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Ненад Ђорђевић
Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град 

ЕКОНОМСКАДИПЛОМАТИЈАИСВЕТСКА
ЕКОНОМСКАКРИЗА

Сажетак
Еко ном ска ди пло ма ти ја пред ста вља бу дућ ност ди
пло ма ти је, јер је у окол но сти ма гло ба ли за ци је свет
ске при вре де и по ли ти ке по ста ла основ но сред ство 
про до ра на свет ско тр жи ште. Глав на функ ци ја еко
ном ске ди пло ма ти је је за шти та на ци о нал них ин те
ре са у ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма. С дру ге 
стра не, су о ча ва мо се са свет ском еко ном ском кри зом 
ко ја, по ред оста лог, те шко оп те ре ћу је ме ђу на род не 
од но се и бит но ути че и на про фи ли са ње ак ту ел не еко
ном ске ди пло ма ти је. У овом ра ду је учи њен по ку шај да 
се ука же на не ке аспек те њи хо вог ме ђу соб ног од но са 
ко ји, по ми шље њу ауто ра, за слу жу ју па жњу. 
Кључ не ре чи: Еко ном ска ди пло ма ти ја, свет ска еко
ном ска кри за, ме ђу на род ни еко ном ски од но си, гло ба
ли за ци ја, еко ном ске ин фор ма ци је, пре го ва ра ње. 

   1. ЕКО НОМ СКА ДИ ПЛО МА ТИ ЈА  СПЕ ЦИ ФИ ЧАН  
ОБ ЛИК ДИ ПЛО МАТ СКЕ АК ТИВ НО СТИ 

U од но су на би по лар ни ме ђу на род ни по ре дак II по ло ви не 20. 
ве ка, на уч но-тех но ло шки про грес и гло ба ли за ци ја су бит но 

ути ца ли на про ши ре ње еко ном ских функ ци ја и за да та ка кла сич-
не ди пло ма ти је. То се од ра зи ло на пра вац ди пло мат ског де ло ва ња 
ко је те о ре ти ча ри и прак ти ча ри раз ли чи то на зи ва ју. Еко но ми за ци-
ја ди пло ма ти је усло ви ла је и на зив еко ном ска ди пло ма ти ја ко ју је 
нај пре лан си ра ла фран цу ска шко ла, а за тим је при хва ти ла и ру ска 
шко ла еко ном ске ди пло ма ти је.
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Европ ска шко ла схва та еко ном ску ди пло ма ти ју као ко ри шће-
ње др жав них ди пло мат ских ре сур са и ме то да, али и еко ном ских 
ме ра и ин стру ме на та (тр го вин ска по ли ти ка, кре дит но-мо не тар на, 
тех но ло шка и сл.) на би ла те рал ној и мул ти ла те рал ној осно ви ра-
ди обез бе ђе ња раз во ја на ци о нал не при вре де и за шти те спољ но е ко-
ном ских ин те ре са зе мље.1) 

У ан гло сак сон ској ли те ра ту ри се су сре ће мо са тер ми ном 
‘’спољ но тр го вин ске ак тив но сти’’2), ма да тр го вин ску ди пло ма ти-
ју  не тре ба ме ша ти са еко ном ском ди пло ма ти јом, без об зи ра на 
то што она под ра зу ме ва ко ри шће ње по тен ци ја ла ре зи ден ци јал них 
ми си ја не са мо за про мо ви са ње из во за, већ и за обез бе ђи ва ње ин-
ве сти ра ња у при вре ду соп стве не зе мље. У аме рич кој шко ли ин-
тер на ци о нал ног ме наџ мен та еко но ми за ци ја ди пло ма ти је се де фи-
ни ше као ин тер на ци о нал на би знис-ди пло ма ти ја и раз ли ку је се од 
европ ске де фи ни ци је ди пло ма ти је. На и ме, аме рич ка шко ла ви ше 
на гла ша ва ди пло ма ти за ци ју би зни са, по ла зе ћи од сна ге ве ли чи не 
сво јих мулт на ци о нал них ком па ни ја, са јед не стра не, али и во ђе ња 
ин ду стри је по ли ти ке од стра не САД, од но сно од кон крет не еко но-
ми за ци је ди пло ма ти је у зе мљи у ко јој еко ном ски ин те рес има ап-
со лут ни при о ри тет. Дру гим ре чи ма, ра ди се о ак тив но сти др жа ве 
на соп стве ној про мо ци ји и за шти ти ин те ре са на ци о нал них фир ми 
на ме ђу на род ном пла ну, пре го во ри ма са вла да ма (ка ко фир ми та ко 
и др жа ве) у чи јим зе мља ма аме рич ке ком па ни је по слу ју, из бе га ва-
њу кон фли ка та у зе мљи и у зо ни ин тер на ци о нал ног би зни са, при-
ку пља њу ин фор ма ци ја, од но сно гло бал ном по зи ци о ни ра њу аме-
рич ке из во зне екс пан зи је пре ко др жав ног, ди пло мат ског апа ра та, а 
уз са деј ство аме рич ких пред у зе ћа уз пре го во ре, као ве о ма бит ног 
еле мен та ин тер на ци о нал не би знис ди пло ма ти је. 

