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ПРОЦЕС ГЛОбАЛИЗАЦИЈЕ И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
СРПСКОГ НАРОДНОГ КАРАКТЕРА

Глобализација данас добија, уз све недоумице, све више свеобухватни свјетски карактер, 
поред свих географских, националних, расних, религиозних и блоковских баријера. Размјена ин-
формација, научна достигнућа и техника, данас су свјетски процес. Све више привреда поприма 
глобалне токове.

Србија и српски народ имају свој специфичан народни карактер, који има три битне особи-
не, а то су: суверенитет и територијални интегритет, тежња ка социјалној правди, народна власт 
и демократија.

Творци глобалног друштва требало би да воде рачуна о овим српским битним особинама, 
а српска политичка елита требала би их упознати како би процес укључивања Срба у глобалне 
процесе текао брже и свеобухватније, што би било од користи, како Србији, тако и њеном окру-
жењу и читавом глобалном друштву.

кључне ријечи: глобализација, профит, капитал, српски народни карактер

Снажне друштвене промјене на глобалном нивоу које су се десиле крајем 20. 
вијека, родиле су два међусобно супротстављена става о природи савременог друштва. 
Један став је указивао на појаву глобалне „златне епохе“, која се појавила на друштве-
ној сцени одмах након пада берлинског зида, а други је инсистирао на непромјењивос-
ти стања, остајући слијеп и глув на промјене настале у многим областима друштвеног 
живота последњих година 20. вијека. Оба става су се исцрпљивала у сукобима око бити 
савременог друштва, а суштина је помало измицала, остављајучи изоловану мисао у 
вртлогу бесмислености.

Императив промјена произилази из парадокса по којем прихватање и креи-
рање промјена доприноси стабилизацији и оптималном дјеловању система, док 
отпор промјенама изазива хаос са несагледивим последиоацама.� Ова законитост, 

�	 Икач Недељко. Менаџмент људских ресурса. (Нови Сад: Факултет техничких наука, 
2006), 12.
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са универзалним значењем, потврђује се у свакодневном животу у свим областима 
људског дјеловања и понашања. Свијет се мијења таквом брзином, да свака наредна 
година скоро и не личи на претходну. Сходно томе, савремено друштво захтијева, 
другачије понашање, односно константно понашање, а то значи и одговарајући ме-
наџмент у контексту глобалних промјена.

Глобализација� је универзални процес интеграција и промјена на међународној 
основи, а захватила је готово све сфере научног, привредног и друштвеног живота. 
У тежњи за доминацијом и сферама утицаја, интензивира се конкурентска борба без 
скрупула, првенствено у домену политичких и економских односа. Упоредо са про-
цесом глобализације развијају се и процеси међузависности и интеграција, како у 
домену технологије и економије, тако и на политичком плану. Да би се искористи-
ле шансе и избјегле опасности, развија се процес преструктурирања и удруживања, 
односно стварања партнерстав и стратешких савеза како компанија, тако и држава, 
односно региона.

Глобализација� представља процес који обухвата поред економских и друге ас-
пекте друштвеног живота у светским размерама. Основу глобализације, односно ње-
зин главни покретач представља капитал и профит. Зато се у главном о глобализацији 
говори у оквиру сфере економских интереса и она се посматра као друштвени однос 
између учесника на свјетском тржишту, од којих један мањи број чини глобалну силу.

Теоријски приступи појму глобализације формално су различити, али ипак у суш-
тини блиски. Разлике у формулацијама се могу свести на нијансу, јер de facto код свих 
се ради о дефинисању једне те исте тенденције чији је крајњи циљ глобални свестки 
поредак.

