запослености, услед појаве 
нових атрактивних тржишта снабдевања и производње, деловања механизма 
интеграције и процеса реинжењеринга. Нова атрактивна тржишта стимулишу 
сељење капитала и затварање фабрика на постојећим циљним тржиштима, 
куповине компанија у процесу приватизације и спајања подстичу интеграци-
ју, након које следи рационализација радне снаге што је предмет и процеса 
реинжењеринга радне снаге. Резултат свега је пораст незапослености. Дакле, 
све док компаније послују на циљним тржиштима ефекти њиховог пословања 
могу бити позитивни, после одложеног периода они су негативни. То значи 
да инодиректне инвестиције доприносе расту запослености и тиме животног 
стандарда становништва онолико колико стимулишу отварање нових радних 
места, а при том не угрожавају домаћу производњу и трговину. Сељењем ка-
питала (затварањем фанбрика и других пратећих објеката) ефекти на запо-
сленост и животни стандарда становништа бивају негативни. Посматрано са 
макро становишта смањење запослености има негативан ефекат на привредну 
и социјалну равнотежу економије и шире, а са микро становишта на ниво ку-
повне моћи становништва, који онемогућава њихову појаву на тржишту у 
улози потрошача оних компанија чије производе не могу купити. У зачара-
ном кругу опадајућих користи на задњем месту се налази приоритетан зада-
так »свих заинтересованих за судбину компаније, привреде и друштва«28 а то 
је квалитет живота индивидуа и заједнице у којој живе и раде.  

 
3. Ефекти глобалног репозиционирања компанија 
на квалитет живота и културу друштвене заједнице 

 
Број оних који, поред тога што имају посао, живе у сиромаштву – дакле 

зарађују мање од 1 $ дневно драстично је порастао, тако да је укупан број не-
запослених, делимично запослених и оних који, поред тога што имају посао, 
живе у сиромаштву достигао цифру од око 730 милиона људи у свету, што 
суди о ниском нивоу животног стандарда и квалитета живота светског стан-
овништва. 

 
3.1. Анализа квалитета живота у глобалном друштву 

 
Поларизација глобалног друштва није утопија; она је сурова истина. Пос-

––––––––––––– 
28 Kotler, Ph., Keller, K, Marketing Management, Uper Sadle River, Prentice Hall, New 

Jersey, 2006. 
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ледица је кретања капитала највећих светских компанија и њихових земаља, 
који налазе лични интерес за његово оплођавање, занемарујући хуманост у 
раду и осећај за филантропију (човекољубље). Економска неједнакост и даље 
обележава светску привреду и друштво. У развијеним земљама у односу на 
неразвијене земље очекивано трајање живота је дуже, износи око 22 године, 
стопа неписмености је мања за 20 процената, број становника који користи 
канализацију и има приступ пијаћој води је већи за близу 50, односно 30 про-
цената. У неразвијеним земљама преко 50 процената руралног дела станов-
ника има приступ изворима пијаће воде, док у земљама у развоју близу 70.29 
Економски бум деведесетих година XX века оставио је педесет земаља у 

свету у неповољнијем положају у односу на деценију пре, од чега 25 у Афри-
ци. Двадесет подсахарских земаља ће тек 2129. имати опште основно образо-
вање а 2147. преполовити број становника који живе у крајњем сиромаштву.30 
Само на афричком континенту 40 процената становника живи на ивици егзи-
стенције, на 1 $ дневно.31 Најсиромашнија афричка земља је Сомалија у којој 
75 процената становништва живи на рубу егзистенције. 
У источно-азијским земљама екстремно сиромаштво се преполовило, али 

се у задњој деценији XX века раширило у Централној Азији и Русији. У нај-
сиромашнијој азијској земљи, Н.Р. Кореји, и даље 40 процената становниш-
тва живи на рубу егзистенције. Број сиромашних у Кини је смањен за 150-200 
милиона, али 140 милиона становника и данас живи са мање од 1 $ дневно. 
Око 18 процената кинеског становништва живи у крајњем сиромаштву, у 
односу на 33 процента 1990. Кинеска влада се нада да ће смањити стопу 
сиромаштва на 9 процената до 2010.32  
Такође, просечна стопа сиромаштва у земљама Централне Азије и Источне 

Европе порасла је за близу 4 пута крајем деведесетих година XX века у 
односу на њихов почетак.33 Подаци су још индикативнији уколико се узме у 
обзир да је стопа сиромаштва у овом региону најнижа у односу на друге свет-
ске регионе.  
У земљама ЗНД учешће сиромашних у укупном броју становника износи 

