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Резиме
Рас пра ве о то ме да ли су нам по треб ни еко ном ски ди пло ма те 

у нај ва жни јим свет ским при вред ним цен три ма ука зу је да, на жа-
лост, код нас још увек ни је схва ће на пра ва уло га и зна чај еко ном ске 
ди пло ма ти је за при вред ни опо ра вак и на ступ на ше при вре де у све-
ту. Раз ви је не зе мље су то одав но схва ти ле и еко ном ска ди пло ма ти ја 
пру жа ве ли ки до при нос про мо ци ји њи хо вих при вре да и за шти ти 
на ци о нал них еко ном ских ин те ре са. С об зи ром на то да је Ми ни-
стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја рас пи са ло јав ни кон курс 
за пр вих 28 на ших еко ном ских ди пло ма та у свет ским цен три ма, 
по ста вља се пи та ње: ка кви су нам ка дро ви по треб ни за те функ-
ци је? Ко је спо соб но сти мо ра да по се ду је мо дер ни еко ном ски ди-
пло ма та? Ко је кри те ри ју ме тре ба по што ва ти при ли ком из бо ра тих 
ка дро ва? Ка ко објек тив но ме ри ти њи хов ствар ни до при нос? Ка ква 
су ис ку ства дру гих, раз ви је них зе ма ља на том пла ну? 
Кључ не ре чи: Еко ном ска ди пло ма ти ја, на ци о нал ни еко ном ски ин те рес, 

про мо ци ја на ше при вре де у све ту, спољ но е ко ном ски на-
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ступ зе мље, еко ном ски пред став ник зе мље, при пре ма ка-
дро ва за еко ном ску ди пло ма ти ју, еко ном ско ра то ва ње, јав-
ни кон курс

УВОД

Глав на функ ци ја еко ном ске ди пло ма ти је је за шти та на ци о-
нал них еко ном ских ин те ре са у ме ђу на род ним еко ном ским од но си-
ма. Да би се обез бе ди ла про мо ци ја на ци о нал не при вре де у свет ској 
раз ме ни (ка ко др жа ве у це ли ни, та ко и сва ког ње ног еко ном ског су-
бјек та), ор га ни зо ва на др жа ва од ре ђу је за то над ле жне ор га не и слу-
жбе, утвр ђу је сред ства и ме ха ни зме и за ду жу је струч не и спрем не 
ка дро ве ко ји ће за цр та ну др жав ну по ли ти ку на сту па у ино стран-
ству спро во ди ти еко ном ском ди пло ма ти јом на би ла те рал ном и 
мул ти ла те рал ном пла ну.

Да кле, пре све га, сва ка др жа ва тре ба да утвр ди ко ји су ње-
ни ду го роч ни ци ље ви у еко ном ском оп ште њу са ино стран ством, 
да утвр ди кон зи стент ну по ли ти ку еко ном ског на сту па, да обез бе ди 
ма те ри јал не ре сур се за та кав на ступ, да об у чи спо соб не ка дро ве 
ко ји ће то спро во ди ти. Уко ли ко је дан од тих еле мен та не до ста је, 
сте пен успе шно сти ње ног еко ном ског пред ста вља ња и ре зул та ти 
ње ног на сту па озбиљ но се ума њу ју. Уко ли ко су сви ти нео п ход ни 
пред у сло ви обез бе ђе ни, ства ра ју се по вољ ни усло ви за оства ре ње 
функ ци ја еко ном ске ди пло ма ти је.

Еко ном ске ди пло ма те во де сва ко днев ну бит ку са кон ку рен-
ти ма у по тра зи за по вер љи вим еко ном ским ин фор ма ци ја ма, над-
ме ћу се за осва ја ње но вих или про ши ре ње при су ства на ста рим тр-
жи шти ма, во де му ко трп не пре го во ре, че сто са по зи ци ја еко ном ске 
си ле, не во де ћи мно го ра чу на о ети ке ци ји и уч ти вој ди пло мат ској 
ре то ри ци. Њи хов про фе си о на ли зам (ми би смо ре кли и па три о ти-
зам, ма да та реч при па да јед ној дру гој сфе ри) огле да се у пре да ној 
бор би за еко ном ске ин те ре се или про фит сво је ком па ни је и зе мље 
у це ли ни. Уме сто фра ко ва и ци лин да ра они но се актн та шне увек 
пу не по вер љи вих еко ном ских ин фор ма ци ја или по ну да, слу же се 
че сто раз ли чи тим вр ста ма пот ку пљи ва ња или “одо бро во ља ва ња” 
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ри ва ла и еко ном ских парт не ра ка ко би обез бе ди ли по сао или осло-
бо ди ли про стор за из воз про из во да сво је зе мље или ком па ни је.1)

На рав но, еко ном ска ди пло ма ти ја ни је са мо то. У сфе ру ле-
гал ног де ло ва ња спа да сва ко днев но пра ће ње еко ном ских ак тив но-
сти и ре зул та та, као и ква ли те та про из во да и про из вод ње зе ма ља 
при је ма, ба ро ме та ра при вред них кре та ња, мо гућ но сти пла сма на 
про из во да и ка пи та ла соп стве не зе мље и про до ра на тр жи ште зе-
мље при је ма, као и раз ме на ин фор ма ци ја са ма тич ном зе мљом и 
ње ним над ле жним ин сти ту ци ја ма.

Еко ном ски ди пло ма те и сер ви си, при пре ма ју за стра не ко-
ри сни ке, еко ном ске ин фор ма ци је и бил те не о при вред ним по тен-
ци ја ли ма и из во зним ка па ци те ти ма сво је зе мље. Пред ла жу и ор га-
ни зу ју при вред не из ло жбе сво јих зе ма ља у ино стран ству, уче шће 
зе мље или од го ва ра ју ћих фир ми на сај мо ви ма и ма ни фе ста ци ја ма 
ко је ор га ни зу је зе мља до ма ћин. Уче ству ју на струч ним сим по зи-
ју ми ма и три би на ма где го во ре о про из вод ним ка па ци те ти ма и из-
во зним по тен ци ја ли ма сво је зе мље. Уче ству ју у пре го во ри ма на 
ни воу зва нич них де ле га ци ја др жав них ор га на и ми ни стар ста ва или 
по ма жу у раз го во ри ма на ни воу ком па ни ја и у скла па њу аран жма-
на, при вред них про то ко ла или спо ра зу ма из ме ђу две зе мље или 
ком па ни је.

Ба ве се при ку пља њем (до зво ље ним или не до зво ље ним) по-
вер љи вих еко ном ских ин фор ма ци ја о про из вод њи или но вим про-
из во ди ма и про сле ђу ју их над ле жним слу жба ма сво је зе мље. У 
то ме че сто пре ко ра че праг ле ги тим ног и до зво ље ног по на ша ња, 
што за по сле ди цу мо же да има про те ри ва ње стра ног ди пло ма те из 
зе мље при је ма, са шту рим или без ика квог об ја шње ња. 

У по на ша ње еко ном ских ди пло ма та ко је се гра ни чи са до-
зво ље ним спа да ју и раз не вр сте не зва нич них при ти са ка или прет-
њи да се зе мља или ком па ни ја у пи та њу опре де ли за са рад њу са 
еко ном ским су бјек том зе мље по ре кла до тич ног ди пло ма те. Уз ову 
ли сту функ ци ја, ко ја си гур но ни је ко нач на, до дао бих и не ке функ-
ци је ко је је мно го те же оства ри ти, али су од из у зет ног зна ча ја за 
при вред ни раз вој зе мље и по је ди них ком па ни ја:

- Ути цај еко ном ске ди пло ма ти је и еко ном ских пред став-
ни ка у нај ва жни јим зе мља ма на по слов не пла но ве и 

1)  Пре не ко ли ко го ди на је на све тло из би ла афе ра пот ку пљи ва ња ја пан ских функ ци о не ра 
за ку по ви ну аме рич ких ави о на BO E ING, за тим бел гиј ских ми ни ста ра за ку по ви ну ита-
ли јан ских хе ли коп те ра AGU STA, као и по је ди них чла но ва са у диј ског дво ра за да ва ње 
пред но сти аме рич ким вој ним ави о ни ма над, већ уго во ре ном кре ди ти ра ном, ис по ру ком 
фран цу ских “ MI RA GE ” по след ње ге не ра ци је. То је био са мо врх ле де ног бре га у од-
но су на дру ге афе ре ко руп ци је ко је се стал но до га ђа ју, али из ових или оних раз ло га, 
би ва ју за та шка не.
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про гра ме зна чај них при вред них гра на и де лат но сти ко је 
по слу ју са ино стран ством или зе мљом у ко јој се пред-
став ник на ла зи;

- На ба зи ре ле вант них ин фор ма ци ја о нај но ви јим трен-
до ви ма, ис так ну ти еко ном ски пред став ни ци ути чу на 
асор ти ман, ка рак те ри сти ке и ква ли тет из во зних про из-
во да и про из вод них ли ста;

- До при нос утвр ђи ва њу стра те ги је еко ном ског на сту па у 
ино стран ству за зе мљу у це ли ни или ње не нај ва жни је 
при вред не су бјек те ко ји по слу ју са ино стран ством;

- У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји са слу жбом, ре со ром и 
ком па ни јом, еко ном ски ди пло ма та ути че да се укло не 
уоче не сла бо сти, не пра вил но сти и не до ста ци, по бољ ша-
ју усло ви и скра те ро ко ви, од но сно у це ли ни по бољ ша 
еко ном ски на ступ у ино стран ству.