2. ГЛО БАЛ НА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА КАО НО ВИ  ФАК ТОР 
ОД УТИ ЦА ЈА НА ЕКО НОМ СКУ ДИ ПЛО МА ТИ ЈУ 

Са вре ме на фи нан сиј ска кри за ко ја је  за по че ла сре ди ном се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка, до жи вља ва сво ју не га тив ну кул-
ми на ци ју од 2008. го ди не. По ку шај да се соп стве ни еко ном ски 
раз вој оства ри спе ку ла ци ја ма, пре ва ра ма и не прин ци пи јел ним ру-
ше њем по сто је ћег дру штве но-еко ном ског и прав ног си сте ма ме ђу-
1) Ор нат ски, И.А., Еко но ми че ска ја ди пло ма ти ја, Ме жду на род ние от но се ниа, Мо сква, 

1985, стр.3.
2) О то ме ши ре ви де ти у Џоф Р. Бе риџ: Ди пло ма ти ја-те о ри ја и прак са, ИП ‘’Фи лип Ви-

шњић’’ и ‘’Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност’’, Бе о град, 2008, стр. 187-188.



стр: 253260.

- 255 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2009 год. (XXI)VIII vol=20

на род не за јед ни це, вра тио се као бу ме ранг нај моћ ни јој еко ном ској 
и вој ној си ли САД. Фи нан сиј ска кри за, по ред ме га-си ле САД, по-
го ди ла је и све зе мље ко је су има ле зна тан про це нат вла сни штва 
у еко но ми ји САД-а. На чин ре ша ва ња тих кри за, упр кос че стим 
са ми ти ма на вр ху (Г8 и Г20) још увек ни је из ве стан, не по сто је 
чвр сте из ла зне стра те ги је, али се уоча ва по нов но ожи вља ва ње по-
вла шће не уло ге др жа ве у еко но ми ји.  Са мим тим, зна чај но се по-
ве ћа ва ме сто и уло га еко ном ске ди пло ма ти је, ко ја у овом тре нут ку 
до би ја пр во ра зре дан зна чај. То ука зу је на то да свет ска еко ном ска 
кри за се не мо же ре ши ти ако се не из вр ши те мељ но озбиљ но пре-
струк ту и ра ње др жав не ор га ни за ци је во де ћих  си ла, као и про ме не 
у струк ту ри ме ђу на род не за јед ни це у ме ђу на род ним по ли тич ким и 
фи нан сиј ским од но си ма. 

