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Analiza modela gospodarske diplomacije Republike Hrvaške
Globalizirani svet, v katerem živimo danes, je zaznamovan z gospodarsko odvisnostjo, ki jo
lahko merimo z medsebojnim sodelovanjem držav. Zaradi tega je tudi gospodarstvo z leti
prevzelo osrednjo vlogo pri diplomatskem delovanju. Razlika med tradicionalno in moderno
diplomacijo je vse manjša. Gospodarska diplomacija je postopoma postala osrednja aktivnost
diplomacije in mednarodnih odnosov. Analizirana in obdelana je bila na teoretičnem področju,
kjer jo lahko razumemo kot sredstvo zunanje politike. To velja tudi za Republiko Hrvaško, ki
je država z zelo dolgo zgodovino diplomacije. Že v času Dubrovniške republike je oblast
prepoznala pomen mednarodnega sodelovanja za doseganje medsebojnih koristi. Tudi danes, v
globaliziranem svetu, lahko prepoznamo pomen gospodarske odvisnosti in s tem tudi
intenziviranja gospodarskih odnosov med državami. Da bi gospodarsko dobro sodelovala z
ostalimi državami, je tudi Hrvaška razvila model gospodarske diplomacije, s katerim lahko
zaščiti svojo gospodarsko rast in razvoj ter se pozicionira v mednarodnem okolju. Veliko vlogo
pri tem ima Hrvaška gospodarska zbornica, ki je odprla svoja Predstavništva v različnih delih
sveta. Cilj tega delovanja je promocija hrvaških podjetnikov ter privabljanje tujih naložb in s
tem tudi večanje ugleda države v mednarodni areni. Hrvaška gospodarska zbornica ima velik
vpliv na hrvaško gospodarstvo zaradi delovanja v tretjih državah, kjer sodeluje pri organizaciji
sejmov in celotni promociji države. Tako delovanje Hrvaške gospodarske zbornice predstavlja
most med državo in gospodarstvom in je zaradi aktivne udeležbe na mednarodnih trgih njeno
delovanje velikega pomena za hrvaško zunanjo politiko in (gospodarsko) diplomacijo.
Ključne besede: gospodarska diplomacija, diplomacija, zunanja politika, Republika Hrvaška,
Hrvaška gospodarska zbornica
Analysis of the Model of Economic Diplomacy of the Republic of Croatia
The globalized world we live in today is marked by economic dependance, which can be
measured by the mutual cooperation of countries. As a result, the economy has also taken on a
central role in diplomatic action over the years. The gap between traditional and modern
diplomacy is getting weaker, since they often overlap. Economic diplomacy has gradually
become a central activity of diplomacy and international relations. Economic diplomacy has
been analyzed in the theoretical field, is understood as means of foreign policy. This also applies
to the Republic of Croatia, a country with a long history of diplomacy. The authorities in the
times of the Republic of Dubrovnik already recognized the importance of economic dependance
and thus the intensification of economic relations between countries. In order to cooperate
economically with other countries, Croatia has also developed a model of economic diplomacy
with which it can protect its economic growth and development, while also positioning itself in
the international environment. The Croatian Chamber of Commerce plays an important role
with opening different Representative Offices all over the world. The aim of these operations
is to promote Croatian enterpreneurs and attract foreign investment. The Croatian Chamber of
Commerce has a great influence on the Croatian economy, especially because of its operations
in third countries. Thus, operations of the Croatian Chamber of Commerce represent a bridge
between the state and the economy, and due to its active participation in international markets,
its operations are important for Croatian foreign policy and (economic) diplomacy.
Key words: Economic Diplomacy, Diplomacy, Foreign Policy, Republic of Croatia, Croatian
Chamber of Commerce
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1 UVOD
Gospodarska diplomacija (GD)1 postaja danes osrednja aktivnost diplomacije in mednarodnih
odnosov. Nanaša se na vse dejavnosti diplomatske službe, ki so usmerjene k večanju izvoza,
privabljanju tujih naložb ter sodelovanju pri delu mednarodnih ekonomskih organizacij. Njeni
strateški cilji so spodbujanje nacionalnih gospodarstev in podjetij na svetovnih trgih ter
vzpostavljanje instrumentov in mehanizmov za njihovo izvajanje. Iz rezultatov empiričnih
raziskav v Republiki Hrvaški (Hrvaška, RH) lahko ugotovimo, da hrvaške diplomatskogospodarske inštitucije razumejo koncept GD različno (Bilandžić, Barun, 2013, str. 78).
Četudi je prisotna ves razvoj diplomacije (kot sredstvo zunanje politike) (Benko, 1997, str. 253,
255; Udovič, 2009a, str. 96–99; Bojinović Fenko, 2010, str. 106–115 idr.), je do njenega
popolnega razmaha oziroma nadvlade prišlo šele s koncem hladne vojne, ko je realistično
načelo mors tua vita mea (Morgenthau, 1995, str. 127) nadomestilo liberalistično načelo
sodelovanja in medsebojnega trgovanja. Montesquieuvo (1975, str. 316) spoznanje je, da je mir
največja korist za trgovino. Tega so se po letu 1990 zaved(a)le tudi države, ki so – namesto, da
bi bitke vodile na bojnem polju – bitke začele na tujih trgih. Pri tem pa jim je bila v veliko
pomoč prav GD, ki se je v zadnjih 20 letih umestila tudi znotraj zunanjepolitičnega aparata, kar
pomeni, da se – v tej ali oni obliki (sektor, oddelek, služba, direktorat idr.) – danes nahaja v
vsakem ministrstvu za zunanje zadeve.
Na teoretičnem področju je bila GD že analizirana in obdelana, pri čemer obstajata dva pristopa
k analizi. Prvi izhaja iz klasičnega zunanjepolitičnega instrumentarija in GD razume kot
sredstvo zunanje politike (prim. Saner in Yiu, 2003, str. 37; str. 344; Kostecki in Naray, 2007,
str. 17; Naray, 2008; Udovič, 2009a, str. 96–99; Okano-Heijmans, 2016, str. 553). Pri tem se
sprašuje, kako lahko GD deluje ex post oz. ex ante (Udovič, 2013, str. 13) oz. katere so glavne
dileme v odnosu s podjetji, katerim služi (t. i. presek med ponudbo in povpraševanjem; prim.
Svetličič, 2011, str. 606; Jaklič, 2011). Drugi pogled na GD je pogled prek storitev, ki jih GD
nudi (Naray, 2015, str. 135; Moons, 2017, str. 91–93). V zadnjih letih sta se odprla še dva
pogleda, in sicer dilema odnosa med GD in mednarodnim razvojnim sodelovanjem (Jannson,
1

GD lahko definiramo kot proces nacionalnega interesa, kjer nacionalni poslovni subjekti v globalni ekonomiji
pridobijo optimalni položaj prav zaradi obveščevalne skupnosti in najvišjih državnih uradnikov (Bazdan, 2010,
str. 104).
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2007; Dransfield, 2014) ter vprašanje učinkovitosti (Ruel in Zuidema, 2012) in razvojnih
možnosti GD (malih) tranzicijskih držav (Šešum, 2016, str. 120–122; Bellina, 2019, str. 30).
Slednje predstavlja izhodišče moje raziskave.
Namen dela je analizirati in preučiti, kako deluje GD male države. V konkretnem primeru gre
za analizo delovanja GD Republike Hrvaške v Bosni in Hercegovini, Ljudski republiki Kitajski,
Ruski federaciji, Republiki Srbiji ter Bruslju. Na primeru belgijske prestolnice bom analizirala
delovanje na področju Evropske unije (EU), med tem, ko bom delovanje v zgoraj naštetih
državah uporabila za analizo delovanja na tretjih trgih.

1.1 Cilji proučevanja in raziskovalna vprašanja
Cilj naloge je razumeti delovanje GD Hrvaške v skladu z njenim razvojem, in sicer od nastanka
samostojne države, do pristopa k mednarodnim organizacijam, kasnje pristopu k EU ter danes.
Pri razumevanju mi bodo pomagala naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali ter kako se je z razvojem države spremenilo delovanje GD Hrvaške nasploh in tudi
v odnosu do tretjih trgov?
2. Kakšen je ustroj GD Hrvaške danes in kakšno vlogo pri ustroju ima Hrvaška
gospodarska zbornica?
Pri prvem vprašanju bom analizirala morebitne spremembe v delovanju GD Hrvaške tako, da
se bom osredotočila na postopni razvoj GD. Glede na to, da je svojo samostojnost dosegla šele
konec prejšnjega stoletja, njene diplomacije ne moremo analizirati enako kot pri državah,
katerih zgodovina diplomacije sega daleč nazaj. V tem sklopu bom analizirala zgodovino
diplomacije in GD Hrvaške, deklarativne dokumente in ukrepe oblasti, ki so določali GD.
Podrobneje bom preučila primere, kjer je bilo zaznati uporabo diplomatskih sredstev, na koncu
pa bom pokazala, do kakšnih sprememb je prišlo od osamosvojitve države do danes.
Vsaka država vzpostavlja in organizira svoj model GD, saj je cilj vzpostaviti model, ki bo v
največji možni meri ščitil državljane ter pomagal pri gospodarski rasti države. Vsaka država si
prav tako prizadeva za pozicioniranje v mednarodnem okolju. Vse, kar država naredi s ciljem
pozicioniranja, predstavlja njen model GD. Prav zato je pri drugem raziskovalnem vprašanju
ključnega pomena razložiti potrebe hrvaškega gospodarstva ter načine oblikovanja ciljev GD
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(posledično način merjenja njihovega doseganja). Pomembno je ugotoviti, katera znanja je
Hrvaška pridobila, kaj so njene izkušnje in tradicija uveljavljanja v mednarodnem okolju. Za
pridobivanje teh odgovorov in vprašanje, kakšne so aktivnosti GD na tujih trgih (opis
podobnosti in razlik), bom naredila temeljito analizo modela hrvaške GD. Pri tem bom
opisovala spremembe ključnega pomena za vzpostavitev sistema, kot je danes. Raziskovala
bom, v katero smer se giblje GD Hrvaške, kateri so njeni cilji in aktivnosti ter kako jih
uveljavlja. Namen je predvsem ugotoviti, kako deluje GD Hrvaške, kakšna je vloga Hrvaške
gospodarske zbornice pri uveljavljanju na tretjih trgih, kateri so njeni izzivi, prednosti in
slabosti.
1.2 Struktura in metodologija magistrskega dela
Prvi, teoretični del magistrskega dela bo namenjen opredelitvi konceptov, kot so zunanja
politika, diplomacija in GD. Tukaj bom za opredelitev konceptov uporabljala opisno metodo.
Teoretični vidik bom pojasnila tudi z metodo deskripcije teoretičnih poudarkov, iz česar bom
izhajala tudi v ostalih poglavjih, kjer se bom sklicevala na prej analizirane teoretične vidike. Pri
raziskovanju bom analizirala do sedaj raziskano vsebino s področja diplomacije in GD. Analiza
in interpretacija sekundarnih virov bo temelj mojega teoretičnega okvirja, saj bom prikazala
definicije in vidike relevantnih avtorjev na področju zunanje politike in diplomacije.
Ključni del empiričnega raziskovanja bo predstavitev analize rezultatov polstrukturiranih
intervjujev. Intervjuji, opravljeni s predstavniki Hrvaške gospodarske zbornice, mi bodo podali
merljive rezultate, ki so jih predstavniki naredili v času mandata v tujini. Vprašanja sem
zastavila petim predstavnikom (Predstavništvo v Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Bosni in
Hercegovini (uradi v Sarajevu in Mostarju) ter Ljudski republiki Kitajski) Hrvaške gospodarske
zbornice.
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2 ZUNANJA POLITIKA IN DIPLOMACIJA