Све су ово, као што се ви ди, функ ци је еко ном ске ди пло ма-
ти је као ну жне, ви со ко спе ци ја ли зо ва не де лат но сти, нео п ход не за 
за шти ту на ци о нал них еко ном ских ин те ре са јед не зе мље и ње но 
пред ста вља ње у ино стран ству.

НЕОПХОДНОСТИЗУЧАВАЊА
ЕКОНОМСКЕДИПЛОМАТИЈЕ

У из у ча ва њу еко ном ске ди пло ма ти је, као ве шти не и на уч не 
ди сци пли не, пи о нир ску уло гу и нај ду бљи траг су оства ри ли Фран-
цу зи.

Они су у об у ча ва њу ка дра за ком плек сне и ри скант не функ-
ци је еко ном ског ди пло ма те оти шли то ли ко да ле ко, да је ди ни у све-
ту има ју Шко лу за еко ном ско ра то ва ње - Гру пе ESLSCA. У ам бле-
му ове Гру пе сто ји да су то: Сту ди је тре ћег сте пе на из стра те ги ја 
еко ном ске шпи ју на же (оба ве штај ног ра да). Ин тер нет web site ове 
шко ле је www.ege.eslsca.fr 2).

Ко ли ки је зна чај ове шко ле за об у ча ва ње ви со ко спе ци фич-
них ка дро ва за стра те ги је еко ном ске шпи ју на же и раз ли чи те ме то-
де еко ном ског ра то ва ња, нај бо ље по ка зу је чи ње ни ца да је пр вој ге-
2) Осно ва на 1997. го ди не од стра не ге не ра ла Jean Pic hot-Duc los-а, Chri stian Har bu lot-а и 

Be no it de Sa int-Ser nin-а, Шко ла за еко ном ско ра то ва ње (L’Eco le de Gu er re Eco no mi que 
- EGE de gro u pe ESLSCA) у Па ри зу је пр ва европ ска струк ту ра ко ја ну ди обра зо ва ње о 
ме то ди ма на па да и од бра не са ко ји ма се су о ча ва ју пред у зе ћа у свет ској еко ном ској утак-
ми ци. Ди рек тор ЕГЕ је проф. Chri stian Har bu lot. ЕГЕ је за свој про мо тив ни ПР сло ган 
узе ла На по ле о но ву из ре ку: “Би ти по бе ђен је мо гу ће оправ да ти, али би ти из не на ђен је 
нео про сти во.”
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не ра ци ји по ла зни ка ку мо вао г. Хен ри Мар тре, бив ши пред сед ник 
мул ти на ци о нал ног ги ган та Aero spa ti a le, а дру гој г. Jac qu es Cal vet, 
бив ши пред сед ник гру па ци је PSA ко ја об у хва та Pe u ge ot и Ci troen.

Већ по име ни ма осни ва ча и глав них пре да ва ча, основ ним 
те ма ма кур се ва и пре да ва ња, гр бу Шко ле и ПР сло га ну, ја сно је 
да је ова шко ла про ис те кла из јед ног кри ла кла сич них вој но о ба-
ве штај них ака де ми ја за по тре бе за шти те на ци о нал них еко ном ских 
ин те ре са, при ба вља ње еко ном ских ин фор ма ци ја и по бе ђи ва ње у 
еко ном ским кон флик ти ма. Ме ђу пре да ва чи ма за еко ном ско-оба ве-
штај ни рад се на ла зе ис ку сни бив ши ге не ра ли фран цу ске ци вил не 
и вој не оба ве штај не слу жбе (ДГСЕ и ДССТ). 

На осно ву ре че ног, на ме ће се став о нео п ход но сти ви со ко 
обра зо ва не и мо ти ви са не еко ном ске ди пло ма ти је за сва ку др жа ву 
ко ја свој еко ном ски про спе ри тет ве зу је не за изо ла ци ју, аутар кич-
ност и са мо до вољ ност, већ за стал ну и плод ну раз ме ну на свет ском 
тр жи шту, за сло бод ну цир ку ла ци ју љу ди, ро ба и ка пи та ла, за свој 
успе шан при вред ни на ступ у све ту. Ни ко да нас не мо же да жи ви 
сам и про из во ди све што је по треб но за нор мал но функ ци о ни са ње 
при вре де и за до во ља ва ње по тре ба гра ђа на. Ка пи тал, ко ји је одав но 
пре шао на ци о нал не и др жав не гра ни це, се се ли та мо где мо же да 
се опло ди, где су обез бе ђе ни сви по треб ни еко ном ски, за кон ски, 
ор га ни за ци о ни и ин фра струк тур ни усло ви. И са мо уко ли ко за то 
по сто је оправ да ни еко ном ски ин те ре си. Без тих усло ва не по ма жу 
тра ди ци о нал на при ја тељ ства, ра ни је пот пи са ни спо ра зу ми о са-
рад њи, ни ти по ли тич ке де кла ра ци је. 

Но ве ге не ра ци је по слов них љу ди (ја пи ја) се све ма ње ин те-
ре су ју за исто риј ске са ве зе и успо ме не уоп ште. Њих, пре све га, 
ин те ре су је про ши ре ње при вред не ак тив но сти и на рав но по ве ћа ње 
про фи та њи хо вих ком па ни ја, успе шна ре а ли за ци ја по слов них про-
је ка та, ула га ње ка пи та ла у обла сти и под руч ја где ће се нај бо ље и 
си гур но опло ди ти. За то је ну жно де фи ни тив но раз гра ни че ње еко-
но ми је од по ли ти ке и по ли тич ког ути ца ја у сфе ри где ва же не ки 
дру ги, ег закт ни ји еко ном ски за ко ни.

У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји са спо соб ним еко ном ским ди-
пло ма та ма за ин те ре со ва них зе ма ља, они оче ку ју ин фор ма ци је и 
га ран ци је да су за њи хо во ин ве сти ра ње обез бе ђе ни сви усло ви и 
пу на си гур ност. Уз ве шти ну и спо соб ност еко ном ског ди пло ма те, 
по треб но је да је еко ном ска ре ал ност зе мље та ква да стра ни ин ве-
сти то ри и парт не ри за са рад њу иза бе ру баш њу, а не не ку дру гу. За 
из во зну екс пан зи ју јед не зе мље на стра на тр жи шта, по треб но је 
још мно го ви ше на по ра, зна ња, ускла ђе но сти, уз на рав но атрак тив-
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не и ква ли тет не про из во де, по вољ не це не и ста бил ност и крат ке 
ро ко ве ис по ру ка.

Да би се до шло до фа зе ула га ња стра ног ка пи та ла или из во-
за про из во да на стра на тр жи шта, на рав но да пред сто ји ду ги пе ри-
од пла ни ра ња и при пре ме, ор га ни зо ва ња ква ли тет не про из вод ње 
и до сти за ња ни воа ква ли те та про из во да или по ну де за ин ве сти-
ра ње. Уз све уну тра шње фак то ре при вред ног жи во та, еко ном ска 
ди пло ма ти ја у тим фа за ма по ма же ква ли тет ним ин фор ма ци ја ма и 
су ге сти ја ма о ак ту ел ним трен до ви ма, оби му, вр ста ма и ква ли те ту 
слич них или тра же них про из во да кон ку рент ских ком па ни ја и зе-
ма ља, ана ли за ма по тре ба и за си ће но сти стра них тр жи шта, при хва-
тљи вим це на ма и ро ко ви ма, па све до ди зај на или узо ра ка про из-
во да кон ку рент ских фир ми. У ис тра жи вач ким и ла бо ра то риј ским 
фа за ма при пре ме но вог про из во да, док се они сма тра ју слу жбе ним 
или ин ду стриј ским тај на ма, еко ном ска ди пло ма ти ја, у ви ду еко-
ном ске или ин ду стриј ске шпи ју на же, има зна чај ну, али ви со ко ри-
скант ну уло гу.