2.1. МЕ ГА ТРЕН ДО ВИ ЕКО НОМ СКОГ РАЗ ВО ЈА   

Са ста но ви шта свет ске еко ном ске кри зе, па жњу за слу жу ју из-
ла зне стра те ги је, од но сно ме га трен до ви еко ном ског раз во ја, као 
бит но ис хо ди ште у про фи ли са њу еко ном ске ди пло ма ти је. Из раз 
ме га трен до ви раз во ја ду гу је мо Јо ха ну На ис би ту3), ко ји је ти ме 
озна чио основ не прет по став ке пре струк ту и ра ња по сто је ћег, као и 
на сту па ње но вог дру штва у Аме ри ци. По ње му, ме га тренд је ус-
по ста вља ње од ре ђе не струк ту ре, но вих струк тур них од но са, но-
вог по на ша ња, но вог на чи на раз ми шља ња. Ме га трен до ви го во ре о 
сме ру кре та ња, а на сва ком је да од лу чи да ли ће их при хва ти ти или 
не. Ипак,  трен до ви су по пут ко ња, лак ше је ја ха ти у сме ру у ком су 
сви  кре ну ли. Ако је од лу ка не ког би зни сме на у скла ду са пре о вла-
да ју ћим трен дом, он да му он (тренд) иде на ру ку. Ана лог но то ме, 
од лу ка др жа ве ко ју сле ди сва ка еко ном ска ди пло ма ти ја под ра зу ме-
ва др жав не и на ци о нал не ин те ре се, али мо ра би ти и плод ко о пе ра-
тив но сти, јер је кри за уни вер зал ни про блем и мо ра се за јед нич ки 
ре ша ва ти. Ви ше ни су до вољ ни са ми ти на вр ху Гру пе 8 (Г8), већ се 
иде на про ши ре ње са ми та во де ћих си ла (Г 20), што го во ри о оп-
штим трен до ви ма у ко је су укљу че не не са мо ди пло ма ти је ве ли ких 
си ла. Нај зна чај ни ји ме га трен до ви, од но сно но ви сме ро ви раз во ја 
ко ји мо гу би ти од ути ца ја на во ђе ње би зни са у бу дућ но сти,4) а ти-
ме и од кру ци јал ног зна ча ја на кре и ра ње еко ном ске ди пло ма ти је, 
са др же фа зе : 
3) Jo han Na is bit:Me ga trends:the new Di rec ti ons Tran sfor ming our  Li ves, A.War ner Com mu ni-

ca ti ons Com pany.New York, 1982
4) Ј. На ис бит на во ди де сет ме га трен до ва раз во ја
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1.  Од ин ду стриј ског ка ин фор ма тич ком дру штву
2.  Од фор ми ра ња тех но ло ги је ка про жи ма ју ћој тех но ло ги ји
3.  Од на ци о нал не при вре де ка свет ској при вре ди
4.  Од крат ког ка ду гом ро ку
5.  Од цен тра ли за ци је ка де цен тра ли за ци ји
6.  Од по мо ћи ин сти ту ци ја ка са мо по мо ћи
7.  Од пред став нич ке ка пар ти ци па тив ној де мо кра ти ји
8.  Од хи је рар хиј ске ор га ни за ци је ка мре жној ор га ни за ци ји
9.  Од се ве ра пре ма ју гу
10. Од де тер ми ни зма ка ви ше стру ком из бо ру
11. Од кла сич ног обра зо ва ња ка пер ма нент ном и про дук тив -   

 ном обра зо ва њу.
12. Од тра ди ци о нал них под сти ца ја ка по слов ној ка ри је ри са  

 нов ча ном ком пен за ци јом 
Сва ки од на ве де них ме га трен до ва за слу жу је па жњу, али ће мо 

се за др жа ти са мо на не ке ко ји су у кон тек сту гло бал не еко ном ске 
кри зе мо жда ви ше апо стро фи ра ни. 

Је дан од њих је тренд од ин ду стриј ског ка ин фор ма тич ком 
дру штву, ко ји ни је нов, а њен зна чај је у то ме што да на шња со фи-
сти ци ра на тех но ло ги ја не ве ро ват но  убр за ва гло ба ли за ци ју. Са вре-
ме но по слов но ко му ни ци ра ње у еко ном ској ди пло ма ти ји, ме то де 
и тех ни ке пре го ва ра ња, ре а ли за ци ја ин тер на ци о нал не стра те ги је 
еко но ми је у ди пло ма ти ји су, јед но став но, не за ми сли ви без ува жа-
ва ња ова квог трен да.5) У ин фор ма тич ком дру штву из лаз је у но вим 
пред у зет нич ким ини ци ја ти ва ма, ка ко у ин ду стриј ски раз ви је ним 
дру штви ма, та ко и у др жа ва ма у тран зи ци ји, при че му зна ње по-
ста је уно сно за ни ма ње и по кре тач ка сна га при вре де, од но сно «зна-
ње је већ по ста ло при мар на при вред на гра на, ин ду стри ја ко ја при-
вре ду оп скр бљу је пре ко по треб ним и нај ва жни јим сред стви ма за 
про из вод њу».6) Про блем ин фор ма тич ког дру штва је тран спа рент-
ност и бр зи на про то ка ин фор ма ци ја, што по себ но ва жи за област 
5)  Сме њу ју се ре во лу ци о нар на раз до бља у ма те ри јал ном жи во ту мо дер ног дру штва и до-