Појам глобалан (од латинске ријечи globus што значи лопта, кугла), значи ок-
ругао, заокружен, приближно тачан, свеукупан, планетран, свјетски, а односи се на 
читаву нашу планету, односно читав свијет. У том контексту ријеч глобализацијеа 
тумачи се као процес унификације националних система у свим сегментима друшт-
веног животра (друштвеном, политичком, економском, социјалном, културном, на-
учнпм и др.). Под глобализацијом у најширом смислу ријечи често се подразумије-
ва нужни, савременом технологијом, детерминисани, процеси, који повећавају 
трговноиске и политичке али и научне културне и социјалне односе међу људима 
различитих земаља и поднебља.�

Често су присутна и мишљења да је глобализација процес формирања заједнич-
ког интегралниог тржишта путем либерарализације тржишних проба и услуга, рада, 
капитала и ифнормација. Што се економског тумачења глобализације тиче „једни јој 
прилазе као процесу интеграције id est униврзализације националних привреда у је-
динстевену заједничку, свјетску привреду, чија диференцијација специфицира нову 
форму организације, нови тип функционисања и нови стил управљања економским 
токовима. Други схватају глобализацију као процес трансформације националних при-

�	GlobalisationofIndustry.Overven and sector reports, OECD, 1996..Overven and sector reports, OECD, 1996.Overven and sector reports, OECD, 1996.
�	Вулетић Владимир. Глобализација. (Београд: Завод за уџбенике2002)1–10.
�	Даковић, Војин, „Глобализација и заблуде о тзв. транзицији“, Глас, књ. 39, (2002), 142.
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вреда у правцу глобалног система производње, потрошње и промета (расподјела остаје 
дезинтегрисана)“.5

Глобализација се дефинише још као комплетан сет процеса, који се одвијају кон-
традикторним и опозиционим начелима. Већина људи мисли о њој једноставно као 
oдвлачење моћи или утицаја из локалних заједница и нације према глобалној арени. 
OECD је дефинише као прекограничне активности фирме везане за инвестиције, про-
изводњу, традицију и развој, односно отварање нових тржишта, експанзију техно-
лошких и организационих предности и смањења трошкова и ризика. Глобализација је 
прекинут процес финализације производа у једној земљи. Производи се комплетирају 
у дијеловима фирме који се налазе у више земаља што значи да је све мање јасне наци-
оналне препознатљивости производа и услуга. Глобализација је снажан и независтан 
процес инициран од стране најмоћнијих држава свијета са основним циљем очувања и 
побољшања њихових стечених позиција.�

О глобализацији се највише пише са економског аспекта, а либералне доктрине 
слободног тржишта чине темељи глобализације. Економска глобализација има амби-
цију да читав свијет прихвати правила тржишта оне привреде чији би био проток идеја 
и јединствена валута. Глобализацију покрећу мултинационални интереси. Као таква 
она заобилази многе заједнице. Тај покрет је настао из жеље великих западних ком-
панија за максимилизацијом профита. Отвореност према свјетском тржишту, дубока 
међународна интеграција, револуција у економији; знања обликују глобализацију као 
процес са све новијим и већим могућностима држава да утичу на економске процесе. 
Владе појединих држава располажу са све мање моћи која прелази у руке менаџера 
мултинационалних компанија, којима су подређене и највеће државе свијета, што про-
узрокује нестанак државног капацитета и националне државе.7

И нобеловац Josеph Stiglitz је увјерен да глобализација може да буде врло корис-
тан процес за свјетску економију, као и за сиромашне земље, али не на начин на који 
су тај процес злоупотребиле у протеклој деценији најразвијеније земље свијета. Он 
наводи ММФ, СТО и Свјетску банку истичући да оне игноришу важну улогу у те-
кућој драми глобализације, и сходно томе сносе велики дио кривице за њен неуспјех. 
Глобализација данас није у интересу многих сиромашних у свијету. У многим дјело-
вима свијета дјелује неповољно на животну средину. Она не доприноси стабилности 
глобалне економије. Транзиција, од комунизма ка тржишној економији, са изузетком 
Кине, Вијетнама и неколико источноевропских земаља, протекла је углавном уз еска-
лацију сиромаштва.�

Глобализација са собом носи низ позитивних импулса за савремене национал-
не економије, али је скопчана са многобројним ризицима. Изазови глобализације су 
могућности експлоатације користи од овог процеса, уз предузимање едукативних мје-
ра заобилажења ризика и рјешавања проблема које он са собом носи. Глобализација 
нуди огромне (неслућене), могућности за развој у свјетским оквирима кроз интегра-

5	Градишка-Теменугова Олга, „Глобализација-хаотичан или управни процес“, Економске 
теме, бр. 3, (2003), 49.