Да и у на шој зе мљи ра сте свест о зна ча ју еко ном ске ди пло-
ма ти је за укуп ни спољ но по ли тич ки на ступ на ше зе мље и про на-
ла же ње ње ног ме ста у свет ској за јед ни ци, го во ри и чи ње ни ца да 
је на са стан ку ви со ких пред став ни ка Са ве зног ми ни стар ства ино-
стра них по сло ва (СМИП) са ам ба са до ри ма зе ма ља Европ ске уни је 
и Ми си је ЕУ у СР Ју го сла ви ји одр жа ном 20. апри ла 2001. го ди не 
у Бе о гра ду, за кљу че но да еко ном ској ди пло ма ти ји тре ба да ти при-
о ри тет у на ред ном раз до бљу. У из ве шта ју са тог са стан ка, ка ко је 
пре не ла По ли ти ка од 21. апри ла 2001. на стр. 4, се ка же: «По себ-
но је, при том, ис так ну та еко ном ска уло га ди пло ма ти је, чи ме но-
ви кон цепт ју го сло вен ске ди пло ма ти је по ста је пункт за еко ном ску 
про мо ци ју зе мље у ино стран ству. У скла ду са ду го роч ним опре де-
ље њи ма на ше зе мље, СМИП је у но вој ор га ни за ци о ној струк ту ри 
пред ви део по себ не ди рек ци је ко је ће се у окви ру Сек то ра за еко-
ном ске од но се и европ ске ин те гра ци је ба ви ти мул ти ла те рал ном, 
би ла те рал ном са рад њом (пре све га са су сед ним зе мља ма и др жа-
ва ма бив ше СФРЈ) и од но си ма са Европ ском уни јом и Пак том за 
ста бил ност ју го и сточ не Евро пе.» 

УЛОГАДИПЛОМАТИЈЕ
УЕКОНОМСКОМРАЗВОЈУЗЕМЉЕ

Да ли је вре ме у ко ме су се ди пло мат ска, ам ба са дор ска и са-
вет нич ка ме ста у нај ва жни јим свет ским цен три ма до би ја ла за за-
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слу ге у по ли ти ци (чи тај, вла да ју ћој пар ти ји) или у при вре ди, за на-
ма? Да ли је за у век од ба чен иг но рант ски став да се ди пло ма ти јом, 
па и еко ном ском ди пло ма ти јом, мо же ба ви ти сва ко, од но сно би ло 
ко? Да ли је са де мо крат ским про ме на ма у на шој зе мљи и при о ри-
те том да се укљу чи мо у евро а тлант ске ин те гра ци је схва ће но да су 
на шој ди пло ма ти ји по треб ни ви со ко о бра зо ва ни и ви со ко про фе си-
о нал ни ка дро ви? Да ли је у на шој ди пло ма ти ји, осим де кла ра тив-
них из ја ва, схва ћен пре су дан зна чај ква ли тет не еко ном ско-ди пло-
мат ске ак ци је за из ла зак из еко ном ских и раз вој них про бле ма?

Од го вор на ова пи та ња, је на жа лост, не га ти ван. Ве ли ка су 
оче ки ва ња де мо крат ских сна га и на ро да уло же на у агре сив ни ји, 
ква ли тет ни ји и ефи ка сни ји ди пло мат ски на ступ на ше зе мље, ко-
јим би се по тр ле по сле ди це не ра зум не по ли ти ке бив шег ре жи ма 
и на ша зе мља вра ти ла у свет ску по ро ди цу на ро да. На кла сич ном 
ди пло мат ско-по ли тич ком пла ну по стиг ну ти су не ки за до во ља ва ју-
ћи ре зул та ти. На пла ну еко ном ске ди пло ма ти је, на жа лост, ско ро да 
ни смо кре ну ли са мр тве тач ке. 

Да ли је, по ред ка та стро фал но на ка рад ног схва та ња и не-
ис ко ри шће но сти сво је вре ме но одо бре них олак ши ца ЕУ за из воз 
на шег ше ће ра на то ва жно тр жи ште, по треб но дру гих до ка за за 
ова кву тврд њу.?

Не схва тљи во је да се, пре не го што су над ле жни ор га ни 
утвр ди ли раз ме ре про бле ма, от кри ли мо гу ће пре сту пе и об зна ни-
ли евен ту ал не крив це, са нај ви шег ме ста, та ко ре ћи без узи ма ња ва-
зду ха, не ги ра сва ка на ша кри ви ца, да би се ка сни је клуп ко гре ша ка 
и «кр ше ња ду ха а не сло ва про пи са» све ви ше обе ло да њи ва ло. 

Где је у све му то ме екс перт ско-про фе си о нал на уло га ди пло-
мaтск ог апа ра та и мре же у све ту да на вре ме упо зо ри и алар ми-
ра др жав но ру ко вод ство или ан ти ци пи ра евен ту ал не ме ре про тив 
на ше при вре де и зе мље? Очи глед но је да је је дан пар тиј ско-по да-
нич ки кри те ри јум у ода би ру ка дро ва за ме њен дру гим ни шта ма-
ње по губ ним и ре зул та ти су, бар на еко ном ско-ди пло мат ском пла-
ну слич ни, од но сно не за до во ља ва ју ћи. Да ли је на ша еко ном ска 
ди пло ма ти ја обез бе ди ла до вољ но ин фор ма ци ја и ар гу ме на та за и 
про тив, пре не го не ки еуфо рич ни ми ни стар бом ба стим из ја ва ма о 
но вим уго во ри ма са стра ним “парт не ри ма” по ра ди на соп стве ном 
ими џу?

Шта је по треб но ура ди ти да се на ша још увек не ја ка при вре-
да по мог не ква ли тет ном еко ном ско-ди пло мат ском ак ци јом и по у-
зда ним ана ли за ма свет ских при ли ка?
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На рав но да ди пло мат ска, па ни еко ном ско-ди пло мат ска ак-
ци ја не ма ју ма гич ну моћ, ни ти мо гу раз ре ши ти основ не уну тра-
шње струк тур не про бле ме при вре де и зе мље. Оне мо ра ју би ти у 
слу жби еко ном ског и по ли тич ког опо рав ка и ста би ли за ци је зе мље, 
али и ње ног успе шног пред ста вља ња и про до ра у све ту.

Као и ве ћи на зе ма ља у тран зи ци ји, а по себ но с об зи ром на 
на шу по тре бу убр за ног про це са при ла го ђа ва ња стан дар ди ма ЕУ 
и aqu is com mu na u ta i re у ци љу што ско ри јег при кљу че ња ЕУ, нео-
п ход но је да на овом пла ну учи мо од успе шни јих и раз ви је них зе-
ма ља и на ци ја.

За пад не ди пло ма ти је су, већ сре ди ном 80-тих го ди на са да 
већ про шлог ве ка, да ли трај не на ло ге сво јим ди пло ма та ма да убу-
ду ће нај ва жни ји при о ри тет у њи хо вој ак тив но сти бу де – еко ном ска 
ди пло ма ти ја. Са гло ба ли за ци јом свет ске при вре де и ме ђу на род не 
по ли ти ке, ин те рес по је ди них при вре да да бу ду про мо ви са не у ино-
стран ству и да се, на свет ском тр жи шту, из бо ре за што ве ће уче шће 
и удео у оства ре ном про фи ту, по ста је и др жав ни ин те рес њи хо вих 
зе ма ља.

Са мим тим, основ на функ ци ја др жав не ад ми ни стра ци је, ме-
ха ни зма тзв. спољ не ак ци је, ди пло мат ских и спољ но тр го вин ских 
пред став ни шта ва, раз ли чи тих де ле га ци ја, ми ни ста ра, пред сед ни ка 
вла да, па чак и ше фо ва др жа ва, при ли ком бо рав ка у ино стран ству, 
по ста је функ ци ја еко ном ског ди пло ма те – да ре кла ми ра ју и про-
да ју про из во де на ци о нал не при вре де у све ту, да обез бе де да ком-
па ни је из њи хо вих зе ма ља до би ја ју по сло ве на стра ном тр жи шту.

За што еко ном ска ди пло ма ти ја пред ста вља бу дућ ност ди пло-
ма ти је? За то што је у окол но сти ма гло ба ли за ци је свет ске при вре де 
и по ли ти ке, гло ба ли за ци је свих ви до ва са вре ме ног жи во та, еко-
ном ска ди пло ма ти ја, чак и би ла те рал на, по ста ла основ но сред ство 
про до ра на свет ско тр жи ште.

С об зи ром да је циљ еко ном ске ди пло ма ти је упра во да сти-
му ли ше еко ном ску раз ме ну из ме ђу зе ма ља, ја сно је да је она ва жан 
фак тор при вред ног и дру штве ног раз во ја, па по то ме и бу дућ ност 
мо дер не ди пло ма ти је - ди пло ма ти је су тра шњи це.