2.1 Opredelitev pojma zunanja politika
Eden izmed prvih proučevalcev zunanje politike, James N. Rosenau, je ob ustanovitvi dejal, da
je pojav zunanje politike samostojen predmet proučevanja in zagovarjal tudi primerjalen način
proučevanja le te (Bučar, 2001, str. 142–143). Upoštevajoč omenjeno dejstvo je zunanjo
politiko že na začetku potrebno ločiti od diplomacije. V množičnih medijih zelo pogosto
nepravilno uporabljajo izraz diplomacija oziroma ga izenačujejo s pojmom zunanja politika.
Mnogi znanstveniki v svojih delih opozarjajo na pomembnost ločevanja in ustrezne
klasifikacije konceptov, saj je zaradi različne definicije konceptov svetovne politike,
mednarodnih odnosov, diplomacije in zunanje politike prišlo do zmešnjave in posledično
nejasnih povezav med njimi. S tem se strinja tudi Udovič (2009a, str. 13), ki trdi, da je takšna
uporaba konceptov zavajajoča in netočna, saj si po branju takšnih zapisov nekdo ustvari
napačno mnenje, da diplomati počnejo stvari, ki niso v njihovi domeni. Pojma diplomacija in
zunanja politika se pogosto ne uporabljata s pravim namenom ter bo zato namen tega poglavja
ustvariti metodološko orodje, ki bo znanstveno opredelil koncepta, kar bo olajšalo nadaljnjo
klasifikacijo.
Benko (1997, str. 221–227) zunanjo politiko opredeli kot sistem bolj ali manj med seboj
povezanih koherentnih akcij, katerih namen je uresničevati cilje in interese držav. Kasneje
definicijo dopolni z mislijo, da je zunanja politika »...institucionalizirani proces dejavnosti –
akcij, ki jih določena, v državi organizirana družba, opravlja nasproti širšemu in ožjemu
mednarodnemu okolju z namenom uresničevati svoje materialne in nematerialne interese ter
tako vplivati nanj, bodisi v realnih spremembah mednarodne skupnosti bodisi se jim
prilagaja...« (Benko, 1997, str. 221). To pomeni, da je zunanja politika sistem akcij, ki so med
seboj bolj ali manj povezane. Posebnost zgoraj omenjenih akcij je, da le te potekajo v okvirju
mednarodne skupnosti, kjer jih izvaja organizirana družba z namenom, da v skladu s svojimi
cilji in interesi vpliva na mednarodno okolje. Benko (prav tam) trdi, da v kolikor želimo proučiti
zunanjo politiko držav, moramo v prvi vrsti ugotoviti njene cilje in interese v mednarodni
skupnosti, prav tako pa moramo tudi analizirati njene družbene, pravne in politične strukture.
Pomemben je tudi način, na kateri obravnavamo problem, in sicer glede na njihov pomen ali
interes posameznika (Bučar, 2001, str. 142). Da bi to razumeli, moramo v zunanji politiki ločiti
9
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Petrič (1996, str. 878) je koncept zunanje politike opredelil kot eno vrsto dejavnosti države in
njenih organov, ki jo uporablja s ciljem uresničevanja lastnih ciljev in vrednot, uporabljajoč
tako metode in sredstva, ki jih ima na voljo. Tako so sestavine zunanje politike vrednote, cilji,
državni organi za zunanje zadeve ter sredstva in metode. Vukadinović (1989, str. 128)
sestavinam zunanje politike, ki jih je opredelil Benko, doda dejavnik sodelovanja.
Russett in Starr (1996, str. 278–279) razložita, da je zunanja politika sklop smernic, ki
oblikujejo, izvajajo in sprejemajo odločitve na drugi strani meja. Koncept zunanje politike
razdelita na sestavne dele, kjer beseda zunanja predstavlja vse, kar je na drugi strani državnih
meja, beseda politika pa pomeni »odločitev ali sklop odločitev ali programov, ki nastopajo kot
smernice delovanja«. Avtorja menita, da so cilji zunanje politike tako povezava dejavnosti
znotraj države kot svetom, ki je okoli nje.