од 40-70 процената (Таџикистан, Јерменија, Киргиска Република). У земљама 
Источне Европе крајем деведесетих година 1 од 25 особа је преживљавала на 
мање од 2,15 $ по дану. Декаду пре мање од 1 особе је било на том нивоу.34 У 
земљама ЗНД и Источне Европе 158 милиона становника живи у сирома-

––––––––––––– 
29 UNCTAD, 2006. 
30 Godišnji izveštaj UN o razvoju, preuzet sa www.danas.co.yu. 
31

 www.danas.co.yu. 
32 Izjava vodećeg sociologa Lina Peilina, preuzeto sa www.danas.co.yu. 
33 Izveštaj Svetske banke, “Tranzicija, prvih 10 godina, Analiza i pouke za Istočnu Evropu i 

bivši Sovjetski Savez”, Svetska Banka). 
34 Izveštaj Svetske banke, “Tranzicija, prvih 10 godina, Analiza i pouke za Istočnu Evropu i 

bivši Sovjetski Savez”, Svetska Banka. 
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штву, од тога 50 милиона у екстремном сиромаштву.35 У РС, 10 процената 
становништва је сиромашно. 
Подаци о релативном сиромаштву су још поразнији за човечанство, јер се 

посматра у националним оквирима. То значи да се сиромашним сматрају 
домаћинства чији су приходи испод половине националног просека. У ЗНД 
између 12 и 22 процента укупног броја домаћинстава живи испод прага 
релативног сиромаштва, у Русији преко 21 проценат, Пољској близу 17 про-
цената.36 У неразвијеним афричким земљама 38 процената становника је 
неухрањено за разлику од свих земаља у развоју у којима је тај проценат 18.37 
Животни век човека у савременом добу је све краћи, посебно у мање раз-

вијеним друштвима. У 2002. стопа смртности је скочила 20 процената, или 
360.000 смртних случајева је више него пре 10 година.38 Истраживачи верују 
да је просечан ниво животног века мушкарца у Русији пао на 59 година - што 
је далеко испод просека у индустријализованом свету, и најнижи у Русији од 
раних шездесетих. Трајање живота у Русији је скраћено за 10 година, а у 
осталим земљама ЗНД за 12 година.39 
Издаци за здравство у мање развијеним друштвима, мерени у проценту од 

БДП, континуелно падају. Бивше колонијалне земље су трошиле само 4 про-
цента ГДП на здравство почетком деведесетих година, просечно по 41 $ по 
глави становника, у поређењу с 1.900 $ у развијеним земљама.40 Данас су по-
даци још поразнији. Издаци за здравство у ЗНД су мањи од 3 процента, док  
су у земљама ОЕЦД 5-7 процената. Примера ради, 17 процената од буџета 
Јапана се издваја за здравство, а 6-7 процената у Тајланду и Малезији.41  
Више од 2 млд светског становништва је неписмено, у неразвијеним зем-

љама 34 процента младих између 15 и 24 године старости, па не чуди што 
савремено доба карактеришу неповољна образовна структура и пад степена 
образовања. Пад степена необавезног образовања у ЗНД износи од 30-40 
процената. Издаци за образовање у Русији и осталим земљама ЗНД износе 
нешто мало више од 2 процента од ГДП, док су у новоиндустријализованим 

––––––––––––– 
35 Kovač O, Ekonomija regiona sveta, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 

2004, str. 180. 
36 Kovač O, Ekonomija regiona sveta, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 

2004, str. 180. 
37 UNCTAD, 2006. 
38 www.danas.co.yu 
39 Izveštaj Svetske banke, “Tranzicija, prvih 10 godina, Analiza i pouke za Istočnu Evropu i 

bivši Sovjetski Savez”, Svetska banka.   
40 Vuds, A., Grant, T., “Relevantnost marksizma danas”, uvod u članak L. Trockog  

Marksizam u našem vremenu, 1994, preuzeto sa www.newyouth.com. 
41 Podaci UNECO-a, str 171, preuzeto od Kovač O, Ekonomija regiona sveta, Megatrend 

univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2004, str. 180.   
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азијским земљама 15-25 процената.42 Са таквим нивоом образовања мање раз-
вијена друштва не само да неће бити оспособљена за креирање глобалних 
трендова, већ ће тешко и пасивно у њима партиципирати.    
Почетком деведесетих година XX века писало се о феномену дечијег рада 