Еко ном ска ди пло ма ти ја, пу тем ши ре ња и про мо ци је ова квих 
иде ја, а на ро чи то сти му ли са њем ула га ња у при вред ни ка па ци те те 
нео п ход не за раз вој и бо љи жи вот гра ђа на, до при но си ду ху отво ре-
но сти и са рад ње, ве ће раз ме не и по мо ћи раз ви је ног све та зе мља ма 
у раз во ју. 

У раз ма тра њу но ве уло ге и функ ци ја еко ном ске ди пло ма ти-
је да нас, по ла зи мо од еви дент не чи ње ни це да пла не тар ни про цес 
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гло ба ли за ци је на пре ду је, хте ли ми то или не, круп ним ко ра ци ма у 
осва ја њу но вих про сто ра и умно жа ва њу ак те ра. Ула зак НР Ки не 
у СТО и на по ри Ру си је да се укљу чи у ту ор га ни за ци ју, са мо по-
твр ђу ју да, у овом про це су, не ма за сто ја, ни ти по врат ка на ста ро и 
“ро ман тич но” ста ње свет ске при вре де и од но са сна га.

Ма ле и сред ње зе мље, у ко је спа да Ср би ја, мо ра ју да се, уз 
сав опрез и раз у ме ва ње су шти не гло ба ли за ци је, опре де ле се за 
стра те ги ју - или ће би ти уну тар тог про це са и у ње му оства ри ти 
нај ве ћу мо гу ћу ко рист, пре ма соп стве ној по зи ци ји и ка рак те ри сти-
ка ма, или ће оста ти из ван ње га, осу ђе не на са мо и зо ла ци ју, аутар-
кич ност и ду го роч но пре жи вља ва ње на мар ги ни раз во ја. Уну тар 
про це са гло ба ли за ци је има ме ста са мо за спо соб не и ква ли тет не 
уче сни ке, спрем не да се бо ре на ме ђу на род ном “еко ном ском ра ти-
шту” – свет ском тр жи шту. На ши ви тал ни ин те ре си, пер спек ти ва, 
уоста лом и не ми нов ност, су да се успе шно укло пи мо у про цес гло-
ба ли за ци је свет ске при вре де, ра ди соп стве ног ин те ре са и до бро-
би ти.

НОВАУЛОГА
ЕКОНОМСКИХПРЕДСТАВНИКА

УИНОСТРАНСТВУ

На еко ном ском, као и на по ли тич ком и стра те гиј ском пла-
ну, у свет ским раз ме ра ма, да нас су у игри ве ли ки уло зи и ин те-
ре си зе ма ља. Сто га је уло га ди пло мат ских пред став ни ка све ви ше 
усме ре на на про мо ци ју и за шти ту на ци о нал них ин те ре са, од но сно, 
обез бе ђе ње ин фор ма ци ја и по моћ на ци о нал ној еко но ми ји у осва ја-
њу свет ског тр жи шта или од но ше њу по бе де у су че ља ва њу са кон-
ку рен ци јом.

Фран цу ска је учи ни ла пи о нир ске ко ра ке у тран сфор ма ци-
ји сво је кла сич не у мо дер ну еко ном ску ди пло ма ти ју. Та ква тран-
сфор ма ци ја за по че ла је још са тзв. Нафт ном кри зом, а на ро чи то је 
ин тен зи ви ра на под Пред сед ни ком Fran co is Mit ter rand-ом (Фран соа 
Ми те ра ном). Ње гов на след ник на ме сту Пред сед ни ка Ре пу бли ке 
Jac qu es Chi rac (Жак Ши рак), на ста вио је са тим трен дом у ин струк-
ци ја ма ко је да је сво јим ди пло ма та ма.

На го ди шњем, уоби ча је ном су сре ту са ам ба са до ри ма Фран-
цу ске у све ту, одр жа ном 29. ав гу ста 1996. го ди не, Пред сед ник Ши-
рак се ше фо ви ма фран цу ских ди пло мат ских ми си ја обра тио на 
сле де ћи на чин: “Ам ба са до ри Фран цу ске, ви сте та ко ђе ам ба са до ри 
фран цу ске при вре де. Ве ли ки иза зо ви да нас се до га ђа ју на еко ном-
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ском пла ну, а да су фран цу ски гра ђа ни то га ма ње све сни. Ми мо-
ра мо до при не ти про гре сив ној адап та ци ји на ше еко ном ске ма ши не 
у скла ду са про ме на ма у све ту. На еко ном ском пла ну, то ће по мо ћи 
Евро пља ни ма да за јед нич ки од бра не њи хо ве тр го вин ске ин те ре се, 
у си ту а ци ји ка да уни ла те ра ли зам јед не ве ли ке зе мље пре ти ме ђу-
на род ном пра ву оли че ном у Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји”3). 

Већ из ова квог на сту па ше фа јед не ве ли ке и раз ви је не зе-
мље ви ди се да се, у но вом гло ба ли стич ком по рет ку у све ту, но ва 
за ду же ња и од го вор но сти по ста вља ју пред еко ном ске пред став ни-
ке у све ту. Но ви по лет еко но ми је њи хо ве зе мље мо ра у њи ма да 
до би је ва жног са рад ни ка, ко ји ће ин фор ма ци ја ма и су ге сти ја ма, 
до при не ти усме ра ва њу њи хо ве из во зне екс пан зи је, тран сфор ма-
ци ји спољ но е ко ном ског на сту па, но вим про из вод ним про гра ми ма 
и ква ли те ту про из во да, ко ји мо ра ју да за до во ље свет или ло кал-
но тр жи ште. Ово га пу та, на при мер, Фран цу ска је, као ге о граф ски 
при о ри тет сво је еко ном ске па жње и смер екс пан зи је, на ве ла Ази ју, 
као нај ди на мич ни ји еко ном ски про стор. Ка сни је ће се, мо жда, тај 
при о ри тет, на ба зи ин фор ма ци ја ње них еко ном ских ди пло ма та и 
про це не др жав них ин стан ци, пре у сме ри ти на не ки но ви ре ги он, 
али је ва жно да је ко ор ди на ци ја стал на, а уло га еко ном ског ди пло-
ма те је да то ме ак тив но до при но си.

Еко ном ски пред став ник јед не зе мље у све ту је да нас, да кле, 
све ма ње тр го вац, у тра ди ци о нал ном сми слу. Он је, пре све га, ана-
ли тич ки по сма трач еко ном ских кре та ња, при ку пљач ва жних еко-
ном ских и по вер љи вих ин фор ма ци ја, ауто ном ни и ауто ри та тив ни 
пре го ва рач у еко ном ским по сло ви ма и ини ци ја тор тран сфор ма ци ја 
у при вре ди зе мље, у скла ду са ин те ре си ма ње не еко ном ске екс пан-
зи је. Због то га, еко ном ски пред став ник мо ра да по се ду је сва зна ња 
и спо соб но сти, ко је сам по бро јао и по је ди нач но раз мо трио.

Еко ном ски пред став ник да нас је, сли ко ви то ре че но, сво је вр-
сна еко ном ска оп сер ва то ри ја сво је зе мље на уда ље ном про сто ру, 
ко ја не са мо да де тек ту је но ве зве зде, али и зве зде па да ли це ло-
кал ног еко ном ског не ба, већ ин фор ма ци је о то ме хит но про сле ђу је 
у цен тра лу. На рав но, уз на по ме не и су ге сти је ка ко да еко ном ски 
брод ње го ве зе мље што успе шни је про дре у тај про стор и осво ји га 
соп стве ним про из во ди ма, тех но ло ги јом и ула га њи ма.

Озбиљ на др жав на ад ми ни стра ци ја, да кле, мо ра да шко лу је, 
при пре ми, об у чи и ин стру и ше ква ли те тан ка дар, ко ји ће во ди ти 

3) Го вор Пред сед ни ка Ж. Ши ра ка, на го ди шњем са стан ку са фран цу ским ам ба са до ри ма у 
Је ли сеј ској па ла ти, одр жа ном 29. 08. 1996. г. Ви ди сајт на Ин тер не ту  www.di plo ma tie/
fran ce
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ње ну еко ном ску екс пан зи ју у све ту и до при но си ти при вред ном на-
прет ку зе мље и ње ној из во зној ори јен та ци ји4). 

СПОСОБНОСТИ
ЕКОНОМСКОГДИПЛОМАТЕ

С об зи ром на сло же ност, од го вор ност, ва жност и де ли кат-
ност по сло ва, мо дер ни еко ном ски ди пло ма та мо ра да по се ду је 
број не спо соб но сти ко је су ну жне за успе шно оба вља ње ње го вих 
функ ци ја.