2.1.1. Cilji in sredstva zunanje politike
Cilji in nameni so tisto, za kar si voditelji držav najbolj prizadevajo (Russett in Starr 1996, str.
283). Vsaka država ima različne cilje, veliko se jih lahko uresniči z notranjo politiko, vendar v
današnjem, medsebojno povezanem svetu, polnem mednarodnih organizacij in drugimi vrstami
povezovanj prihaja do velike potrebe po zunanji politiki (Holsti, 1988, str. 117). Pomembno je
izpostaviti, da so cilji v najpogosteje konkretni. Državniki jih ponavadi opredelijo kar sami,
tako da so povezani tudi s tem, kako tisti, ki vodijo zunanjo politiko, le to tudi razumejo. Kot
pravi Udovič (2009a, str. 29), ključni izvajalec oz. minister za zunanje zadeve s svojim
razumevanjem zunanje politike in poudarki, ki se mu zdijo najbolj pomembni, oblikuje tudi
cilje države. To pomeni, da se cilji v zunanji politiki izbirajo na podlagi rezultata analize
stroškov in koristi. Udovič (prav tam) pojasni, da se zaradi tega države odločijo za uveljavitev
tistih ciljev, ki jim maksimizirajo korist. Drugi način je, da do ciljev pridejo z rezultatom teorije
iger (prav tam).
Janev (2002, str. 71) in Udovič (2009a, str. 29; 2009b, str. 105) izpostavita zaporniško dilemo,
za katere uporabo se države odločijo takrat, ko nimajo popolnih informacij, oziroma ko (še) ne
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poznajo odzivov na drugi strani. Tisti, ki zunanjo politiko oblikujejo, pa cilje vedno oblikujejo
z upoštevanjem prioritetnosti in časovnosti. To pomeni, da glede na dimenzijo prioritetnosti
razlikujemo visoko in nizko prioritetne cilje. Glede na časovno dimenzijo pa zunanje politične
cilje delimo na dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne (Udovič, 2009a, str. 29–30; 2009b, str.
105). Kratkoročni cilji običajno imajo visoko prioriteto, kar pomeni, da se morajo uresničiti
čimprej, obratno je pa z dolgoročnimi. Med kratkoročne cilje lahko običajno uvrstimo
ekonomski razvoj ali blaginjo, med dolgoročne pa vzpostavitev svetovnega miru ali varnosti
(prav tam). Udovič (prav tam) povzame Holstija (1988, str. 84), ki izenači cilje s strategijo ter
jih ima za enakovredne. Kot najbolj pomembne navede Holsti štiri cilje, ki so značilni za vsem
državam v mednarodni skupnosti ne glede na to, koliko so le te velike ali razvite. To so
avtonomija, blaginja, varnost ter status oziroma prestiž. Prav tako sredstva zuanje politike
porazdeli na javno mnenje in politična sredstva, sredstva prisile in ekonomska sredstva
(Udovič, 2009a, str. 29–30; Udovič, 2009b, str. 105).
Pomembno je izpostaviti dejstvo, da države svoje cilje zunanje politike pogosto povezujejo s
strategijami zunanje politike. Večina avtorjev, vključno z Udovičem (2009a) se strinja, da se
države pri oblikovanju svojih zunanjih politik najpogosteje odločajo za eno izmed treh
zunanjepolitičnih strategij, in sicer zavezništva, nevtralnost ali pa neuvrščenost. Glede na
določeno strategijo se države odločajo, kako bodo izvedle svoje (običajno) kratkoročne in
srednjeročne cilje. Če se osredotočimo na razliko med strategijo in ciljem, se zagotovo
vprašamo, ali je strategija predpogoj za cilje oziroma obratno, ali določeno število zastavljenih
ciljev določi strategijo države. Deutsch (1988, str. 97) meni, da je glavni zunanji cilj držav
ohranjanje neodvisnosti in varnosti, čemur sledi tudi zaščita gospodarskih interesov.
Najpogosteje so glavni cilji zunanje politike blaginja, varnost, avtonomija in status. Benko
(1997, str. 227) pravi, da bi skupek teh ciljev pomenil zagotavljanje obstoja in »funkcioniranja
določenega družbenoekonomskega in političnega reda v neki državi«.
Sredstva zunanje poltike so tudi določene aktivnosti, ki omogočajo, da se cilji uresničijo, in so
ustvarjene na podlagi državnih strategij in vrednot (Udovič, 2009a, str. 32). Četudi ima država
točno zastavljene cilje, le teh ne more uresničiti, v kolikor zanje nima na voljo sredstev.
Sredstva so ključnega pomena, saj omogočajo državi, da lažje dosega svoje zunanjepolitične
cilje, vendar so hkrati tudi omejitev, v kolikor država le teh nima oziroma so omejena. S tem
postane prav tako omejena tudi izvedba in uresničitev ciljev. Kajnčeva (2008, str. 96) omeni,
da so sredstva zunanje politike »tista, ki delujejo (ali ne), ki vplivajo in skratka povzročajo neke
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izide, sprejete zunanje politike ter tako vplivajo ali ne na prihodnje odločanje o zunanji politiki
in s tem tudi o (odločitvi o) razvoju in uporabi sredstev«. Benko (1997, 255) pojasni, da so
sredstva zunanje politike ekonomska sredstva, diplomacija in sredstva prisiljevanja. Izbor
sredstev držav je omejen glede na njihove zmogljivosti in značilnosti. Torej na izbor vplivajo
stvarni dejavniki in dejavniki percepcije, ki so zelo pomembni pri majhnih državah. Benko
(1997), Vukadinović (1989), Holsti (1988), Udovič (2009a) ter drugi delijo sredstva zunanje
politike na tri kategorije. To so politična, vojaška in ekonomska sredstva.
Politična sredstva, ki se dalje delijo na diplomacijo in javno mnenje, spadajo med drugo vrsto
sredstev zunanje politike. Diplomacija spada med najbolj uporabljana sredstva v zunanji
politiki držav, saj se ukvarja prav z »upravljanjem odnosov med državami in drugimi dejavniki«
(Barston, 2014, str. 1). Javno mnenje, pogosto opredeljeno tudi kot propaganda, predstavlja
drugi del političnih sredstev zunanje politike.
Vojaška sredstva, ki jih imenujejo tudi sredstva prisile so ena izmed najstarejših sredstev
zunanje politike, saj so tudi v teoriji najbolje razvita. Da bi mednarodna skupnost še dalje
delovala po pincipu mors tua vita mea, je edino vojaška sila, ki je stalno pripravljena,
zagotavljala stabilnost sistema. Morghentau (1995, str. 127) razlaga, da so države uporabljale
vojaško silo, da bi dosegli cilje zunanje politike prav zaradi ohranjanja statusa quo. Pomembno
je ločiti namene sredstev prisile, saj le ta ne delujejo le kot kazen, temveč so lahko tudi nagrada.
Tako Russett in Starr (1996, str. 255–256) pravita, da je vojaška pomoč en izmed pozitivnih
primerov uporabe sredstev prisile. Tekom razvoja mednarodne skupnosti lahko vidimo, da je
kontinuiteta uporabe sredstev prisile upadla, oziroma da so jih uporabljali le kot zadnjo možnost
(šele, ko so izkoristili vsa ostala možna sredstva, s katerimi niso dosegli svojih ciljev).
Zmanjšanje uporabe sredstev prisile je posledica sprejetja raznih pogodb in dokumentov, ki
vojno oziroma uporabo sredstev prisile prepovedujejo oziroma dovoljujejo le kot izhod v sili
(Udovič, 2009a, str. 34–35).
Morghentau (1995, str. 254) je o zunanji politiki zapisal, da se ne izvaja »samo več s
tradicionalnimi orožji diplomacije in vojaške sile, ampak tudi z novim orožjem, propagando«.
Udovič (2009a, str. 41) razlikuje med pojmoma javnega mnenja in propagande, ki jo danes
poznamo kot pojem odnosi z javnostjo. Javno mnenje opredeli kot metodo javne diplomacije,
ki ima za cilj preoblikovati javno mnenje, torej javno mnenje postaja sredstvo, ki vpliva na cilje
in odločitve zunanje politike. Russett in Starr (1996, str. 330–336) trdita, da je vpliv javnega
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mnenja s postavljanjem zamejitev viden pri oblikovanju zunanje politike, do kod lahko seže in
ustvari razpoloženje, ki javni politiki poda legitimacijo.
Javna diplomacija torej predstavlja enega izmed načinov, ki jih akterji uporabljajo za vpliv na
javno mnenje in je večinoma enosmerna (Udovič, 2009a, str. 40–45). Prav enosmernost javno
diplomacijo povezuje s propagando, vendar se ti dve razlikujeta v tem, da druga nima le naloge
informirati, temveč tudi prepričati. Cilji zunanje politike se pogosto uresničujejo s podporo
instrumentov, kot so grožnje ali opozorila, različne vrste pritiskov ali pa tudi sredstva za javno
obveščanje. Propaganda se lahko izvaja na več načinov (pisno, govorno, propaganda s pomočjo
množičnih shodov ali pa propaganda kulturnih prireditev), večji učinek pa ima v prisotnosti
javnosti (Russett in Starr, 1996, str. 330–336).
Čeprav danes mednarodna skupnost za doseganje svojih ciljev večinoma uporablja diplomacijo,
obstajajo primeri, ko le ta ni dovolj za uresničitev tega, kar si države želijo, ekonomska sredstva
zunanje politike pa spadajo med tretjo kategorijo sredstev.
Ekonomska sredstva zunanje politike predstavljajo zunanjepolitično delovanje države (za
razliko od mednarodne ekonomske politike, ki predstavlja nekakšen splet danosti in okoliščin)
(Udovič, 2009a, str. 40–45). Le ta je v zadnjem stoletju postala izjemno pomembna, saj je
ekonomsko povezovanje med državami, tako kot soodvisnost med njimi zraslo (Vukadinović,
1989, str. 196). Ekonomska sredstva zunanje politike Udovič (2009a, str. 40–45) povzame po
Benku (1997, str. 262), in jih razdeli na tista, ki so usklajena z družbenoekonomskimi odnosi v
državah, in tiste, ki so oblikovani tako, da so v skladu s splošnimi (materialnimi) interesi
posamezne države in pa tista, ki uresničujejo (posebne) interese držav.
2. 2. Diplomacija
Diplomacijo so v posameznih zgodovinskih obdobjih teoretiki poimenovali različno, pri
pregledu posameznih definicij pa je vsem skupno to, da za večino (definicij) lahko trdimo, da
so presplošne. Omenjeno dejstvo nas ne more presenetiti, saj je razumljivo, da se je v dolgem
obdobju diplomacije razvilo tudi veliko teorij in definicij. Vukadinović (1994, str. 15) zapiše,
da beseda diplomacija prihaja iz antične Grčije, iz besede »diploma«, ki je v tem času
označevala poverilno pismo oziroma listino, s katerim je poslanik postal akreditiran pri
vladarju. Njena naloga je torej bila podeljevati časti in pravice. Beseda je imela dvojni pomen,
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in sicer zunanjo politiko države ter sredstva oziroma načine vodenja pogajanj. Vukadinović pri
svoji razlagi pojma diplomacije pojasni, kdaj se izraz diplomacija uporablja, in sicer v
pogovorih o pogajanjih, komuniciranju ter usklajevanju državnih interesov, predvsem z
drugimi državami. Opredeli jo tudi kot »sodelovanje uradnih predstavnikov v mednarodnih
pogajanjih« in spretnost vodenja mednarodnih odnosov ter urejanja mednarodnih zadev.
Vukadinović (1994, str. 108) potrdi, da je diplomacija v veliko primerih bila izenačena z
zunanjimi zadevami in mednarodnimi odnosi, in je zato pomembno, da se lahko razume tako
kot spretnost ali sposobnost, kot funkcija in institucija. Diplomacija deluje kot del komunikacije
v mednarodnih odnosih. Lahko jo definiramo kot veščino urejanja odnosov med državami s
pogajanji, prav tako pa jo lahko označimo kot veščino miru. Naloga diplomacije je predvsem
predstavljati državo in ščititi njene interese ter interese državljanov, usklajevati različne politike
in informirati (prav tam).
Glede na obstoj številnih definicij pojma diplomacije je na začetku potrebno opredeliti štiri
različne poglede nanjo. Prvi pogled spregleda razlike med diplomacijo in zunanjo politiko, saj
koncepta enači in trdi, da je diplomacija oblikovanje zunanje politike ter izvajanje le te. Do
takega razumevanja prihaja predvsem zato, ker oblikovalce zunanje politike v številnih
znanstvenih delih izenačijo s tem, kar počnejo diplomati, posledično pa prihaja do enačenja
diplomacije z zunanjo politiko. Drugi pogled analize diplomacije jo izenači s tehnikami zunanje
politike, tretji pogled pa jo enači z mednarodnimi pogajanji. Tretji pogled trdi, da so pogajanja
glavna naloga diplomacije. Četrti, najbolj enostaven pogled na diplomacijo, le to opredeli samo
kot dejavnost diplomatov (Vukadinović, 1994, str. 107–108). Če skušamo analizirati štiri
omenjena stališča, lahko ugotovimo, da so le delno pravilna, saj je diplomacija skupek vsega
naštetega in še več.
White (2005, str. 317) trdi, da je diplomacija eden od nejasnih konceptov, za katerega je znano,
da ima različne pomene glede na to, s katere strani jo proučujemo. Trdi, da diplomacijo lahko
razumemo prek mikro- in makro- vidika svetovne politike. Brglez (1998) pravi, da gre z vidika
makroperspektive pri diplomaciji za proces komunikacije in reševanja sporov na miren način,
z mikroperspektive pa diplomacijo lahko pojmujemo kot dejavnost mednarodnih akterjev (med
tem tudi držav), ki jo uporabljajo kot eno izmed sredstev s katero se izvajajo zunanje politike,
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izhaja pa iz razumevanja diplomacije kot institucije. Dunajska konvencija o diplomatskih
odnosih (1961)2 najbolje opredeli in predstavi vse funkcije diplomacije.
Vlado Benko (1997, str. 255) diplomacijo opredeli kot eno izmed sredstev v zunanji politiki
držav ter potrdi prej napisano trditev, da obstaja veliko različnih definicij diplomacije, ki so si
med seboj različne, vendar si v ključnih točkah ne nasprotujejo. Trdi, da je aparat ministrstev
za zunanje zadeve ter dejavnost in spretnost diplomatov. Razume jo kot taktično sredstvo, ki
ga država uporablja pri komuniciranju za uresničevanje interesov. Pravi, da je pomembna, ker
predstavlja sredstvo, s pomočjo katerega država uresničuje svoje zunanjepolitične cilje. White
(2005, str. 388) obrazloži definicijo kot enega izmed nejasnih konceptov, saj ima različne
pomene glede na to, kako in kdaj se uporablja. Lahko potrdim, da je diplomacija eno izmed
najpomembnejših sredstev za doseganje ciljev zunanje politike malih držav.
Kot eno izmed klasičnih definicij lahko uporabimo Ernesta Satowa (v Saner in Yiu, 2003, str.
3), ki trdi, da je diplomacija uporaba obzirnosti in razumnosti pri upravljanju odnosov med
različnimi vladami (neodvisnih) držav. Danes, ko v mednarodnih odnosih obstaja veliko več
udeležencev kot samo vlade in zunanja ministrstva, lahko o tej definiciji podvomimo, kot je to
storil Barston (2014, str. 1), ki trdi, da se diplomacija ukvarja predvsem z izvajanjem politike
med državami in ostalimi dejavniki. Torej lahko potrdim, da v sodobni diplomaciji delujejo
tako državni kot nedržavni akterji. Pomembno je izpostaviti, da ne gre le za vodenje in
upravljanje odnosov med državami – zunanjimi ministrstvi temveč

veliko več. Pomen

diplomacije je veliko širši, kar bom dokazala v nadaljevanju.