но се пре лаз нај пре од јед но став не ко о пе ра ци је до ма ну фак ту ре, за тим од во де не па ре 
до ме ха ни за ци је, па од елек три ке ауто ма ти за ци је и нај зад од елек три ке до ро бо ти за ци-
је…на ста ли су они (пре вра ти) и раз ви ја ли се из ра зли ци тих по бу да и по зи ци ја. Пр ви 
из еко но ми зи ра ња руц ним ра дом, дру ги из еко но ми зи ра ња рад ним вре ме ном, тре ћи из 
еко но ми зи ра ња ин фор ма ци јом”(др. Адолф Дра ги це виц: Ви зи ја и зби ља, Аугуст Це са-
рец, За греб, 1986, стр.46)

6) Друц кер: Ино ва ци је и пред у зет ни штво, Бе о град, “При вред ни пре глед”, 1990, стр.84
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фи нан си ја. По сма тра ње кре та ња нов ча них то ко ва по ка за ло је сла-
бо сти еко но ми је нео ли бе ра ли зма, а ак ту ел на фи нан сиј ска кри за се 
мо же сма тра ти јед ном од нај ве ћих кри за по сле оне из 1929-1933 
го ди не. 

Тренд од на ци о нал не ка свет ској при вре ди до би ја по себ но на 
зна ча ју у усло ви ма гло бал не кри зе и пред ста вља је дан од при о ри-
те та ко ји је у фо ку су са вре ме не еко ном ске ди пло ма ти је.  Да нас се 
жи ви у све ту ме ђу за ви сних за јед ни ца. Ме ђу на род на по де ла ра да 
је еко ном ска ка те го ри ја у ко јој је увек при сут на бор ба из ме ђу раз-
ви је них и не раз ви је них. Сто га се кон стант но по ве ћа ва јаз из ме ђу 
бо га тих и си ро ма шних. За то би циљ не раз ви је них зе ма ља тре бао 
да бу де  про из вод ња фи нал них про из во да, по што ви со ко ра зви је не 
др жа ве по ку ша ва ју да од њих ство ре, ис кљу чи во, си ро вин ску ба-
зу и тр жи ште за сво је про из во де. То је тен ден ци ја ства ра ња но вог 
об ли ка нео про тек ци о ни зма. Да би се то из бе гло нео п ход но је из вр-
ши ти  пре струк ту и ра ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја у обла сти фи-
нан си ја, при вре де, еко но ми је а са мим тим и по ли ти ке. Тај про цес 
је упра во за по чео. Свет ће се ин те гри са ти али са про ме ње ним цен-
три ма мо ћи и рав но мер ни јом пре ра спо де лом  свет ског бо гат ства. 
Сто га, струк тур но при ла го ђа ва ње по ста је уме ће при ла го ђа ва ња. У 
све ту стал них про ме на ка кав је да на шњи, раз вој на ди на ми ка ком-
па ни ја и при вре де за ви си од бр зи не при ла го ђа ва ња. Еко ном ска ди-
пло ма ти ја ко ја се ефи ка сни је тран сфор ми ше и при ла го ди ова квим 
трен до ви ма има, сва ка ко, мно го ви ше успе ха. 

3. ПРИ О РИ ТЕ ТИ СА ВРЕ МЕ НЕ ЕКО НОМ СКЕ  
ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ 

Са вре ме на еко ном ска кри за, као и све прет ход не, си гур но ће 
по тен ци ра ти не ке но ве при о ри те те раз ли чи тих де лат но сти, па И 
еко ном ске ди пло ма ти је. То се, пре све га, од но си на сле де ће три 
обла сти: 

a) Пра ће ње нај ва жни јих па ра ме та ра кре та ња свет ске еко но ми-
је; 

б) Прог но за кре та ња; и 
в) Очу ва ње на ци о нал них еко ном ских ин те ре са. 
По ло ги ци ства ри, кри за ви ђе них раз ме ра ко је се ис по ља ва ју 

у све ту од 2008. го ди не, ни је мо гла да на ста не из не на да. Она је 
пред ста вља ла из не на ђе ње са мо за оне др жа ве и ње не пред став ни ке 



- 258 -

ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА И СВЕТСКА ЕКОНОМСКА ...Ненад Ђорђевић