у фабрици шибица, где су деца, обично девојчице, радиле 6 дана – 60 сати не-
дељно, с токсичним хемикалијама, за 3 $.43 Нису поседовале ни обавезно об-
разовање, јер нису упућиване на школовање.   
У последњој деценији XX века 2/3 човечанства је живело на ивици вар-

варства; заразне болести, као што су дијареја и богиње, убијале су 7 милиона 
деце годишње; умирало је пола милиона жена годишње од компликација 
трудноће и још најмање 200.000 услед њеног намерног прекида.44  
Сва предвиђања УН су остварена, незапосленост, низак квалитет живота-

необразованост, неписменост, пренасељеност, здравствена угроженост исл. 
Прогнозирало се да ће више од 6 милијарди људи насељавати земљу до 2000, 
да ће више од половине бити испод 20 година и да ће највећи део патити од 
незапослености, недостатка основног образовања, здравствене неге, пренасе-
љености и лоших животних услова, да ће 100 милиона деце измеду 6 и 11 
година бити неписмено, од тога 2/3 девојчице.45  И заиста је тако. Међутим, 
истина је и то да су међународне институције и организације и најразвијеније 
земље света спаситељи од сиромаштва, али само оних земаља у којима имају 
интерес – капитал којег треба извући или капитал којег треба пласирати, јер 
се може оплодити. Све напред наведене земље са највишим нивоом сиро-
маштва у свету су или се супротставиле политици међународних институција 
и организација (политици најразвијенијих земаља света) или су не атрактивне 
за њихов бизнис. У том смислу су остале по страни тог фамозног феномена 
глобализације из које вуку само негативне ефекте.  
У нашој земљи анализом квалитета свакодневног живота су се бавили 

многи, што су и потврдили емпиријски проверивши друштвене чињенице, 
које говоре да је скраћено средње очекивано трајање живота, посебно код 
женског становништва, порастао је морталитет и морбидитет,  веће су мигра-
ције младих високообразованих стручњака, масовни је прилив избеглица из 
бивших република савезне државе, повећан је недостатак ресурса (редовних 
новчаних прихода, станова), криза је „државе благостања“, запосленост пада, 
слаби социјално заштитни механизам против сиромаштва (пауперизације), 
––––––––––––– 

42 Kovač O, Ekonomija regiona sveta, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 
2004, str. 180. 

43 U pismu Economist-u od 15.09.1993. se ističe: preuzeto od Vuds, A., Grant, T., “Rele-
vantnost marksizma danas”, uvod u članak L. Trockog  Marksizam u našem vremenu, 1994, 
preuzeto sa www.newyouth.com. 

44 Vuds, A., Grant, T., “Relevantnost marksizma danas”, uvod u članak L. Trockog  Marksi-
zam u našem vremenu, 1994, preuzeto sa www.newyouth.com 

45 Vuds, A., Grant, T., “Relevantnost marksizma danas”, uvod u članak L. Trockog  Marksi-
zam u našem vremenu, 1994, preuzeto sa www.newyouth.com. 
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,тешко се исплаћују дечје и породиљске принадлежности и пензије, 
поремећено је функционисање образовања и здравства, конфузија је и сукоб 
различитих индивидуалних и друштвених вредности у транзицији, присутно 
је друштвено расуло (аномија), расте насиље у браку и породици, повлачи се 
жена са тржишта рада у кућу и пренаглашава се њена биолошка и национална 
улога, сексистички је однос према жени у јавној сфери, велика је изложеност 
породице стресу и ризицима из окружења, отуђење од родитељства све више 
расте.46 
Кретање капитала највећих компанија света није једини узрок економске 

неједнакости, али може бити примарни подстицај њеном смањењу, уколико 
би компаније и владе њихових земаља испред личних интереса поставиле и 
интересе човечанства.  