2.2.1. Definiranje diplomacije
Bull (1995, str. 156) definira diplomacijo kot vodenje odnosov med državami in drugimi
subjekti s položajem v mednarodni politiki z uporabo mirnih sredstve ter uradnimi agenti.
Ameriški zgodovinar diplomacije Bailey (v Vukadinović, 1995 str. 107) jo enači s prvo
obrambno črto, nekateri analitiki pa mu nasprotujejo in trdijo, da se države obrnejo proti njej le
takrat, ko le ta predstavlja edino možnost, ki jim še preostaja. Sam trdi, da predstavlja
sodelovanje predstavnikov držav oziroma uradnih predstavnikov v mednarodnih pogajanjih.

2

Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih – Vienna Convention on Diplomatic Relations, podpisana na
Dunaju, 18. aprila 1961, v veljavi od 24. aprila 1964.
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Udovič (2009a, str. 36) meni, da je diplomacija »institucija države, ki ji je na formalni ravni
poverjena naloga vzdrževati stike z drugimi subjekti v mednarodni skupnosti in s temi stiki
uresničevati svoje interese, upoštevajoč, da je družba substrant države«. Prav zaradi tega ima
diplomacija privilegirani status, ki ji omogoča nemoteno uresničevanje funkcije. Vukadinović
(1995, str. 107–109) meni, da je uporaba diplomacije najbolj vidna v pogajanjih, komuniciranju
in usklajevanju bistvenih interesov držav z drugimi državami, prav tako pa diplomacijo lahko
razumemo kot »spretnost, znanost, sposobnost, proces, prakso, funkcijo in institucijo«.
Opredeli jo kot eno izmed oblik državnih dejavnosti, osredotočene predvsem na odnose med
mednarodnimi udeleženci ali državami. Cilj diplomacije, ki jo lahko razumemo kot instrument,
je opravljanje nalog organov državne oblasti. Te naloge so najbolje prikazane v zunanjih
politikah držav ter pri uresničevanju teh politik politik (prav tam).
Jazbec (2004, str. 232) je definiral diplomacijo kot »organizacijo, ki je sredstvo za izvajanje
posrednega in formalnega dialoga med državami in ostalimi subjekti mednarodnega javnega
prava. Diplomatska organizacija, sestavljena iz zunanjega ministrstva in diplomatskokonzularnih predstavništev, povezanih v predstavniško mrežo, izvaja procese, namenjene
uresničevanju zunanje politike, in s svojo dejavnostjo zagotavlja potrebne informacije za
nosilce zunanjepolitičnega odločanja«. White (1997, str. 387) diplomacijo razume tudi kot
sopomenko za svetovno politiko, po drugi strani pa Black (2010, str. 12) pravi, da besedo
diplomacija lahko uporabimo tudi, ko govorimo o športnih ali kulturnih dejavnostih oziroma je
diplomacija orodje promoviranja države navzven.
Bazdan (2011, str. 103) izpostavi, da je diplomacija proces in ne stanje, definira jo kot državno
dejavnost, katero delimo na politično, vojno, kulturno in gospodarsko (Bazdan, 2010, str. 414).
Politična diplomacija je v primerih razvoja odnosov med članicami mednarodne skupnosti ter
ostalih subjektov mednarodne skupnosti (to pomeni, da v te odnose stopajo tudi mednarodne
vladne in nevladne organizacije, med katerimi je najbolj vidna Organizacija Združenih
narodov). V primeru vojne diplomacije gre za vojne povezave dveh ali več držav ali povezave
v mednarodnih ali medvladnih organizacijah. Ena najbolj vidnih organizacij te vrste je zagotovo
zveza NATO. Dejavnost kulturne diplomacije je razvidna pri sodelovanju držav na področju
kulture, predvsem na mednarodni ravni (kjer države prav tako sodelujejo z mednarodnimi
organizacijami). V nalogi se bom posvetila četrtemu vidiku, kot pravi Bazdan, državne
dejavnosti – gospodarski diplomaciji, vendar je pa za bolje razumevanje pomembno pred tem
pojasniti temelje diplomacije in njen razvoj.
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2.2.2. Razvoj diplomacije
Pri pojasnjevanju razvoja diplomacije že na začetku naletimo na problem, saj je zelo težko
oziroma skoraj nemogoče točno določiti, kdaj se je diplomacija začela razvijati. Jonsson in
Langhorne (2004, str. 40) v svojih delih opozarjata, da praviloma nihče ne ve, kam seže začetek
diplomacije. Prav tako je pomembno v analizo vključiti različne vidike, kot so geografska
konceptualizacija diplomacije in časovni pogled. White (2005, str. 319) omeni, da so se temelji
diplomatskega sistema, kot ga poznamo danes, razvili v času italijanskih državic v 15. stoletju.
Nekateri avtorji trdijo, da so se različne oblike diplomacije pojavljale tudi pred italijanskimi
državicami, vendar je

to posledica različnih razlag, ki jih lahko povežemo z dvema

dejavnikoma (vsebina diplomacije in stalnost poslanstev). To pomeni, da je pred 15. stoletjem
diplomacija bila povezana z izvedbo nalog (odposlanci, izbranimi le za določen čas in v večini
primerov samo z enim konkretnim namenom). Eden izmed njih je Watson (2010, str. 80–88),
ki trdi, da je bilo to vidno že pri plemenskih družbah, in sicer, ko so različni glasniki prenašali
verbalna sporočila poglavarjev. Tako so se začeli razvijati stiki med tedanjimi kraljestvi, saj so
s komunikacijo začenjali prav zaradi trgovine (in občasnih sporov zaradi meja). Nekakšno vrsto
diplomatske prakse lahko prepoznamo tudi v času Rimskega imperija, saj so takrat že
uporabljali pogajanje in predstavljanje, uvedli pa so tudi opazovalno funkcijo poslancev, ki so
kasneje poročali o razmerah v državi (prav tam).
Vukadinović (1995, str. 19), tako kot mnogi drugi avtorji (White, 2005, str. 319, Jazbec, 1998,
str. 14), začetek diplomacije uvrsti v 15. stoletje, saj je to obdobje, ko so se začela vzpostavljati
prva stalna predstavništva v italijanskih mestnih državicah. Na področju današnje Italije tako
lahko zaznamo izvor tega, čemur danes pravimo sodobna diplomacija. Jazbec (1998, str. 14–
15) omeni tudi, da so v tem času razvili temeljno dimenzijo sodobne diplomacije, in sicer
vzpostavitev obojestranske komunikacije. V naslednjih dveh stoletjih se je ta praksa razživela
po vsej Evropi (Berridge, 2001, str. 1).
Čeprav je bil poklic diplomata priznan že v času renesance v Italiji, je večji razvoj opažen po
koncu Westfalskega mirovnega kongresa iz leta 1648, saj se je tudi zaradi večanja poročanj,
različnih pogajanj in pa dialogov med državami povečala tudi potreba, da se diplomacija
institucionalizira kot poklic (Jazbec, 1998, str. 13). 18. in 19. stoletje je privedlo do večjih
sprememb, saj so se v tem času vzpostavila ministrstva za zunanje zadeve, oziroma zunanja
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ministrstva. Temu je sledilo imenovanje ministrov, države so pa počasi začele odpirati tudi
svoja stalna diplomatska predstavništva (Plevnik, 2003, str. 189).
V preteklosti se je diplomacija uporabljala zgolj za doseganje političnih in gospodarskih ciljev.
Večinoma je šlo za doseganje gospodarskih ciljev, kasneje, ko so se razvili atributi sodobne
države, je prišlo tudi do razvoja diplomacije za izvajanje političnih ciljev. Ko je diplomacija
postala institucionalizirana, je prišlo tudi do ideološkega preskoka v razumevanju diplomacije,
saj jo od takrat vežemo bolj na politične kakor na gospodarske aktivnosti (Boromisa, Tišma in
Raditya-Ležaić, 2012).
Na tej točki velja izpostaviti tudi razvoj gospodarske diplomacije, katere modele, teorije in
aktivnosti bom še posebej izpostavila v naslednjem poglavju. Veliko različnih mednarodnih in
domačih dejavnikov vpliva na to, kako se bo gospodarska diplomacija razvijala. Na mednarodni
ravni so to procesi liberalizacije trgovine in globalizacije, ni pa za zanemariti tudi moč
decentralizacije, ki po nacionalnih dejavnikih velja za enega močnejših v razvoju gospodarske
diplomacije (Boromisa in drugi, 2012, str. 15). Razvoj globalizacije je z leti razvil medsebojno
bolj povezan svet in s tem tudi nove odnose med institucijami in posamezniki. Države s
podobnimi gospodarskimi cilji so začele medsebojno sodelovati, kar je pripomoglo njihovi
pogajalski moči ter oblikovanju pravil na globalni ravni (prav tam). Ni za zanemariti tudi vpliv
nevladnih organizacij in institucij, ki se s pomočjo globalizacije prav tako začenjajo vključevati
v procese lobiranja tako na nacionalni kod nadnacionalni ravni. V te procese se omenjene
organizacije vključujejo zato, da bi se tudi formalno vključile v delo mednarodnih organizacij,
kar kaže na to, da gospodarska diplomacija usmerja tudi upravljanja odnosov med deležniki,
ki nimajo enakih interesov. Razvoj gospodarske diplomacije je pripeljal do spremembe nalog
državnih institucij, saj so tradicionalno odnosi z drugimi državami bili pod oblastjo nacionalne
vlade (ministrstvo za zunanje zadeve je tukaj imelo glavno vlogo) (prav tam). Lahko rečemo,
da se je diplomacija modernizirala s spreminjanjem vlog držav v vseh pogledih, vključujoč
družbenoekonomske in mednarodne.
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3 GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