ко ји или ни су пра ти ли шта се до га ђа, или и оно што су ви де ли ни су 
уме ли пра вил но да оце не. Због то га се у пр ви план ис ти че ве ли ка 
оба ве за еко ном ске ди пло ма ти је да ин тен зив но пра ти све оно што 
се до га ђа на гло бал ном пла ну и у еко но ми ја ма по је ди них зе ма ља, 
ка ко би би ла у ста њу да на вре ме уочи ре ле вант не ин ди ка тив не 
трен до ве. Та ак тив ност се од ви ја прак тич но све до гра ни це из ме ђу 
кла сич не ди пло ма ти је и оба ве штај ног ра да. 

Дру га ак ту ел на област ис по ља ва ња са вре мен еко ном ске ди-
пло ма ти је је сте да се, на осно ву ре ле вант них са зна ња, ука же на 
прог но зе еко ном ских кре та ња на ге не рал ном пла ну И у по је ди ним 
зе мља ма. При то ме је од су штин ске ва жно сти да се та кве про це не 
пра те за ре ле вант не зе мље (САД, ЕУ, Ру си ја, Ки на…) и за кључ не 
па ра ме тре (сто па ра ста, ин фла ци ја, за по сле ност, кре дит но-мо не-
тар на по ли ти ка…). Ова кве ана ли зе су на ро чи то зна чај не за ма ње и 
не раз ви је ни је зе мље, ко је не ма ју моћ да ути чу на гло бал на кре та-
ња, али за то тре ба да зна ју шта се до га ђа, ка ко би за шти ти ле сво је 
ин те ре се. 

Тре ћа област де ло ва ња еко ном ске ди пло ма ти је од но си се, а то 
прак са по ка зу је, на на сто ја ње сва ке зе мље да, пр во, ана ли зи ра шта 
се до га ђа у бли жем и да љем окру же њу и, дру го, да су ге ри ше пред-
у зи ма ње ме ра ко ји ма би се за шти ти ли на ци о нал ни еко ном ски ин-
те ре си. Већ са да, на кон не пу не го ди не ин тен зив не свет ске еко ном-
ске кри зе, ја сно је да све зе мље во де ра чу на, пре све га, о то ме ка ко 
да очу ва ју сво је ин те ре се. При то ме, не тре ба да за ва ра ин тен зив на 
ме ђу на род на ак тив ност на ре ша ва њу тих про бле ма (по ме ну ти са-
ми ти Г8 и Г20), јер је она усме ре на, пре све га, на то да се ре ше 
до ма ћи про блем. 

Да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ни јих го ди на има ла у ви ду ова кав 
при ступ еко ном ској ди пло ма ти ји, ве ро ват но би из бе гла си ту а ци-
је у ко ји ма су пред став ни ци ак ту ел не по ли тич ке вла сти раз ли чи то 
оце њи ва ли не ке про це се, а и са да из но се кон тро верз не прог но зе у 
по гле ду пре ва зи ла же ња еко ном ске кри зе. На рав но да то, у ве ли кој 
ме ри, оне мо гу ћа ва ефи ка сност у кре и ра њу и спро во ђе њу еко ном-
ске ди пло ма ти је др жа ве. 
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ECONOMICDIPLOMACYANDWORLD
ECONOMICCRISIS

Summary
Eco no mic di plo macy re pre sents the fu tu re of di plo macy, 
in the era of glo ba li za tion of world eco nomy and po li
tics it has be co me the ba sic tool of pe ne tra ting the world 
mar kets. The main fun ction of eco no mic di plo macy is the  
pro tec tion of na ti o nal in te rests in in ter na ti o nal eco no mic 
re la ti ons. On the ot her hand, we are fa cing the world eco
no mic cri sis that is, among ot her things, bur de ning in ter
na ti o nal re la ti ons and sig ni fi cantly af fec ting  the pro fi ling 
of the cur rent eco no mic di plo macy. In this ar tic le an  ef fort 
was ma de to ad dress and po int out so me of the aspects of 
the ir in ter ac tion that, in the aut hor’s opi nion, de ser ve at
ten tion.
Key words: Eco no mic  di plo macy, world eco no mic cri si , 
in ter na ti o nal eco no mic re la ti ons, glo ba li za tion, eco no mic 
in for ma ti ons , ne go ti a tion.
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