 
3.2. Анализа позитивних и негативних утицаја 

на културу друштвене заједнице 
 
Глобалним репозиционирањем компаније мењају национално особене еле-

менте културе, тежећи да их учине глобално сличнијим.  Материјална култу-
ра друштвене заједнице детерминише ниво тражње, функционалне карак-
теристике и врсту производа, што одређује понуду компаније на тржишту за-
једнице. Уколико ниво материјалне културе не одговара потенцијалу компа-
није, а тржиште је веома атрактивно и у расту, утолико су компаније спрем-
није на улагања у подизање материјалне културе. Дугорочно пословање у 
друштвеној заједници нижег нивоа материјалне културе резултира ће убрза-
ним развојем, јер су компаније спремне да инверстирају у модернизацију и 
изградњу производних, продајних и дистрибутивних капацитета и пратеће 
инфраструктуре.47 Међутим искуство америчких компанија у подизању мате-
ријалне културе у азијско-пацифичком региону, нарочито Кини, указује на 
негативне ефекте на квалитет живота. Индустријализација земаља азијско-
пацифичког региона је операционализована монтирањем фабрика на најплод-
нијем земљишту, које престаје бити пољопривредно употребиво, чиме се 
штити лидерска позиција америчке привреде у производњи и извозу жита-
рица. 
Такође, убрзани развој науке и технологије и убрзана индустријализација 

––––––––––––– 
46 Penev, 1999;  Radivojević, 1999; Predojević, 1999; Matković, 1999; Milić, 1994, 1995; 

Petrović, 1994; Blagojević, 1997; Tomanović-Mihajlović, 1997, u Bobić, M, Tranzicija bračnog 
partnerstva-primer Beograda, članak, Filozofski fakultet, Beograd, 24.12.2001, preuzeto sa 
sajta www.f.bg.ac.yu 

47 O tome svedoči istraživanje internacionalne aktivnosti kompanija sa stanovišta pravaca 
kretanja, motiva, formi i izbora ciljnih tržišta, prezentirano u Milanović-Golubović, V, Posledice 
globalizacije poslovanja liderske grupe konkurenata, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, 
Beograd, 2002. 
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изазивају промене у клими. Промене у клими утичу на ширење пустињског 
појаса, смањење водног потенцијала пијаће воде и залиха расположивих жи-
вотних намирница што доводи у питање опстанак живота на земљи.  
Раст степена образовања и нивоа стручне оспособљености у мање разви-

јеним земљама последица је јачања свести о нужности поштовања светских 
стандарда и испољене воље за „учењем“. Међутим, у односу на постојећи 
ниво образовања овај раст је још увек маргиналан. Интензивира се процес 
изучавања страних језика у мање развијеним земљама са преовладавањем 
изучавања и примене енглеског језика као пословног и језика "рачунара". То 
отвара питање ефеката дигиталне економије на друштво, чинећи и њега  ди-
гиталним. У дигиталном друштву се очекује, према проценама агенција које 
прате кретања у броју корисника мреже, да ће 1 млд становника имати при-
ступ Интернету, што чини око 1/6 светске популације.48 
Друштвеним ефектима Интернета се највише баве социолози, који су де-

финисали области његовог деловања. Предмет овог рада сужава избор на 
неколико, и то негативних ефеката као што су продубљивање јаза између ве-
ћих и развијенијих друштава и мањих и неразвијенијих, угрожавање дру-
штвеног живота појединца и друштва, промена културе.49 
Неједнакост инфраструктуре за Интернет, недовољно познавање енглеског 

језика ма колико га појединци учили, и необученост ма колико растао степен 
стручности, су основа слабије примене Интернета од стране мањих и мање 
развијенијих друштава и култура. Уз недовољан ниво развијености, она неће 
бити у стању да на адекватан начин пропрате тенденције у развоју Интернета 
и дигиталне економије, па ће и даље остати на информатичкој маргини. По-
јава Интернета је омогућила комуникацију између најудаљенијих делова 
света, али и отуђење, јер човек доста времена проводи поред компјутера. 
Резултати једне студије из области психологије су показали да Интернет води 
смањењу комуникације с члановима породице, »захлађивању« односа међу 
ближњим и повећању депресије, а последња истраживања су показала да се 
овај ефекат може ограничити фактором искуства.50 То значи да код нових 

––––––––––––– 
48 Milovanović, G., Koncept informacionog društva i društveni efekti Interneta, CePIT Beo-

gradske otvorene škole, Beograd, 2005, cepit@bos.org.yu. 
49 DiMaggio, Hargitaii, Neumann, Robinson, 2001, u Milovanović, G., Koncept informa-

cionog društva i društveni efekti Interneta, CePIT Beogradske otvorene škole, Beograd, 2005, 
cepit@bos.org.yu 