GD, ki je v literaturi opredeljena ožje kot pojem ekonomske diplomacije, je razumljena kot
pospeševanje naložbe in trgovanje med državami. Razlika med ekonomsko diplomacijo in GD
je, da se pri ekonomski diplomaciji diplomati ukvarjajo tudi z analizo finančnih in ekonomskih
politik. S tem lahko ekonomski diplomat razume učinke ekonomskih ukrepov v posameznih
državah. Sadžak, Mujanović in Tutnjević (2008, str. 28–30) tako izpostavijo nekaj trditev, ki
veljajo za GD. Le ta se primarno ukvarja z ekonomskimi odnosi med državami ter ostalimi
akterji. Njena primarna naloga je podpirati izvedbo ekonomske politike države v tujini.
Osredotoča se na ekonomske odnose in aktivnosti, kot so gibanje in izmenjava ljudi, kapitala
in informacij ter proizvodnje. Glavni cilj GD je ustvarjanje in razvoj socialno-ekonomskih
koristi iz mednarodnih aktivnosti. Iz zgoraj navedenega lahko razberemo tudi strateške cilje, ki
so predvsem promoviranje možnosti svojih gospodarstev in podjetij na svetovnih trgih, zaščita
nacionalnih interesov v mednarodnih ekonomskih odnosih ter zunanjem ekonomskem
sodelovanju. Vse to skupaj z opredelitvijo mehanizmov in instrumentov, ki jih rabijo za njihovo
izvedbo (prav tam). GD se torej ukvarja z mednarodnimi ekonomskimi problemi. Za njo ne
veljajo stereotipi, kakršne omenjajo mnogi avtorji v svojih delih. GD torej ni osredotočena samo
na pogajanja, ni šibka in nenatančna aktivnost. Ni elitistična in tajna, saj akterji (načeloma) ne
podajo odgovorov javnosti šele, ko stvar zaključijo (Bayne in Woolcock, 2011, str. 3). Obseg
in vsebina GD je širši in bolj namenski, kar bom dokazala v nadaljevanju.
Udovič (2009a, str. 129–135) opredeli GD kot aktivnost države na dvostranski ravni, katere
naloga je skrb za večanje mednarodne menjave in deluje po ex ante in ex post načelih3. Kot
omenjeno v prejšnjem podpoglavju, je GD v razvoju prehitela politična diplomacija ter jo
postavila na drugi tir. To se je prvič zgodilo v času reformacije in protireformacije, ko so se
takratne tako imenovane države odmaknile od ideje gospodarske koristi. Prelom med politično
in GD se je zgodil med francosko revolucijo, ko je GD postala »sredstvo za doseganje in
krepitev političnega državništva«. Takšen sistem je v mednarodni skupnosti bolj ali manj
deloval vse do 19. stoletja, ko se je pričela liberalizacija, vendar je v 70. letih tega stoletja
dočakala svoj neslavni konec zaradi višanja ovir (carinskih in necarinskih) (prav tam).

3

Ex ante načelo pomeni, da država pošiljateljica ustvarja trgovanju ugodno okolje s pomočjo različnih
instrumentov gospodarske diplomacije podjetjem države pošiljateljice v državi sprejemnici. Ex post načelo po
drugi strani skrbi za pomoč podjetjem, ki so v državi sprejemnici naletela na težave.
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Četrti vdor ideološkega dejavnika v mednarodne odnose se je pričel s povojno ureditvijo, ko se
je svet razdelil na dve ideološko popolnoma različni polovici. Na eni strani GD ni imela nobene
vloge in moči, saj je bila razumljena kot zlo, po drugi strani pa je v zahodni gospodarski
diplomaciji imela odločilno vlogo, saj so podjetja z njeno pomočjo začela vstopati na vzhodne
trge. Sčasoma sta se razvila dva obraza GD. Eden je tisti, ki deluje v času gospodarske rasti in
skrbi za pospeševanje menjave, ter drugi, ki deluje v krizi kot reševalec ovir zaradi ohranjanja
mednarodne menjave (Udovič, 2013, str. 15).
3.1. Definicije, modeli in teorije
Berković (2006, str. 13) omenja, da diplomacija na tradicionalen način pomeni aktivnosti med
državami. Berridge (2001, str.11) pa diplomacijo definira kot uradne kanale komunikacije, ki
jih zaposleni znotraj državnih institucij uporabljajo za delovanje. Boromisa in drugi (2012, str.
11–14) iz navedenih definicij zaključujejo, da diplomacija predstavlja odnos med suverenimi
državami, ki se vzpostavlja skozi prepleten proces s pomočjo vladnih uslužbencev v matični
državi in tujini. Še pred nekaj desetletij diplomatski posli niso vključevali gospodarskih poslov
in so diplomatski predstavniki uživali precej večji ugled kakor trgovinski atašeji. Postopno
odprtje držav, rast konkurence in liberalizacija trgov je pomagalo razvoju aktivnosti, ki so
podpirale ekonomsko rast, izvoz in naložbe.Vse to je privedlo do tega, da se je diplomatska
služba spremenila in začela razvijati promoviranje konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev
ter posamičnih gospodarskih subjektov (prav tam).
Z vključevanjem diplomatskih predstavnikov v te aktivnosti se je začel uporabljati izraz GD.
To ne pomeni, da GD prej ni obstajala, ampak še ni bil razvit izraz. Danes pojem GD pomeni
diplomatske aktivnosti za podporo finančnem in poslovnem sektorju matične države, kar
vključuje tudi vprašanje ekonomskih politik. Naloga gospodarskih diplomatov je spremljati in
poročati o ekonomskih politikah tujih držav ter svetovanje domače vlade o tem, kako najbolje
vplivati na politike tujih držav (Berridge, 2005). Kot omenjeno, je GD doživela svoj vrhunec
po koncu hladne vojne, saj so države takrat prvič v zgodovini doživele prednost odprtega in
tržno naravnanega trga. Posledično se je zaradi nastanka večje konkurence, globalizacije in
različnih procesov liberalizacije GD razvila v koncept, kot ga poznamo danes (prav tam).
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Po eni strani je globalizacija ustvarila in povečala možnosti konkurenčnosti, ustvarila je nove
odnose med institucijami in posamezniki, ki niso bili teritorialno povezani, prav tako pa je
ustvarila tudi bolj povezan svet. Proces globalizacije je omogočil državam s podobnimi
usmeritvami, da uskladijo svoja pogajalska izhodišča ter si tako omogočijo višje mesto na
globalni ravni (Boromisa in drugi, 2012, str. 15–17).
Z razvojem GD je prišlo tudi do sprememb nalog državnih inštitucij na nacionalni ravni, saj so
ključno vlogo pri odnosih z drugimi državami prej imela ministrstva za zunanje zadeve, z
razvojem je pa prišlo do potrebe vključevanja ostalih ministrstev v skladu z njihovimi področji
dela (prav tam).
Pomembno je omeniti tudi proces decentralizacije, ki je prinesel spremembo nalog, ki naj bi jih
opravljale inštitucije na lokalni in regionalni ravni. To pomeni, da so regionalne in lokalne
inštitucije začele z inicijativami, s katerimi so se povezovale s tujimi organizaciijami za
zadovoljenja svojih ciljev, kar pomeni, da le te postpoma večajo svojo oblast (prav tam). Prav
zaradi tega si upam trditi, da obstajajo različni modeli GD, kjer imajo ključno vlogo razlike v
tem, kdo ima večjo moč. Rana (2002, str. 70–71) opredeli pet modelov GD, in sicer:
1. Unificirani model, v katerem ministrstvo za zunanje zadeve v popolnosti vodi in
upravlja z vprašanji, ki so povezana z zunanjimi zadevami in zunanjo trgovino. Naloga
predstavništev je opravljanje diplomatskih poslov in promocija komercialnih interesov.
Rana kot primer takšne države navede Brazilijo, ki ima za ključnega akterja zunanje
ministrstvo. To pomeni, da je to edino pristojno telo za pogajanja s tretjimi državami.
Minister za zunanje zadeve predstavlja državo v svetovni trgovinski organizaciji, kar
predstavlja redek pojav med državami. Prav tako diplomatska služba opravlja vse
gospodarske aktivnosti v tujini (prav tam).
2. Delno unificirani model združuje ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za
gospodarstvo, kjer omenjena dva praviloma vzpostavljata oddelek, ki upravlja z
investicijami, trgovino ter deluje v sklopu diplomatskih predstavništev. Rana (prav tam)
kot primer takšnih držav navaja Kraljevino Tajsko in Združeno Kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske.
3. Model tretje agencije predstavlja model, kjer se ministrstva ne ukvarjajo s trgovinskimi
vprašanji. Za to so zadolžena neodvisna telesa, ki delujejo pod nadzorom ministrstev.
Naloga le teh je prevzem vseh nalog povezanih s trgovino. Njihovi predstavniki delujejo
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v predstavništvih ministrstva za zunanje zadeve ter sodelujejo z veleposlaniki in
diplomati. Posebnost tega modela je, da se njihove naloge nikoli ne prekrivajo med
seboj. Rana (prav tam) kot primer države z modelom tretje agencije navaja Singapur.
Singapur ima za to zadolženo mednarodno podjetje Singapur (International Enterprise
Singapore – IES), ki spodbuja izvoz ter mobilizira vse akterje GD v tako imenovano
Singapursko ekipo.
4. Model tekmovanja je model, v katerem se naloge ministrstva za zunanje zadeve in
ostalih ministrstev medseboj prekrivajo in delujejo brez jasne razdelitve poslov (ne
samo poslov, ki so povezani z delovanjem GD, ampak tudi tistih, ki so povezani s
sodelovanjem na sestankih mednarodnih organizacij). Model predstavlja rezultat
neusklajenosti ciljev in aktivnosti držav.
5. Model prepuščanja predstavlja model, v katerem se ministrstva za zunanje zadeve v
popolnosti odpovejo vprašanjem, povezanimi s trgovino in investicijami ter jih
prepustijo drugim ministrsvom. To pomeni, da ministrstva za zunanje zadeve nimajo
nobene vloge pri ekonomskih vprašanjih države. Rana (prav tam) kot primer takšne
države omeni Kitajsko, kjer ministrstvo za zunanje zadeve ne opravlja nobenih zadev,
povezanih s trgovinskimi vprašanji. Delo GD opravlja ministrstvo za gospodarstvo in
ostala ministrstva ali agencije, ki so pod direktno koordinacijo Politbiroja komunistične
stranke (Rana, 2002, str. 70–71).