1. Основ на спо соб ност ко ја се код еко ном ског ди пло ма те 
под ра зу ме ва је ква ли тет но фа кул тет ско обра зо ва ње из обла сти 
еко но ми је, ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, ме ђу на род ног 
при ват ног пра ва, ор га ни за ци о них на у ка, ме наџ мен та или срод них 
ди сци пли на. То ви со ко обра зо ва ње, по го то во ако у ње му ни је об у-
хва ће на не ка од по ме ну тих ди сци пли на, мо ра да бу де про ду бље но 
спе ци ја ли за ци јом из еко но ми је, спољ не тр го ви не или еко ном ске 
ди пло ма ти је или по сле ди плом ским сту ди ја ма из по ме ну тих ди-
сци пли на.

2. Да би мо гао успе шно да функ ци о ни ше у ино стран ству, 
че сто уда ље ном од зе мље по ре кла, са пу ном ауто ном но шћу и од-
го вор ном са мо и ни ци ја ти вом, еко ном ском ди пло ма ти је нео п ход но 
ди пло мат ско или спољ но тр го вин ско ис ку ство на та квим или слич-
ним по сло ви ма.

Ве ли ки би био лук суз од ре ди ти не ис ку сног ди пло ма ту за 
сло же не по сло ве еко ном ског ди пло ма те, ко ји тре ба да по стиг-
не кон крет не ре зул та те за крат ко вре ме тра ја ња ње го вог ман да та. 
За ову вр сту уса вр ша ва ња, обич но се од ре ђу ју мла ђи са рад ни ци 
и ди пло мат ски по чет ни ци – ата шеи и тре ћи се кре та ри. Они он да 
по ста ју део ти ма еко ном ског сер ви са ам ба са де, за ду же ни за по ма-
га ње у ра ду ис ку сном еко ном ском ди пло ма ти уз ко га уче (пра ће ње 
4) Фран цу ска рас по ла же са др жав ном ад ми ни стра ци јом у ко јој је 2.160.000 за по сле них 

слу жбе ни ка. Од то га, са мо у обра зо ва њу, ра ди око 1.000.000 љу ди, а оста ли у свим дру-
гим др жав ним слу жба ма.

 Пре ма нај но ви јим по да ци ма (ча со пис “Les Ec hos”, 4/5. ав гу ста 2000.г., стр. 1-3), фран-
цу ска еко но ми ја ра ди пу ном па ром. Сте пен ис ко ри шће но сти про из вод них ка па ци те та је 
87,5 % (исто риј ски ре корд је 88 %, по стиг нут у апри лу 1990. г.), по ве ре ње за по сле них у 
фран цу ску при вре ду је до сти гло ре корд ни ни во из 1987, за сно ван на та ко ђе ре корд ним 
на руџ би на ма. Број не за по сле них ко ји су на ре жи му др жав не по мо ћи (As se dic) сма њен 
је у ју ну 2000.г. на 2.314.700, у по ре ђе њу са мај ским бро јем од 2.397.500 или про шло го-
ди шњим из истог пе ри о да од 2.516.700 ли ца. Да кле, зе мља је у пу ном еко ном ском успо-
ну и за то је оправ да но на ше про у ча ва ње ис ку ста ва јед не успе шне при вре де, по мно го 
че му ко ри сна за дру ге.
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Ин тер не та, одр жа ва ње ме ђу на род них ко му ни ка ци ја, пра вље ње бе-
ле шки и из ве шта ја о раз го во ри ма и сл.).

За зе мље у ко ји ма де лу је је дан или ма њи број еко ном ских 
ди пло ма та, за по сло ве од го вор ног еко ном ског ди пло ма те-пре го ва-
ра ча или ше фа еко ном ског сер ви са, обич но се од ре ђу ју ис ку сни 
ди пло ма те од ка ри је ре, ко ји ма је то нај ма ње дру ги бо ра вак у слич-
ној ми си ји.

3. Еко ном ски ди пло ма та мо ра са вр ше но да вла да свет ским 
је зи ком ко ји се го во ри у зе мљи ње го вог слу жбо ва ња.

То је основ ни пред у слов одр жа ва ња не сме та не ко му ни ка ци-
је са са го вор ни ци ма на ви со ко спе ци ја ли зо ва не при вред не те ме, 
услов ува жа ва ња у по слов ним и ди пло мат ским кру го ви ма. Без то-
га је не мо гу ће успе шно ре а ли зо ва ти про грам и ци ље ве пред став-
ни штва.

У вре ме мо дер не ди пло ма ти је ко ја пра ти гло ба ли стич ке 
трен до ве у по ли ти ци и при вре ди, зна ње јед ног свет ског је зи ка је 
не до вољ но. Због то га се за по сло ве еко ном ског ди пло ма те у ва-
жни јим зе мља ма од ре ђу ју спе ци ја ли сти ко ји го во ре нај ма ње два 
свет ска је зи ка. 

4. По треб но је да еко ном ски ди пло ма та бу де по себ но об у чен 
или спе ци ја ли зо ван за зе мљу или ре ги он у ко ме ће де ло ва ти.

При пре ме за од ла зак на слу жбу у јед ној зе мљи, под ра зу ме-
ва ју ви ше ме сеч ни рад и обу ку у ре ги о нал ној упра ви ми ни стар ства 
ко јој та зе мља при па да. Озбиљ не при пре ме под ра зу ме ва ју про у ча-
ва ње свих аспе ка та ствар но сти до тич не зе мље: од ње не исто ри је, 
по ли тич ког и при вред ног раз во ја, оби ча ја и спе ци фич но сти, ет но-
ло шких и кул тур них ка рак те ри сти ка, до ди ја ле ка та, фол кло ра, га-
стро но ми је и др.

Са мо ди пло ма та ко ји до ђе та ко при пре мљен, би ће ува жа ван 
као ком пе тент ни са го вор ник и мо ћи ће да ра чу на на про ду бљи ва ње 
кон та ка та са по слов ним парт не ри ма из зе мље при је ма.

5. Мо дер ни еко ном ски ди пло ма та мо ра би ти вешт го вор ник, 
спо со бан за раз го во ре са парт не ри ма, али и за ме диј ске и ПР на сту-
пе у јав но сти зе мље при је ма.

Од ње га се оче ку је да бу де вешт пре го ва рач у при вред ним 
по сло ви ма где за сту па сво ју зе мљу и ње ну ком па ни ју. Раз ли чи те 
тех ни ке пре го ва ра ња, чак и без ди рект них ин струк ци ја из цен тра-
ле, ну жно је по зна ва ти да би се успе шно во ди ли по слов ни пре го-
во ри.

6. Еко ном ски ди пло ма та тре ба, кроз обу ку, да са вла да и 
прак тич но спро во ди основ не ме то де и тех ни ке еко ном ско-оба ве-
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штај ног ра да, нео п ход не на ро чи то за при ку пља ње еко ном ских (по-
вер љи вих) ин фор ма ци ја.

 7. Јед на од нео п ход них ка рак те ри сти ка мо дер ног еко ном ског 
ди пло ма те је и ње го ва оспо со бље ност за елек трон ско ко му ни ци ра-
ње и ко ри шће ње Ин тер не та, као сред ства ефи ка сног и офан зив ног 
на сту па. Та ком пју тер ска “пи сме ност” је да нас све ви ше услов за 
успе шно оба вља ње би ло ка квог по сла, а у област еко ном ске ди пло-
ма ти је по себ но.

 8. Ис ку сни и ефи ка сни еко ном ски ди пло ма та мо ра да по се-
ду је са мо стал ност у од лу чи ва њу, са мо и ни ци ја тив ност и спо соб-
ност од го вор ног до но ше ња од лу ка, од но сно су ге сти ја и пред ло га 
за ин сти ту ци је или ком па ни је у сво јој зе мљи.

 Еко ном ски ди пло ма та мо ра увек да бу де оба ве штен о ак ту-
ел ним по ли тич ким и еко ном ским те ма ма и да одр жа ва ре до ван и 
са др жа јан кон такт са цен тра лом у сво јој зе мљи.

 9. Спо со бан еко ном ски ди пло ма та, осим све га ово га, би 
тре ба ло да по се ду је и не ка дру га, прак тич на зна ња: упра вља ње 
ауто мо би лом, дак ти ло гра фи ју или сте но гра фи ју и сл, ко је мо гу да 
олак ша ју на пор ни сва ко днев ни по сао.

 10. На кра ју, еко ном ски ди пло ма та су тра шњи це мо ра би ти 
до бро тех но ло шки опре мљен, ка ко би мо гао да бу де у стал ној ко-
му ни ка ци ји са сво јом зе мљом и цен тра лом, а не са мо док је у кан-
це ла ри ји. Мо бил ни те ле фо ни, лап топ ком пју те ри и елек трон ски 
под сет ни ци су не за о би ла зни га џе ти (“ствар чи це”) мо дер ног еко-
ном ског ди пло ма те.