50 Дефинисани ефекти су резултат студије изведене по скупом и ретком лонгитуди-
налном нацрту из области психологије. Употреба Интернета од стране групе корисника 
праћена је у одређеном периоду, коме су претходила мерења социо-психолошких индика-
тора али и после којег су мерења поново извођена. Параметри су били степен интензитета 
комуникације преко броја примљених и послатих “е-маил” порука корисника и укупно 
време проведено “онлине” (на основу Миловановић, Г, Концепт информационог друштва 
и друштвени ефекти Интернета, ЦеПИТ Београдске отворене школе, Београд, 2005. 
цепит@бос.орг.yу). 
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корисника Интернета употреба може да доведе до повећања социјалне изола-
ције, али да се овај ефекат не би одржао са дужином употребе Интернета тј. 
искуством са Интернетом. 
Смањење језичких и културних баријера последица је континуелног про-

цеса усавршавања техника комуницирања између народа и култура. Савре-
мене технике комуницирања заснивају се на електронским комуникацијама, 
међу којима је и Интернет. Оне премошћују културне разлике и чине процес 
(пословног) комуницирања ефикасним. Јачају процеси (пословног) прегова-
рања услед олакшаног споразумевања, што се рефлектује на приближавање 
најмање две културе, културе домаће земље и земље циљног тржишта компа-
није.   
Компаније из развијених земаља намећу заједници циљног тржишта језик, 

естетику, идеологију, систем вредности и културу живљења националне еко-
номије из које потичу. А да ли је стандард квалитета културе живота америч-
ки начин живота, ако се има у виду да 1,7 милиона становника САД годишње 
умре од лоше исхране, а 2/3 пати од гојазности. 
Губитак националног идентитета и традиционално негованих духовних 

вредности нације представља опасност по друштвене заједнице мање разви-
јених циљних тржишта, спремних на прихватање страних елемената културе. 
 С друге стране, нације јаког етничког идентитета захтевају поштовање њихо-
вих традиционалних вредности и културе и не прихватају олако елементе 
стране културе. Да би компаније задовољиле захтеве таквих нација неопход-
но је да постоји одређени степен слагања корпоративне културе компаније и 
културе друштвене заједнице у којој послује.  Како, када је њено циљно тр-
жиште свет, као скуп физички удаљених и културолошки различитих тржи-
шта? Филантропскојм стратегијом, под условом да компанија има интерес и 
да примењује друштвени концепт маркетинга.  

 
4. Уместо закључка – глобализација пословања: подстиче 

или ограничава развој мање развијених друштава? 
 
Процене

51 у којима се каже да ће компаније из глобалних индустрија које 
потичу из најразвијенијих земаља (друштава) света бити доминантне у ства-
рању светског ГДП указују да ће негативни друштвени ефекти њиховог гло-
балног репозиционирања и даље бити изражени. Смањење запослености биће 
последица аутоматизације и роботизације процеса. Незапосленост ће највише 
осећати радници рутинских послова из области производње. Проналажење 
јефтине радне снаге у мање развијеним друштвима водиће њиховој даљој екс-
плоатацији. Поларизација друштва ће и даље бити изражена. Насиромашнија 
друштва са најнижим нивоом културе и квалитета живота нису и неће бити 

––––––––––––– 
51 McKinsey, preuzeto od Grupa autora, Izmenjen profil svetskog tržišta i položaj Jugo-

slavije; stanje i perspektive, Institut ekonomskih nauka, Beograd, preuzet sa www.ien.bg.ac.yu. 
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атрактивна за оплођавање капитала највећих светских компанија. Међутим, 
брига о људским (потрошачким) правима мора постати стуб вредносног сис-
тема на којем почива стратегијски и оперативни начин мишљења било које 
компаније у оквиру дефинисаног задатка при наступу на глобално тржиште. 
Примена друштвеног приступа при дефинисању њеног подручја пословања52 
и односа према сопственом пословању53 постаје нужна и ургентна. То значи 
да без друштвеног приступа маркетингу и пословању компаније не могу бити 
друштвено одговорне. Друштвено одговорне компаније и заједнице из којих 
потичу постаће носиоци филантропских активности – активности које су од 
користи за друштвену заједницу циљног инотржишта. Оне представљају иза-
зов са којима се сви суочавамо пред суровом истином о сиромаштву и ниском 
квалитету живота већине становника глобалног друштва. Превагу над еко-
номским параметрима у освајању глобалног тржишта треба да имају пара-
метри квалитета живота. 
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NEGATIVE SOCIAL EFFECTS OF GLOBAL BUSINESS 
 
This paper wants to prove that negative social effects of global business are reasons for 

growing social welfare. Negative social effects of global business are reflected through the 
rise of unemployment, fall of life standard and decrease of life quality and culture, 
particularly in less developed societies. 
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