3.2 Opredelitev pojma gospodarske diplomacije
Besedna zveza GD je sestavljena iz pojmov gospodarska in diplomacija. Glede na to, da je
pojem diplomacije opredeljen in pojasnjen v prejšnjem poglavju, bom v tem skušala približati
definicijo skupnega pojma. Najbolj enostavna opredelitev pojma GD bi bila, da je le ta
institucija države oziroma sredstvo zunanje politike, katere naloga je vzdrževati medsebojne
stike v mednarodni skupnosti (Benko, 1997. str. 257) in s tem tudi uresničevati svoje
(gospodarske) interese, vendar problematika ni tako enostavna.
V kolikor želimo pojem GD pravilno opredeliti, ga je na začetku potrebno ločiti od pojma
ekonomske diplomacije. Da bi to storili, se lahko opremo na opredelitev ekonomske
diplomacije in pa ekonomska sredstva zunanje politike. Udovič (2009a, str. 118) trdi, da se
ekonomska diplomacija ukvarja samo in izključno z doseganjem ekonomskih ciljev zunanje
politike. Ekonomsko diplomacijo definira kot »aktivnost vladnih in nevladnih akterjev, na
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bilateralni in multilateralni, državni in podjetniški ter znotrajdržavni in znotrajpodjetniški
meddržavni ravni, pri čemer je njen cilj pospeševanje ekonomske proizvodnje, redistribucije,
prodaje in potrošnje s ciljem povečanja družbene blaginje« (Udovič, 2009a, str. 10).
Povzemajoč Baynea in Woolcocka (2003, str. 4–5), Udovič (2009a, str. 121) navaja štiri
razloge, zakaj je tako pomembno poznati ekonomsko diplomacijo. Navaja, da ekonomska
diplomacija predstavlja proces (predvsem zato, ker je klasična diplomacija opredeljena kot
struktura) ter trdi, da je proučevanje le te delo mednarodne politične ekonomije, ne pa v toliki
meri mednarodnih odnosov (prav tam).
Drugi razlog je večanje pomena ekonomske diplomacije v globaliziranem svetu, saj se le ta
najbolj kaže v spremembah, ki so se zgodile, ko je hladne vojne bilo konec. Vlade so se v
takšnih situacijah morale začeti obnašati bolj kot podjetja, saj je njihova naloga zagotoviti
blaginjo svojim državljanom. Nenazadnje, poveznao prav z državljani, imajo vlade v
globaliziranem svetu vse večjo odgovornost do državljanov. S tem razlogom je njihova naloga
tudi odpravljati napake trga, do katerih prihaja predvsem zaradi globalizacije in povečanega
gospodarskega sodelovanja (Udovič, 2009b, str. 145–146).
Avtorja Verhagen in Bleker (2011, str. 170–173) opredelita ekonomsko diplomacijo kot vladno
aktivnost, saj ima le ta nalogo podpirati ekonomske transakcije tako, da se pogaja z vladami in
mednarodnimi oziroma multilateralnimi organizacijami. Svetličič (2011, str. 609)doda , da se
pri malih državah klasifikacije prepletajo, kar pomeni, da se izbrišejo meje med ekonomsko,
poslovno, podjetniško, gospodarsko ali drugo vrsto diplomacije in s tem trdi, da je pravilen
pojem ekonomska diplomacija. Jasno je, da obstaja več pogledov na razlikovanje med pojmoma
gospodarska in ekonomska diplomacija, saj jo eni razumejo ožje oziroma širše kot drugi.
Lahko rečemo, da je GD opredeljena ožje kot ekonomska. Kot pravi Prvulović (2001, str. 15–
24) je GD aktivnost, katere naloga je promocija in zaščita interesov domačih podjetij in
gospodarskih interesov države v mednarodni areni. Prvulović poudarja dejstvo, da GD z leti
prevzema osrednjo vlogo diplomatskega delovanja ter je sestavni del diplomacije.
Barston (2014, str. 172–176) za funkcijo diplomacije v gospodarstvu pravi, da ustvarja okvire
in pravila na bilateralni ravni, saj se tako omogoča lažje opravljanje trgovinskih in gospodarskih
aktivnosti akterjem in državam. GD skrbi za pogajanja med državami, kjer so prisotna domača
podjetja, globalno promocijo izvoza in sodelovanje podjetij. Naray (2008, str. 2) doda moč
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spodbujanja poslovanja, saj trgovinski diplomati izvajajo različne aktivnosti, kot so promocija
in investicije na različnih področjih. Aktivnosti GD tako uporabljajo veleposlaništva,
predstavništva, različne agencije in drugi, saj se ukvarjajo s promocijo gospodarstva nacionalne
države in s tem zagotavljajo boljše in lažje pogoje vstopa na tuje trge, prav tako pa tudi nudi
drugačne oblike podpor. Je neka vrsta posrednika med državami, ki išče soglasja, po drugi strani
pa tudi veča gospodarsko sodelovanje držav (Udovič, 2009a, str. 135).
Večina navedenih avtorjev se strinja s trditvijo, da je cilj GD promocija nacionalne države in s
tem tudi podpora nacionalnim podjetjim v tujini. Če hočemo torej opredeliti razlike med
gospodarsko in ekonomsko diplomacijo, lahko rečemo, da je naloga GD usklajevati odnose
na dvostranski ravni, (Udovič, 2009a, str. 10) ekonomske diplomacije pa na večstranski (prav
tam). Kljub definicijam se pojma pogosto enačita, vendar je potrebno še enkrat poudariti njuno
razliko, in sicer multilateralno oziroma bilateralno raven delovanja. Barston (2014, str. 172–
176) trdi, da imajo predsedniki držav, zunanji ministri in predsedniki vlad za glavno nalogo
vzpostavitev osebnih stikov in pa tudi tudi preprečevanje morebitnih konfliktov. Ekonomska in
GD imata eno skupnost, in sicer v ospredje svojega diplomatskega delovanja postavljata državo
in njene predstavnike (kar danes za ekonomsko diplomacijo ne velja več v celoti).
3.3 Aktivnosti
Kot rečeno ima GD nalogo promovirati nacionalno državo in delovati na dvostranski ravni. To
akterji počnejo na različne načine in z različnimi sredstvi. Udovič (2009a, str. 130) govori o
nalogah GD ter jih opredeli med nudenje podpore podjetjem iz države pri vstopu na nove trge,
obveščanje o priložnostih sodelovanja domačega podjetja s podjetjem v tuji državi, pomoč
domačim podjetjem, kot je pomoč pri izpeljavi postopkov, pridobivanju raznih dovoljenj in
drugo. Udovič (prav tam) opredeli tudi aktivnosti, ki jih opravljajo posamezni akterji. V
razčlenitev vključi storitve, ki jih opravlja vlada in diplomatski aparat, tržne in javne storitve
ter mreženje. V nadaljevanju bom opredelila vsako posebej.
Aktivnosti vladnih storitev vključujejo pomoč podjetjem za delovanje v svetovnih trgih, kar
pomeni, da morajo biti vladne službe pri tem čim bolj učinkovite ter morajo oblikovati strategije
mednarodnih sodelovanja tako, da spodbujajo mednarodne aktivnosti podjetij. Prav zaradi tega
vlade sklepajo različne sporazume, vključno s trgovskimi, katerih cilj je koristiti nacionalnemu