�	Reports, OCD, 1996.
7	Ковачевић Милена, „изазови глобализације“, Економске теме, бр. 2, (2003), 62.
�	Stiglitz Jozeph. Protivrečnost globalizacije. (Beograd: SBM – X, 2002), 14.
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цију свјетских економских токова. Ипак могућности укључивања у свјетске интегра-
ције нису једнаке за све, јер неке земље брже постају дио свјетске привреде у односу 
на друге и то за њих значи вишу стопу раста и развоја и обезбеђује и друге користи. 
Проблем глобализације са собом носи продубљивање јаза између богатих и сиромаш-
них земаља. Она омогућује да се богати још више богате, док сиромашни све више за-
остају у развоју и биљеже чак апсолутна смањења друштвених производа и национал-
ног доходка. Изазов глобализације био би да се комплексним интеракцијама економске 
политике и технолошких промјена установе механизми који ће помоћи „губитницима“ 
тј. сиромашнима, а истовремено омогућити осталима да добију заслужене користи од 
глобализације.9

Наше је вријеме доба трансформација и промјена. Савремени развојни трену-
так карактеришу услови растуће економске међузависности, интеграције и глобали-
зација свјетске привреде. Ми тренутно живимо у таквој једној трансформацији, која 
се односи само на друштво и историју Запада. Једна од фундаменталних промјена је 
у томе што више нема западне историје или западне цивилизације, већ постоји ис-
торија свијета и свјетске цивилизације. Промјене су се десиле и у другим земљама 
изван Запада, првенствено наиласком трансформације Јапана као велике економске 
силе. Истовремено, промјене у процесу транзиције и тржишне трансформације земаља 
источне Европе и процеси формирања великих моћних регионалних групација као што 
су ЕУ, Азијско-пацифичког савеза и сл., утичу на формирање нове геополитичке карте 
савременог свијета. У овој геополитичкој ситуацији битно је измијењен и међународни 
пословни амбијент.

Данас, ипак, глобални процеси све више добијају свеобухватни, свјетски карак-
тер, поред свих географских, националних, расних, религијских и блоковских корје-
на.�0 Глобализација у првом реду важи за комуникације. Примјена информације да-
нас је свјетски процес. Међутим, монопол на медије великих корпорација (СНН, ББС) 
омогућује доминантни утицај на обликовање перцепције о стварности у цијелом 
свијету. Позитивни примјер глобализације је у науци. Она је универзалне природе, 
пошто почива на искуству и знању човјечанства и служи свим људима и народима. 
Позитиван примјер глобализације је глобална техника. Из свјетских техничких цента-
ра технологије теже да се шире по читавом свијету. Али у економији, глобализација 
подразумијева успостављање контроле над свјетском привредом од стране највећих 
корпорација и најбогатијих земаља. Економски господари свијета су удружени у гру-
пе. Те групе креирају основна правила свјетског економског поретка и контолу над 
неразвијеним земљама.

Глобализација је данас идеолошки процес. Идеологија глобализације данас се 
покрива плаштом лажних хуманистичких фраза: уједињење човјечанства, слободни 
свијет, демократија, одбрана људских права, отворено богато друштво, нови свјетс-
ки поредак, савремено друштво. Међутим, у стварности ови појмови имају супрот-
но значење: демократија је диктатура, људска права не важе универзално, већ само 

9	 Џунић Марија: „Глобализација – текући трендови, фактори интеграције, шансе и 
ризици“, Економске теме, бр. 3, (2003), 100.

�0	Марковић, Михаило, „Смисао глобализације“, Глас, CCCXCIII, Књ. 29, (2002), 3–9.
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за одређене друштвене групе и етничке заједнице, отварање је синоним за продор 
туђих роба, идеја, а нови свјетски поредак није ни нови нити је поредак, јер се у њему 
бришу сва устаљена правила цивлизацијског понашања.��

Без обзира на ове слабости, глобализација је стварност, а творци глобализације 
требали би водити рачуна о неким битним карактеристикама народа као што је српски, 
приликом примјене глобалних процеса. Овдје се у првом реду мисли на српски народни 
карактер. Компоненте српског карактера треба валоризоивати и прихватити као такве, 
ради што бржег свеобухватнијег уласка Србије и српског народа у глобалне токове. 