Кад се све ово про чи та, сти че се по гре шан ути сак да за са-
вре ме ног еко ном ског ди пло ма ту тре ба од ре ди ти сво је вр сног су-
пер ме на. Ме ђу тим, ово су са мо не ке од по жељ них и нео п ход них 
ка рак те ри сти ка еко ном ског ди пло ма те ко ји има ам би ци је да успе-
шно про мо ви ше при вре ду сво је зе мље у ино стран ству.

Си гур но је да та кви спо соб ни ка дро ви мо гу да се па жљи-
во иза бе ру ме ђу свр ше ним сту ден ти ма ви со ких шко ла. Ка сни јим 
спе ци ја ли за ци ја ма и при пре ма ма, а на ро чи то уз ис ку ство из ди-
пло мат ске прак се, они ће мо ћи да по ста ну мо дер не еко ном ске ди-
пло ма те су тра шњи це.

Као у сва ком при вред ном по слу, за еко ном ског ди пло ма ту 
или пред став ни ка у ино стран ству, је ве о ма ва жно пре ци зно од ре-
ђи ва ње циљ не гру пе на ко ју он при мар но де лу је.

Циљ не гру пе се у те о ри ји од ре ђу ју као “по себ но иден ти фи-
ко ва не гру пе у окру же њу ко је су од ин те ре са за од ре ђе но пред у зе-
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ће, од но сно, ко је на би ло ко ји на чин мо гу ути ца ти на по сло ва ње 
тог пред у зе ћа, или су за ви сне од пред у зе ћа” 

У ак тив но сти ма еко ном ског ди пло ма те, циљ не гру пе су мно-
го ши ре не го кад се ра ди о по је ди нач ном пред у зе ћу. У сва ком слу-
ча ју, циљ не гру пе еко ном ског ди пло ма те об у хва та ју:

1. при вред не кру го ве зе мље до ма ћи на (у слу ча ју пред став-
ни ка ком па ни је, он да пре све га из до тич не гра не при вре-
де);

2. за по сле не у над ле жним ре со ри ма, ин сти ту ци ја ма и слу-
жба ма зе мље до ма ћи на;

3, ди пло мат ски кор и клу бо ви стра них спољ но тр го вин ских 
пред став ни ка акре ди то ва них у тој зе мљи;

4. пред став ни ци ме ди ја, по себ но ме ди ја спе ци ја ли зо ва них 
за при вред ну област;

5. про фе си о нал на удру же ња (це хо ви), удру же ња пред у зет-
ни ка, ко мо ре, удру же ња по тро ша ча и спе ци ја ли зо ва не 
не вла ди не ор га ни за ци је;

6. гра до ви, ре ги о ни или ком па ни је са ко ји ма зе мља по ре-
кла ди пло ма те (или ком па ни ја пред став ни ка) одр жа ва 
при ја тељ ске (брат ске) или дру ге по слов не од но се;

7. спољ но тр го вин ске пред став ни ке дру гих ком па ни ја из 
зе мље по ре кла еко ном ског ди пло ма те и др. 

Еко ном ски ди пло ма та, од свог сту па ња на ду жност, на сто ји 
да ус по ста ви што не по сред ни ји кон такт са пред став ни ци ма сво-
јих циљ них гру па, ко је су, као што смо ви де ли, до ста ши ро ке. Већ 
у про то ко лар но-кур то а зним по се та ма упо зна ва ња, за тим стал ном 
ко му ни ка ци јом и рад ним по се та ма, сла њем ин фор ма ци ја и пу бли-
ка ци ја, по зи ва њем на ма ни фе ста ци је и до га ђа је - тај кон такт се 
мо ра одр жа ва ти и не го ва ти, ка ко би и ре зул тат ра да еко ном ског 
ди пло ма те био што бо љи.

Без пре ци зног од ре ђи ва ња циљ них гру па и одр жа ва ња стал-
не ко му ни ка ци ја са њи ма, ре зул та ти де ло ва ња еко ном ског ди пло-
ма те ће би ти озбиљ но ума ње ни. Јер, он не де лу је ап стракт но или 
у ва ку му, већ са стал ном све шћу о мо гу ћим ко ри сни ци ма ње го вих 
ин фор ма ци ја или о сре ди ни на ко ју тре ба да ути че..

Еко ном ски ди пло ма та не мо же би ти пу ки слу жбе ник-чи нов-
ник јед не др жав не струк ту ре ко ји ће за сва ку но во на ста лу си ту-
а ци ју тра жи ти ин струк ци је и са гла сност ми ни стар ства ко је га је 
по сла ло. То је не мо гу ће из ви ше раз ло га и то га мо ра ју би ти све-
сни у ми ни стар ству, али и у пред став ни штву. Он мо ра по се до ва-
ти из ве стан, при пре мље ни и до го во ре ни сте пен са мо стал но сти у 
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од лу чи ва њу и пре го ва ра њу. Пре све га, јер тај ди пло ма та и ње го во 
пред став ни штво ни су је ди ни пред став ни ци те зе мље у све ту, већ 
јед на од ка ри ка у огром ном лан цу. За тим, због уоби ча је не ад ми-
ни стра тив не инерт но сти ко ја ва жи за др жав ну ад ми ни стра ци ју у 
свим зе мља ма. Нај зад, за то што је он по слат јер се за кљу чи ло да 
је до вољ но ком пе тен тан и да мо же сам да про це ни ка ко тре ба ре а-
го ва ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Стал но за пит ки ва ње за су ге сти је, 
мо же угро зи ти ути сак о ње го вој спо соб но сти.

У си ту а ци ји ге о граф ске уда ље но сти од зе мље, али и стал не 
елек трон ске ко му ни ка ци је, до бре бан ке по да та ка и знат ног про-
фе си о нал ног ис ку ства, еко ном ски ди пло ма та, да кле, мо ра по се-
до ва ти за ви дан ни во ауто ном но сти у ко му ни ка ци ји са по слов ним 
парт не ри ма и у од лу чи ва њу по ра зним пи та њи ма. Уко ли ко се ра ди 
о ва жним, ком пли ко ва ним по слов ним пре го во ри ма или зва нич-
ним раз го во ри ма у ми ни стар стви ма др жа ве при је ма, он ће бла го-
вре ме но за тра жи ти пре ци зне ин струк ци је, али ће, за тим, у то ку 
пре го во ра де ло ва ти са мо стал но и од луч но, као пра ви, овла шће ни 
пред став ник сво је зе мље. Без то га ње гов кре ди би ли тет у сре ди ни 
у ко јој де лу је ће би ти озбиљ но до ве ден у пи та ње.

КАКОСМОМИЕКОНОМСКИ
ПРЕДСТАВЉЕНИУСВЕТУ?

Про ми шље ни, ра ци о нал ни, али и офан зив ни ји кон цепт еко-
ном ског пред ста вља ња на ше зе мље у све ту, ускла ђен са по тре ба ма, 
ин те ре си ма и мо гућ но сти ма на ше при вре де и пла ни ра ном бу дућ-
но шћу зе мље – још ни је на пра вљен. На то ме се, пре ма на во ди ма 
зва нич ни ка ра ди, али до ста успо ре но, као да то пи та ње ни је од 
при о ри тет не ва жно сти. Мно ге кри тич ке на по ме не у овом при ло-
гу од но се се упра во на то по мањ ка ње ен ту зи ја зма у кон ци пи ра њу 
овог ва жног сег мен та на шег еко ном ског по ло жа ја и на ме ра ва ног 
по врат ка у свет, ко ји је и у ра ни јем пе ри о ду био до ста за пу штен. 

На овом по слу би на по ре мо ра ле да ко ор ди ни ра ју ре пу блич-
ка и ре ги о нал не при вред не ко мо ре, Ми ни стар ство спољ них по сло-
ва, Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, пред у зет нич ка 
и про фе си о нал на удру же ња, ре ги о нал не при вред не ко мо ре, љу ди 
од стру ке и на у ке, на ши успе шни при вред ни ци из све та и дру ги 
спе ци ја ли сти за ову област. На ши по слов ни љу ди из ди ја спо ре и 
по тен ци јал ни стра ни ула га чи пра те до га ђа је у зе мљи и за ин те ре-
со ва ни су за до дат не ин фор ма ци је. Из во ри њи хо вих ин фор ма ци ја 
су ра зно вр сни, али љу ди не ма ју мно го вре ме на да их сву да тра же. 
Због то га је по треб но да их на ђу на јед ном ме сту, а ја ми слим да је 
При вред на ко мо ра Ср би је упра во то ме сто. 
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ШКОЛОВАЊЕПОТРЕБНИХКАДРОВА

Ве ли ка је при ви ле ги ја, али и од го вор ност уни вер зи тет ских 
про фе со ра и уста но ва ко ја ус по ста вља ју но ву на уч ну ди сци пли ну, 
по го то во ди сци пли ну са ви со ком при ме њи во шћу и прак тич ном ко-
ри сти за но си о це при вред ног раз во ја, ка ква је еко ном ска ди пло ма-
ти ја. Бу ду ћи да је у фор ми ра њу ове ди сци пли не Ге о е ко ном ски фа-
кул тет Ме га тренд уни вер зи те та био пр ви на овом де лу европ ског 
про сто ра, тре ба ло је при ку пи ти што ви ше ту ђих ис ку ста ва и зна ња 
и, на ба зи њих и соп стве них ис ку ста ва, фор ми ра ти кон зи стен тан 
уни вер зи тет ски пред мет. Тај пред мет на основ ним и смер ма ги-
стар ских, ма стер и док тор ских сту ди ја на на шим фа кул те ти ма, 
омо гу ћи ће ства ра ње ви со ко струч них ка дро ва нео п ход них на шој 
при вре ди и ди пло ма ти ји, а на уч ни рад про ду бљи ва ти и бо га ти ти 
овај пред мет.