24

gospodarstvu. S tem vlade poskrbijo za naložbeno ozračje, naklonjeno različnim oblikam
menjave in investicijam (Udovič, 2009a, str. 130–135).
Aktivnosti storitev diplomatskega aparata so predvsem spodbujanje trgovine in mednarodnega
izvoza. S tem namenom diplomatska predstavništva zaposlujejo izobraženo osebje, katerega
naloga je izdelovanje posebnih študj, katerih cilji koristijo matičnim državam, delavci v
diplomatskih predstavnišvih pa pomagajo poskrbeti za medsebojno sodelovanje različnih
podjetij. To pomeni, da mora osebje, ki je zaposleno v diplomatskem predstavništvu, imeti
ustrezno izobrazbo s področja ekonomije, podjetništva in politike (Udovič, 2009a, str. 130–
132).
Naloge javnih in tržnih storitev poskrbijo za to, katere storitve bodo brezplačne za podjetja iz
domače države, in katere bodo plačljive. Javne storitve se uporabljajo predvsem za storitve, ki
imajo občedružbeni značaj. Tržne storitve so, po drugi strani, namenjene le določenem podjetju
in zaradi tega tudi plačljive.
Vsi diplomatski predstavniki morajo biti izobraženi in sposobni v smislu tega, da z lahkoto
ustvarjajo nove prijateljske kroge in, da so vešči v mreženju. Prav ta veščina jim omogoča, da
podjetjem iz države pomagajo pri lažjem delovanjem na tujih trgih. Predstavniki morajo tudi
ves čas vzdrževati stike z državno upravo, s subjekti, ki predstavljajo zanimive partnerje ter
poslovnimi sektorji. Naloge diplomatskih predstavništev predstavljajo tudi poročanje tujim
medijem, da bi predstavili prednosti sodelovanja z matično državo (Udovič, 2009a).
Boromisa in drugi (2012, str. 13) po Potterju (2004) definirajo pet osnovnih aktivnosti, s
katerimi se ukvarja GD. To so podpiranje direktnih tujih naložb, pospeševanje prodaje,
znanstveno – tehnološka sodelovanja, spodbujanje turizma ter zagovarjanje interesov
nacionalne poslovne skupnosti. Izpostavijo tudi podporne aktivnosti, ki pripomorejo k
doseganju zgoraj omenjenih aktivnosti. Le te so poslovno obveščanje, reševanje problemov,
mreženje in odnosi z javnostjo (ustvarjanje podobe in sodelovanje pri brendiranju) ter podpora
pri pogajanjih.
Pet osnovnih aktivnosti je potrebno razložiti bolj podrobno, saj ima vsaka od omenjenih svoje
specifike. Promocija trgovine spada med glavno aktivnost delovanja GD, saj dobi s tem država
možnosti širjenja izvoza in pridobivanja potencialnih novih partnerjev in trgov (Boromisa in
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drugi, 2012, str. 14–16). V preteklosti so se s takimi posli ukvarjala ministrstva za zunanje
zadeve, sedaj pa se v te postopoma vključujejo tudi druga ministrstva držav, kot so ministrstva
za gospodarstvo, ministrstva za trgovino ali pa celo agencije. Spodbujanje direktnih tujih naložb
je druga aktivnost GD ter v večini držav spada pod nalogo veleposlaništev. Delo opravljajo
uslužbenci ministrstev ali agencij, ki so zadolženi za tuje naložbe in trgovino. Praviloma se v
matičnih državah v ta namen vzpostavljajo posebne agencije, katerih delo temelji na
izdelovanju strategij naložb (prav tam).
Tretja aktivnost, sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, vključuje raziskovanje in
razvoj, kar v veliki meri pomaga pri krepitvi tehničnih kapacitet poslovnih sektorjev oziroma
tudi večanja konkurenčnosti na mednarodnem trgu (prav tam). Tej aktivnosti velikokrat
pomagajo ministrstva za znanost. Za predzadnjo aktivnost, promocijo turizma, so v matičnih
državah zadolžena ministrstva za turizem oziroma nacionalne turistične organizacije. Z
ministrsvi za zunanje in notranje zadeve pripravljajo promocijski material, katerega dobijo tudi
veleposlaništva. Na tej točki je potrebno poudariti, da je to ena izmed aktivnosti, ki ji Hrvaška
namenja veliko pozornosti, saj je država, ki je v močno odvisna od turizma in pravilno izvajanje
promocijskih aktivnosti lahko v veliki meri pripomore k uspešnosti turizma. Ta aktivnost
omogoča ravnovesje plačilne bilance ter spodbuja tuje naložbe (prav tam). Zagovarjanje
interesov poslovnih skupnosti za razliko od prej navedenih, ki jih opravljajo državna telesa,
spadajo pod domeno nevladnih teles, kot so gospodarske zbornice in druge civilne organizacije.
Nekatere države imajo v ta namen zasnovan posebni sektor, ki deluje v sklopu ministrstev ali
drugih državnih teles (prav tam). Ta aktivnost z leti postaja vse močnejša, kar pomeni, da težje
opazimo razliko med GD in lobiranjem. V teoriji naj bi GD imela nalogo pomagati pri
uresničevanju interesov države in poslovne skupnosti, lobiranje pa je usmerjeno samo na eno
skupino.

3.4 Gospodarska diplomacija v praksi
Ne glede na model GD obstaja nekoliko elementov, ki kažejo na uspešnost le te. Rana (2002,
str. 70) kot ključne elemente navaja vključevanje večjega števila udeležencev v proces
ustvarjanja in izvajanja GD. Običajni udeleženci, kot so ministrstva za gospodarstvo in
ministrstva za zunanje zadeve, predlagajo vključitev drugih institucij, kot so poslovna združenja
in gospodarske zbornice. Rana kot primer navaja vključevanje svetovalnih skupin pri

26

formuliranju zunanjih ekonomskih politik in privabljanje tujih naložb. Predlaga vključevanje
poslovne skupnosti, še posebej v primerih pogajanj o liberalizaciji trgovine.
Drugi element predstavlja integracijo oziroma usklajevanje struktur za zunanje zadeve in
zunanje ekonomske odnose, kar lahko pojasnimo s primerom ločitve trgovinske politike od
promoviranja trgovine. Njeno delo prevzame posebna agencija (prav tam). V tem primeru sicer
lahko pride do problemov, saj združevanje zunanjih zadev in zunanje trgovine v nekaterih
državah lahko predstavlja politično neveljavno opcijo glede na institucionalno moč ministrstev,
ki so zadolženi za domače trgovinske posle.
Tretji element, ki lahko kaže na uspešnost gospodarske diplomacije, je večanje izvoza in
mobilizacija tujih naložb. Rana (2002, str. 70–74) predlaga večjo osredotočenost
veleposlaništev in konzulatov na promocijo izvoza in iskanje novih trgov z organizacijo
poslovnih sestankov ali sejmov. Četrti element predstavlja regulatorni okvir za ustvarjanje
pogojev, potrebnih za investicije in promocijo trgovine. To so lahko pogodbe o prosti trgovini,
različne pogodbe o necarinjenju, pogodbe, povezane s prevozom in prometom ali zaščita
investicij (prav tam). Pri zadnjem elementu je vidno pomanjkanja incijativ v diplomaciji,
predstavlja pa povečanje učinkovitosti izvajanih ukrepov.
Pomembno je izpostaviti, da v GD obstaja veliko več akterjev kot v tradicionalni diplomaciji.
Vključevanje več akterjev omogoča tudi vpogled v različne interese vseh vključenih strani,
vendar lahko tudi v praksi pride do problemov, saj ni nujno, da so interesi vseh strani enaki.
Kot primer lahko navedemo multinacionalna podjetja, katerih naložbe v tuje države lahko
negativno delujejo na majhna podjetja, ki že poslujejo v državah. (prav tam).
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4 GOSPODARSKA DIPLOMACIJA REPUBLIKE HRVAŠKE

4.1. Zgodovinski razvoj hrvaške diplomacije
Glede na starost države se zgodovinski razvoj Hrvaške diplomacije ne more analizirati na enak
način, kot v drugih državah, saj je bil pojem GD do nedavnega združen pod imenom javna
diplomacija (tako v teoriji kot tudi v praksi). Med prve prakse hrvaške diplomacije je zagotovo
potrebno uvrstiti pismo papeža knezu Branimiru iz leta 879, kjer papež blagoslovi kneza in
njegov narod. S tem pismom se prične obdobje hrvaške diplomacije, Hrvaška pa s 7. junijem
istega leta postane del tedanjega zahodnega sveta. Hrvaška še danes ta dan obeležuje kot Dan
hrvaške diplomacije (Radolović, 2016 str. 45).
Med 1102 in 1526 je Hrvaška v skupnosti z avstro-ogarskim kraljestvom in s tem izgublja svoj
pomen kot samostojni državnopravni subjekt mednarodne politike. Kljub temu diplomatska
dejavnost v državi ne zamre, saj se še vedno opravlja na ravni kraljevstva, kraljevskih mest in
družin. Pomembno je omeniti tudi diplomacijo v času Dubrovniške republike (1358-1808), kjer
je zelo razvita diplomacija delovala pod geslom »umetnost doseganja cilja«. Cilj je predstavljal
obdržati suverenost majhne države in s tem tudi svobodo mednarodne trgovine, ki je
zagotavljala ekonomsko neodvisnost te države (Radolović, 2016 str. 46). V času Nezavisne
države Hrvaške, pod ustaškim režimom je država vzpostavila 8 poslanstev, 4 generalne
konzulate ter 5 konzulatov (prav tam).
Uradni pričetek diplomacije Hvaške lahko uvrstimo med 1991 in 1992, obeležimo pa ga lahko
z nekaj dogodki. Prvi med njimi je zagotovo razglasitev neodvisnosti in suverenosti Republike
Hrvaške 25. junija 1991. Sledi 7. september istega leta, ko Hrvaška skupaj s Slovenijo postaja
neodvisni mednarodni subjekt (s tem Hrvaška pridobi politično priznanje Evropske skupnosti).
Naslednji dogodek, ki obeležuje pričetek diplomacije, je priznanje Svetega Sedeža ter postopno
priznavanje večine evropskih in svetovnih držav. Kot zadnji dogodek je potrebno izpostaviti,
ko Hrvaško prizna Organizacija Združenih narodov 22. maja 1992 (Radolović, 2016 str. 47).

4.1.1 Zgodovinski razvoj gospodarske diplomacije Republike Hrvaške
Skozi zgodovino je diplomacija včasih imela večjo, včasih manjšo vlogo in pomen. Četudi se
je GD z leti spremenila, je vseeno pomembno poznati njeno zgodovino, saj je prisotna od
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državne zavesti do kulturne antropologije (Sadžak in drugi, 2008, str. 15–19). Zgodovino GD
lahko merimo enako kot zgodovino mednarodnih odnosov. Vsa čezmejna trgovina tedanjih
držav je zahtevala uvedbo pravil in načinov poslovanja ter zaščito tujcev, ki so v tem času
predstavljali svojo državo. Le ti danes predstavljajo pionirje GD. Za primer lahko navedem
trgovsko pogodbo med egipčanskim faraonom in babilonskim kraljem (2500 let pred našim
štetjem) ali pa olimpijske igre leta 776, ki so predstavljale priložnost za vzpostavljanje
trgovinskih odnosov (Sadžak in drugi, 2008, str. 16).
Prve zapise GD na področju sedanje Hrvaške zasledimo leta 1189, ko je bila napisana Povelja
bana Kulina, ki predstavlja trgovinski sporazum med Dubrovnikom in tedanjo Bosno.
Dubrovniška republika (ki je uradni naziv Republika dobila leta 1441) je razvijala gospodarsko
in komercialno diplomacijo, saj je bil eden izmed njenih strateških ciljev razvoj privilegijev na
tleh drugih držav. Pričetek specifične oblike GD lahko opazimo v diplomaciji starega
Dubrovnika v primerih, ko je dubrovniška diplomacija z uporabo sredstev klasične diplomacije
skušala doseči gospodarske cilje. Dubrovniška Republika je bila v svojih poskusih, da ostane
neodvisna in uspešna, pogosto odvisna od uspešnosti svojih diplomatskih predstavnikov. Tisti,
ko so bili najpogosteje vpleteni v reševanje problemov in sklapanje poslov, so bili tako
imenovani poklisari harači oziroma posebni diplomatski predstavniki Republike (Radošević,
2002, str. 1074).
Kot ostale primere razvoja GD lahko omenim »Inštrukcijo za francoske veleposlanike« iz leta
1648, Berlinski kongres iz leta 1878, ki je v veliki meri vplival na politično-ekonomsko
konfiguracijo Evrope, in pa Društvo narodov (1919). Prvo znanstveno delo na temo GD je
napisal Henry Hauser leta 1937 z naslovom Ekonomija in diplomacija (Sadžak in drugi, 2008,
str. 17).