Србија посједује одређене карактеристике које су створиле карактер њеног наро-
да, формиран у прошлости, а којега мотивишу и одређују његово данашње понашање 
у процесу глобалних токова. Узимајући у обзир особине српског народног карактера 
омогућиће Србији да боље нађе своје мјесто и улогу у процесу глобалних токова, као 
и многе друге земље. Зато творци, односно главни актери глобалног друштва, требају 
водити рачуна о тим особинама српског човјека, другим ријечима српског народног 
карактера, како би укупан процес глобалних токова био интензивнији, свеобухватнији 
и афирмативнији за српско друштво, његово окружење и ширу заједницу. Само тако 
ћемо моћи да утврдимо релани оквир српске сутрашњице и рационално изабрати ону 
опцију наше будућности која највише одговара потребама и вриједностима, како нас 
самих, тако и нашег окружења и читавог глобалног друштва. 

Особина Срба, односно Србије јесте традиција тј. богато искуство њене про-
шлост., Срби су један од најстаријих европских народа. Србија је имала завидну 
средњовјековну државу, а затим је пет вјекова робовала под Отоманском империјом, 
властитим снагама се ослободила, а у 19. вијеку, огромним напором се приближила мо-
дерној Европи. Међутим, она је увијек и назадовала, због притисака и агресије европ-
ских и ваневропских сила, од турске и аустроугарске – германске и у данашње вријеме 
англоамеричке. Ово огромно историјско искуство српског народа створило је одређени 
народни карактер. А како кажу психолози, карактер је човјеку судбина, како поједин-
цу тако и народу. Тај српски народни карактер посједује најмање три традиционалне 
особине понашања, по којима се треба посебно водити рачуна. 

Прва особина српског традиционалног понашања или карактера јесте да се по 
сваку цијену одбрани српска независност, однсоно суверенитет српске државе, баш 
онако како је имају највећи дио земаља свијета. У томе Србија има једну гледано геопо-
литички трагичну околност, што се настанила на раскршћу великих стратешких путе-
ва, који везују сјевер и југ, исток и запад Европе, Европу и Азију. Зато и није чудо, што 
се Србија стално налазила на удару највећих свјетских завојевача а Срби више него 
иједан народ у Европи присиљени да бирају између ропства са потпуним губитком 
идентитета ислободе уз огромне жртве. 

На Србе је трагично дјеловало петовјековно робовање под Турцима. Дизањем 
сталних буна Срби су се успјели одржати као народ, а коначно и ослободити, па више 
никада нису жељели да се нађу у таквом положају. Зато су у Првом и Другом свјетком 
рату изгубили четвртину, а потом петину цјелокупног становништва, а све зато да би 

��	 Мilačić Vladimir. Kompetitivnost nacije i globalizacija razvoja. (Beograd: Jupiter sistem, 
1993), 1.
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сачували независност. Други народи, са другачијом историјом и националним карак-
тером, нису спремни да плаћају огромну цијену своје слободе. И неке велике силе да-
нас жртвују дио своје независности зарад мира, материјалног просперитета и добрих 
односа са господарима глобализације.Срби су један од ријетких народа у свијету који 
пружају константан отпор насиљу и самовољи водеће свјетке силе, која нас већ дваде-
сет година кажњава од економских и политичких санкција до НАТО бомбардовања. 

Друга важна особина српског народног карактера јесте тежња ка социјалној 
правди, тј. ка укидању огромних социјалних разлика. Светозар Марковић је оснивач 
социјалистичке радикалне оријентације, а оставио је велики и неизбрисив траг у српс-
кој култури. његов саборац и сарадник Никола Пашић поистовјећивао је социјализам и 
радикализам. У том смислу радикал Лаза Пачу везивао је идеју социјализма за економ-
ски развој, а како економски развој није достигнут до одређеног нивоа развоја, смат-
рао је ту идеју утопијском а свој програм везивао је за радикалну демократизацију. 