Нај ва жни је је да по тре ба за уни вер зи тет ским уса вр ша ва њем 
из ове обла сти по сто ји. По тре бе за еко ном ским ди пло ма та ма не 
тре ба да са гле да ва мо из на ше да на шње при вред не си ту а ци је. На-
про тив, про јек то ва њем на ших ци ље ва у бу дућ но сти, ми ка дро ве 
шко лу је мо за су тра и на ше оче ки ва но ме сто у свет ској при вре ди и 
ме ђу раз ви је ни јим зе мља ма.

Та ко ђе је ва жно на по ме ну ти да оп ти мал ни усло ви за шко ло-
ва ње ви со ко струч них ка дро ва за ову област по сто је, до ду ше ви ше 
на при ват ним, не го на др жав ним уни вер зи те ти ма у на шој зе мљи. 
То ће у пер спек ти ви омо гу ћи ти при пре му мо дер них ка дро ва, спо-
соб них да се су тра, би ло где у све ту, но се са сво јим ко ле га ма из 
нај ра зви је них зе ма ља. 

Зна чај но је да код нас по сто је ис ку ства и љу ди са ис ку стви-
ма из ра ни је ду го го ди шње при вред не са рад ње за не свр ста ним и 
зе мља ма у раз во ју, као и са ис точ но е вроп ским зе мља ма. У ра ни јој 
Ју го сла ви ји има ли смо, по про це на ма стра них ди пло ма та и струч-
ња ка, јед ну од нај спо соб ни јих, нај о бу ча ва ни јих и нај про дор ни јих 
ди пло ма ти ја и “ди пло мат ских шко ла”. Тре ба ло би, пра вом се лек-
ци јом шко ло ва них ка дро ва, све сних но вих свет ских иза зо ва и те-
шко ћа са ко ји ма се ми су о ча ва мо, да по ку ша мо да по вра ти мо из гу-
бље не по зи ци је у свет ској при вре ди и на ди пло мат ској сце ни.

Јед но је си гур но: ве ли ки је по ли тич ки, еко ном ски, на уч ни и 
дру штве ни ин те рес да се на ша зе мља вра ти на свет ску сце ну, у по-
ро ди цу раз ви је них зе ма ља, у члан ство у ме ђу на род ним по ли тич-
ким, фи нан сиј ским и еко ном ским ор га ни за ци ја ма и ре ги о нал ним 
ин те гра ци ја ма. По ста вља се нај ва жни је пи та ње – ка ко то учи ни ти? 
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То се мо же оства ри ти са мо са мо дер ним и ви со ко обра зо-
ва ним ка дро ви ма, са ре ви ди ра ним ста во ви ма и но вим са зна њи ма, 
што мо ра ју по ста ти на ши аду ти за на сту па ју ћу епо ху.

НОВИКАДРОВИЗАНОВОВРЕМЕ

По сле на ја ве из Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз-
во ја из фе бру а ра 2009. го ди не да ће рас пи са ти кон курс и у свет от-
пре ми ти пр вих 17 од пред ви ђе них 38 еко ном ских ди пло ма та чи ји 
ће за да так би ти да про мо ви шу срп ску при вре ду у све ту, отва ра ју 
се број на пи та ња. Ка кви су ка дро ви по треб ни за ову сво је вр сну 
“ди пло мат ску ре во лу ци ју” у за сту па њу срп ских ин те ре са у све ту?

Еко ном ски ди пло ма та но вог вре ме на тре ба да омо гу ћи и по-
мог не еко ном ски на ступ Ср би је, про да ју ње них про из во да, бор бу 
за стра не ин ве сти ци је у срп ску при вре ду, осва ја ње но вих и оп ста-
нак на тра ди ци о нал ним стра ним тр жи шти ма. Ње го ва уло га је да на 
зах тев из зе мље или, што је бо ље, пре ма соп стве ној ини ци ја ти ви, 
обез бе ђу је кон так те са по тен ци јал ним парт не ри ма све до фа зе де-
фи ни тив ног пот пи си ва ња по слов ног уго во ра.

У вре ме пре де мо крат ских про ме на, на ова ква ме ста су сла ти 
љу ди ко ји су има ли за слу ге у по ли тич ком жи во ту вла да ју ће пар-
ти је, или су то би ли за слу жни ди рек то ри ве ли ких јав них пред у зе-
ћа. Пред пен зи ју су, као на гра ду за по ли тич ку вер ност, до би ја ли 
– ман да те у ино стран ству. Ни су до бро зна ли ни је зи ке зе мље у ко ју 
су од ла зи ли, али су има ли ве ли ко ис ку ство у до ма ћој при вре ди. 
На рав но, без ика квог по зна ва ња прин ци па и до стиг ну ћа са вре ме-
не еко ном ске ди пло ма ти је. Што због санк ци ја, бом бар до ва ња или 
не до стат ка сред ста ва, по сле то га, до шло је до уки да ња тих рад них 
ме ста и пред став ни шта ва. Оста ја ли су са мо пред став ни ци ве ли ких 
хол дин га ко ји по слу ју у од ре ђе ним др жа ва ма. Де се так еко ном ских 
ата шеа је по ву че но 2008. го ди не, по што се и та да раз ми шља ло о 
сла њу еко ном ских ди пло ма та, али до да нас ни ко ни је по слат. Тре-
нут но је, и по ред на ве де не на ја ве, ово пот пу но за пу ште на област. 
Еко ном ска ди пло ма ти ја се, на жа лост, сем на Ме га тренд уни вер-
зи те ту, не из у ча ва на фа кул те ти ма са ко јих се нај че шће ре гру ту ју 
бу ду ће ди пло ма те, а он да се у Ми ни стар ству спољ них по сло ва, у 
окви ру пр ве го ди не ра да и при пре ме др жав ног ис пи та, из у ча ва ју 
не ки пред ме ти на кур су у Ди пло мат ској ака де ми ји МСП-а. 

Срп ске ком па ни је ко је по слу ју у све ту та ко ђе ни су за до вољ-
не учин ком за по сле них у еко ном ским сер ви си ма на ших ам ба са да. 
Уко ли ко та кве сер ви се ам ба са де уоп ште има ју. Број ни при вред ни-
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ци већ го ди на ма за о би ла зе ве ћи ну ди пло мат ских пред став ни штва 
Ср би је, што је ина че не за ми сли во у прак си раз ви је них зе ма ља.

Но вим из бо ром и при пре ма њем ка дро ва тре ба ло би на пра-
ви ти ко ор ди на ци ју ра да над ле жних из ви ше ре со ра. Фран цу ска је, 
на при мер, кон сти ту и са ла ко ор ди на ци о но те ло ко је снаб де ва еко-
ном ске ди пло ма те све жим и тач ним по да ци ма о све му што се ти че 
при вре де, а са дру ге стра не омо гу ћа ва да по врат не ин фор ма ци је 
до би је не од еко ном ских ди пло ма та до ђу до пра вих ко ри сни ка и 
адре са. 

Еко ном ски ди пло ма та не мно го бо га те Ср би је би мо рао да 
до при не се ње ној при вре ди та ко што ће до не ти ма кар ви ше па ра 
не го што је ко штао зе мљу, ина че би се ра ди ло о су лу до ба че ним 
сред стви ма. Не зва нич но, је дан еко ном ски са вет ник ће ме сеч но ко-
шта ти Ср би ју 6.000 евра, што је на го ди шњем ни воу 72.000 евра. 
Не би он да сме ло да се де си да на тен де ру за при ва ти за ци ју РТБ 
Бор по бе ди фир ма ко ја је на ме ра ва ла да тај ба сен ста ви под хи по-
те ку и тек на ба зи те хи по те ке обез бе ди бан кар ску по зај ми цу ко јом 
би пла ти ла РТБ. Еко ном ки ди пло ма та из зе мље по бед ни ка на тен-
де ру је мо рао да до ја ви у ка квом је ста њу та фир ма, ка кав је њен 
бо ни тет и ли квид ност, ка кав је ранг и ре пу та ци ја по тен ци јал ног 
при вред ног парт не ра и ин ве сти то ра. Али, по што то га ни је би ло, 
по ра жа ва ју ћи ре зул тат по зна је мо. И што је стра шни је, он нам се 
по но вио и у по то њим по ку ша ји ма при ва ти за ци је РТБ Бор.