Трећа битна одлика српског народног карактера, која би требала одређивати 
будућа збивања а у којој у процесу глобализације треба водити рачуна јесте тежња 
ка народној власти и демократији. И ова српска особина има своју прошлост: већ је 
Карађорђе у почетку Прве српске револуције покушао да организује власт по принци-
пу совјета. И радикали у самоуправи виде кључни елемент свога програма. Краљ Петар 
1 Карађорђевић је увео пуну парламентарну демократију по енглеском и француском 
узору. Чак се и у оквирима ауторитарног једнопартијског система, послије другог свјет-
ског рата експериментисало са разним облицима самоуправе. У Југославији од 1980. 
до 1990. године реформе су довеле до вишепартијске демократије, која је у неку руку 
ограничена одређеним елементима ауторитаризма, као и свугдје у свијету. 

За Србе је демократија била заиста једна од истинских политичких и друштвених 
вриједности, али је она ипак била по љествици вриједности подређена основним на-
ционалним и социјалним интересима који су имали приоритет.У савременим глобал-
ним процесима српска политичка елита није нашла политичке воље и мудрости, или 
није хтјела и знала да ангажује најеминентније стручњаке из појединих грана науке, 
да представи творцима глобализације основне особине српског народног карактера, 
које би помогле како српској политичкој елити тако и актерима глобалних процеса 
при укључивању српског друштва у процесе пуне глобализације. То би допринијело 
свобухватнијем сагледавању проблема у јужној српској покрајини Косову и Метохији, 
што би помогло актерима глобалних процеса бржем и праведнијем рјешењу „косовског 
проблема“. 

Управо због непознавања основних особина српског народног карактера од стра-
не актера савременог друштва, дошло је до сукоба Срба и твораца глобализације (ве-
ликих сила), што је довело до великих економских санкција и НАТО бомбардовања. 
Иако је Србија данас оштећена и разорена земља, она је пружила частан отпор и остала 
на ногама, сачувала суверенитет и интегритет, те уложила огроман напор да се обнови 
углавном властитим снагама. 

У вријеме бомбардовања успоставило се пуно јединство народа уз одређене не-
знатне изузетке (локаторе). Војска Србије је показала изузетан морал, а грађани су се 
држали величанствено и пркосно, окупљајући се на градским трговима уз пјесму и 
игру, дежурајући на мостовима како би их својим тијелима сачували од разарања. То је 
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српска традиција. Али одмах послије рата појавила се стара бољка и Срби су се почели 
дијелити, што је непријатељ знао као једну од традиционалних лоших ознака српског 
карактера. Те подјеле су подстакнуте изван наше земље а вршиле су се по принципу 
патриотизма и мондијализама или одлучан отпор у односу на НАТО и послушност и 
лојалност према њему. 

Без обзира на све, творцима савременог друштва, српска политичка елита, треба-
ла је добро презентовати три наведене битне особине српског народног карактера, како 
би могли боље разумјети а с друге стране и допринијети, да се српско друштво што 
брже укључи у глобалне процесе, што је у његовом интересу, као и његовог окружења 
и читавог глобалног свијета.
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PROCESS OF GLOBALIZATION AND BASIC TRAITS 	
OF SERBIAN NATIONAL CHARACTER

Summary

In contemporary world globalization, along with many perplexities, increasingly takes on the 
universal/cosmopolitan character in spite of all geographical, national, racial, religious and alignment 
barriers. Information exchange, scientific achievements and technology are nowadays world process. 
Economy increasingly becomes global.
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Serbia and Serbian people have their own specific character, which is defined by three significant 
characteristics: sovereignty and territorial integrity, aspirations to social justice, the rule of people and 
democracy. 

The creators of global society should take into consideration these three important characteristics 
of Serbian people with which Serbian political elite is to familiarize them, for the sake of more rapid 
and complete process of integration of Serbs into global processes from both Serbia and its neighbour-
ing countries would benefit.
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