Ис ку ства раз ви је них зе ма ља у овој обла сти су раз ли чи та. У 
Фран цу ској др жа ва и др жав на по ли ти ка има зна ча јан уплив у ре-
гру то ва њу, бу ци, ин стру и са њу, по на ша њу и пла ћа њу еко ном ских 
ди пло ма та. Њи хо вим за па жа њи ма и ана ли за ма је обез бе ђен при-
јем и при ме на од стра не над ле жних ре со ра. Они се оба ве зно ја-
вља ју ам ба са да ма Фран цу ске ра ди при ја ве про јек та, за ак ту ел не 
ин фор ма ци је и ин струк ци је где год да се на ђу. Аме рич ка прак са је 
да се при вред ни ци ја ве или не у свом ауто ном ном на сту пу у ино-
стран ству, али ка да се ја ве, ам ба са да и еко ном ске ди пло ма те слу же 
им као сво је вр сни сер вис за не сме та но оба вља ње ауто ном них при-
вред них по сло ва.

За Ср би ју би мо гло би ти ин те ре сант но и ин струк тив но ис-
ку ство су сед не Хр ват ске чи ја је еко ном ска ди пло ма ти ја по сти гла 
ве ли ки успех и зна чај но до при не ла да се хр ват ски из воз ду пли ра у 
по след њих пет го ди на (од 6,19 ми ли јар ди до ла ра у 2003. г, он је у 
2007. г. из но сио 12,36 ми ли јар ди до ла ра). Уз све по ме ну те по сло ве, 
хр ват ске еко ном ске ди пло ма те фор ми ра ле су 2007. г. ко ри сни и вр-
ло по се ће ни сајт на ин тер не ту “Хр ват ска го спо дар ска ди пло ма ци-
ја”. У то ку 2008. го ди не тај сајт је имао 12.000 по се ти ла ца, од ко јих 
су очи глед но мно ги по ста ли пра ви парт не ри хр ват ске при вре де.
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Нај зна чај ни је пи та ње ко је се за срп ску при вре ду и бу ду ће 
еко ном ске ди пло ма те на ме ће је пи та ње кри те ри ју ма и на чи на из-
бо ра ка дро ва за те де ли кат не, ва жне и про фи та бил не по сло ве. Сви 
ра ни ји мо де ли из бо ра пар тиј ских по слу шни ка и “за слу жни ка” мо-
ра ли би да усту пе ме сто јав ном кон кур су за стро ги и пра ви чан из-
бор, по јав но об ја вље ним ег закт ним кри те ри ју ми ма. 

До бра вест за крај овог члан ка је сти гла, пре ко свих ве ћих 
днев них ли сто ва 21. ма ја 2009. го ди не. Ми ни стар ство еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја об ја ви ло је јав ни кон курс за из бор 28 еко ном-
ских ди пло ма та у нај ва жни јим еко ном ским цен три ма у све ту и 19 
њи хо вих са рад ни ка на раз ли чи тим по сло ви ма у до ма ћим ин сти ту-
ци ја ма, ка ко би на ступ срп ске еко ном ске ди пло ма ти је у на ред ном 
раз до бљу бе ле жио успе хе. На дај мо се да ће јав ни кон курс по мо-
ћи да се ода бе ру нај спо соб ни ји и вред ни ка дро ви ко ји ће по мо ћи 
успе шни јем на сту пу срп ске при вре де у све ту. 

ЛИТЕРАТУРА
An ne van der Me i den: Pu blic Re la ti ons – Увод у од но се са јав но шћу, Про ме теј, 

Но ви Сад, 1993.
Ми лен ко Д. Ђу рић: Pu blic Re la ti ons – Кључ успе шног на сту па на тр жи шту, 

Ин сти тут за тр жи шна ис тра жи ва ња, Бе о град, 1992.
Ан дреј Фри мер ман: По слов но пра во, Бе о град, 2000.
Вла ди мир Пр ву ло вић: Еко ном ска ди пло ма ти ја, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о-

град, тре ће изд., 2006.
Guy Car ron de la Car riè re, La Di plo ma tie éco no mi que – Le di plo ma te et marché, 

Col lec tion Di plo ma tie, Eco no mi ca, Pa ris, 1998.
D De far ges, Ph.M., La mon di a li sa tion, PUF, «Que sa is-je?», n 1687, Pa ris, 2002.
Lu cas, D., Tif fre au, A., Gu er re éco no mi que et in for ma tion (Les stra te gi es de sub-

ver sion), Elip ses, Pa ris, 2001.
Ba die, B., Un mon de sans so u ve ra i neté, Pa ris, Fayard, 1999.
Пе чуј лић, Ми ро слав, Гло ба ли за ци ја - Два ли ка све та, Гу тен бер го ва га лак си-

ја, Бе о град, 2002.
La fay G., Com pren dre la mo di a li sa tion, Pa ris, Eco no mi ca, 1996.
 Beck, U., What is Glo ba li za tion, Cam brid ge, Po lity Press, 2000.
 Ber nar Bes son, Jean-Cla u de Pos sin: Du ren se ig ne ment a l’ in tel li gen ce eco no mi-

que (2e edi tion), DU NOD, Pa ris, 2001.
 Di di er Lu cas, Alain Tif fre au: Gu er re eco no mi que et  in for ma tion - Les stra te gi es 

de sub ver sion, Elip ses, Pa ris, 2001.
Arik R. Johnson: What is Com pe ti ti ve In tel li gen ce?, Auro ra WDC Ma ga zi ne 

(www.auro raWDC.com)
Wat is CI? (www.scip.org)
Жи во рад Ко ва че вић: Ме ђу на род но пре го ва ра ње, Еди ци ја-Ди пло мат ске све-

ске, “Фи лип Ви шњић” и Дпло мат ска ака де ми ја МСП СЦГ, Бе о град, 2004.
Ми ха и ло В. Сте во вић: Ди пло ма ти ја и де мо кра ти ја, Про све та, Бе о град, 2000.



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 83-102.

102

Сла во љуб Ђе ра Пе тро вић: Ди пло мат ски прак ти кум, Д.Т.А. Тра де, Бе о град, 
2004.

 Ми о драг Ми тић: Ди пло ма ти ја као сред ство за про мо ци ју, оства ри ва ње и за-
шти ту по слов них ин те ре са, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003.

Ми о драг Ми тић: Про бле ми ју го сло вен ске ди пло ма ти је и ди пло мат ске слу-
жбе, Слу жбе ни лист, Бе о град, 1997.

 Ми о драг Ми тић: Ди пло ма ти ја (Де лат ност, ор га ни за ци ја, ве шти на, про фе-
си ја), За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999.

Ми ли во је Па вло вић: Од но си са јав но шћу, Ме га тренд уни вер зи тет при ме ње-
них на у ка, Бе о град, 2003.

Зо ран Ве љић: Ди пло мат ски про то кол, Еди ци ја-Ди пло мат ске све ске, Слу-
жбе ни лист и Ди пло мат ска ака де ми ја МСП СЦГ, Бе о град, 2004.

Ву јо Вук ми ри ца: Свет ска тр го вин ска по ли ти ка и тр жи шта, Гр меч – При-
вред ни пре глед, Бе о град, 2000.

VladimirPrvulovic

ONTHENEEDFORANEWEXPERTPROFILE
INSERBIANECONOMICDIPLOMACY

Summary
Ongoing debates on whether we need economic diplomats in the 

most important world economic centers point to the fact that in our 
country, unfortunately, the real role and importance of economic di-
plomacy for economic recovery and appearance of our economy in 
the world has not been fully understood yet. Long time ago developed 
states understood that economic diplomacy contributed a lot to promo-
tion of their economies as well and also to protection of their national 
economic interests. Having in mind that the Ministry of Economic and 
Regional Development have opened a contest fro first twenty eight eco-
nomic diplomats of Serbia in the world centers, a question arises: what 
kind of experts do we need for these positions? What are the qualities 
that a modern economic diplomat should have? Which criteria should 
be met when choosing those experts? Is it possible to objectively mea-
sure their real contribution? What are the experiences of other devel-
oped countries in the field?
Key Words: economic diplomacy, national economic interest, promotion of our 

economy in the world, foreign economic relations of the country, 
economic representative of the country, training and education of 
experts for economic diplomacy, economic wars, public contest
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