4.1.2 Obdobja ekonomskega razvoja RH po letu 1991.
Po osamosvojitvi RH lahko zaznamo pet ključnih obdobij za ekonomski razvoj države. Prvo
obdobje (med 1991. in 1993. letom) je v zgodovini ostalo zabeleženo kot obdobje
gospodarskega padca, saj je zaznamovano z rastom inflacije ter padcem gospodarskih
aktivnosti in prostih delovnih mest. Vse to je posledica vojne, ki je močno obeležila hrvaško
zgodovino in posledično prihodnost. Obdobje ima kljub negativnim značilnostim tudi nekaj
pozitivnih, saj se je država v teh letih začela odpirati mednarodnim trgom, kar pomeni
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liberalizacijo in postopen vstop v mednarodne organizacije. Med 1994 in 1999 je Hrvaška
pričela z uveljavitvijo posebnega stabilizacijskega programa, vzpostavljenega leta 1993. Za cilj
programa so državniki zastavili stabilne makroekonomske okvirje, zaustavitev inflacije ter
reformo davčnega in bančnega sistema (Arbeiter in dr. 2017, str. 106).
Leta vmes je zaznamovalo tudi krajše slabšanje ekonomske situacije, kar je privedlo do večanja
javnega dolga in večanja uvoza. Hrvaška je vzpostavila pogoje za vstop na tretje trge (najprej
na države bivše Jugoslavije, kasneje pa postopoma tudi druge države). Podpisani so bili
sporazumi o prosti trgovini (s Slovenijo in Makedonijo), vendar se sitacija z zaposlitvijo ni
izboljšala. V tem obdobju smo lahko opazili rast brezposelnosti, še posebej brezposelnosti
mladih (ki je do leta 2000 znašala 30 odstotkov) (Arbeiter in dr. 2017, str. 105–109). Tretje
obdobje, ki je potekalo med vstopom Hrvaške v Svetovno trgovinsko organizacijo (2000) in
začetkom gospodarske krize (2007), je predvsem zaznamovano z gospodarsko rastjo, ki je bila
plod razvoja turizma in nizke stopnje inflacije. V teh letih se je prav tako zmanjšala stopnja
brezposelnosti in zvišala stopnja domače porabe. Do tega je prišlo zaradi vse večje liberalizacije
trgovine, podpisanih bilateralnih sporazumov o prostem trgu ter sporazuma o prosti trgovini z
državami članicami EU in EFTA-e (prav tam).
Leta 2005 je pričela Hrvaška s pogajanji o vstopu v EU (prav tam). Vsi ti dejavniki (domača
politika, politika EU in Svetovne trgovinske organizacije ter oravila ostalih mednarodnih
organizacij) v veliki meri vplivajo na razvoj hrvaškega gospodarstva. EU in mednarodne
inštitucije podajo okvirje delovanja, ki se kasneje vpeljejo v nacionalne politike (Jurčić, 2016,
str. 605–606). Obdobje med leti 2008 in 2014 zaznamuje vstop Hrvaške v EU (1. julija 2013),
pred tem pa tudi gospodarska kriza in posledično recesija. Zadnje, peto obdobje ekonomskega
razvoja, traja še danes. Do sedaj je bilo zaznamovano z dejstvom, da je Hrvaška po šestih letih
neprestanega upada gospodarske rasti dosegla pozitivno stopnjo. Podatki hrvaškega državnega
zavoda za statistiko (Jurčić, 2016, str. 605) kažejo rast nominalne vrednosti bruto domačega
proizvoda (BDP). Kot razvidno, statistični podatki kažejo, da je Hrvaška iztopila iz recesije,
vendar se o izstopu iz krize še ne more govoriti. Če primerjamo s preostankom sveta, v
povprečju lahko ugotovimo, da se je proizvodnja od leta 2008 povečala za 28 odstotkov.
Hrvaška je na tem seznamu 11 odstotkov v nasprotno smer, torej v smeri pred krizo (Jurčić,
2016, str. 632).
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4.2. Gospodarska diplomacija RH
Kot že povedano, se pojma GD ne da razložiti in definirati samo z eno definicijo. Obstaja
nešteto pogledov na njen pomen in razvoj, enako velja tudi za hrvaško GD. Posebnost Hrvaške
pri tem je, da ob pregledu strokovne literature na to temo manjka veliko podatkov in
konkretnega znanja. Vsakič, ko teoretični del želimo razumeti v luči življenja, naletimo na
velike primankljaje, ki kažejo na pomankljivo poznavanje pravega stanja GD. Zakaj je temu
tako in v kolikšni meri je politična platforma (oziroma ali je politična stranka na oblasti ali v
opoziciji) prispevala večanju neznanja o diplomaciji na Hrvaškem, pojasnita Plevnik in Mesić
(2011, str. 119).
Prvi razlog je pomanjkanje znanja in prenosa znanja o zunanji politiki na nove generacije,
čemur sledi tudi dejstvo, da ne glede na rezultate hrvaške GD, ki se ocenjujejo prek političnih
platform, le te spodbujajo neznanje. Prav zaradi tega je nemogoče dobiti objektivno sliko, saj
vsakemu rezultatu sledi politizacija. Na Hrvaškem je dolgo veljala misel o neodvisni GD, ki
lahko pripomore hrvaški ekonomiji, ne glede na zunanje dejavnike. Prav ta misel je razlog za
zanemarjanje medsebojnih povezav med politično, javno in GD. V kolikor ta koncept
primerjamo z državami, za katere velja, da imajo uspešno GD, lahko vidimo, da le te vedno
povezujejo dejavnike, saj je le to uspešno. Na Hrvaškem je dolgo veljalo, da se s problemi GD
ukvarjajo le ekonomski oddelki ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve
nikoli ni spodbujalo delovanje GD tako, da bi o tej poučevali, kar je razvidno tudi iz njihovih
dokumentov. Edini konkretni dokument, ki govori o GD, pojasni le nekoliko poročil o
gospodarski multilaterali (Plevnik in Mesić, 2011, str. 121).
Za pravo razumevanje stanja je potrebno poznati zgodovino in aktualno stanje. Pozitiven primer
širjenja znanja o GD na Hrvaškem je Diplomatska akademija (akademija), ki naj bi
predstavljala most med teorijo, prakso in zgodovino GD. Pomemben dosežek akademije je
predvsem

ta, da so uspešno predstavili začetek diplomacije – trgovinsko diplomacijo

Dubrovnika (Plevnik in Mesić, str. 122). Akademija je premik k praktični diplomaciji naredila
s sodelovanjem s Srednjeevropsko inicijativo (South East Initiative – SEI) z organizacijo letnih
kongresov, ki so analizirali stanje GD držav v tranziciji (Plevnik in Mesić, 2011, str. 121–122).
Prav tako akademija od leta 2004 organizira enoletni specializirani študij diplomacije za
diplomate Ministrstva za zunanje zadeve in evropske integracije in uslužbence ostalih delov
državne uprave.
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Program Diplomatske akademije je primarno namenjen mladim diplomatom ter uslužbencem
ostalih organov državne uprave ter profesionalnim diplomatom, katerim tečaji pomagajo pri
pripravi na izpit, s katerim lahko napredujejo v višje range. Programi za mlade diplomate
zajemajo predmete, kot so Mednarodni odnosi in mednarodna politika, Mednarodno pravo,
diplomatsko in konzularno pravo ali Evropske integracije in NATO. Programi, namenjeni
profesionalnim diplomatom, so bolj praktični, saj je cilj izobraziti diplomate na področju
njihovega vsakdanjega delovanja. Poseben poudarek je na mednarodnem pravu ter
diplomatskem in konzularnem pravu. Posebnost študija se kaže v združevanju praktičnega in
teoretičnega dela, saj poleg klasičnih predavanj ponuja možnosti udeležbe na posebnih
delavnicah in predavanjih. Poleg enoletnega študija organizira akademija dvomesečni
diplomatski tečaj, namenjen profesionalnim diplomatom ranga prvega tajnika (prav tam). Delo
Diplomatske akademije ni omejeno le na izobraževanje, temveč tudi na raziskovanje,
založništvo in druga področja. V sklopu Akademije deluje tudi knjižnica z velikim naborom
gradiva s področja mednarodnih odnosov, zunanje politike in diplomacije (Diplomatska
akademija, 2020).
Pomembno je izpostaviti tudi Dubrovniško poletno diplomatsko šolo, poseben program
usposabljanja mladih diplomatov iz Hrvaške ter držav jugovzhodne in srednje Evrope, ki ga
akademija organizira v sodelovanju z Mednarodnim centrom hrvaških univerz in tujimi
partnerji. Akademija v sodelovanju s tujimi veleposlaništvi v Hrvaški in kulturnimi inštituti
izvaja tečaje za izboljšanje diplomatske komunikacije v tujih jezikih. Ti programi
diplomatskega izobraževanja in usposabljanja se izvajajo v obliki delavnic, predavanj in
študijskih obiskov v institucijah, ki so zelo pomembni za uslužbence uradov, ki se ukvarjajo z
zadevami zunanje politike (Diplomatska akademija, 2020). Aktivnosti akademije kažejo na
njeno vlogo mediatorja v povezovanju teoretičnega in empiričnega znanja ter njeno vlogo
podajanja tega znanja tistim, ki oblikujejo zunanjo politiko (prav tam).
Hrvaški Sabor ima za eno izmed nalog tudi sledenje in informiranje o procesih mednarodnega
sistema, kjer se uresničujejo hrvaški interesi. Velikokrat lahko v Saboru slišimo o pogovorih in
izjavah, ki poudarjajo pomen GD, vendar ni Sabor nikoli podal povpraševanja o celotni analizi
dela GD. To pomeni, da sodelujejo edino z diplomati, ki so šele prišli na funkcijo. Izkušnje
veleposlanikov, ki so v poslu že leta, nikoli ne izkoristijo v prid, da bi novim diplomatom podali
nasvete oziroma da bi pojasnili, kaj so kritične točke GD (prav tam). Plevnik in Mesić (2011)
pogosto omenita slovensko GD kot zgled hrvaški. Menita, da so Slovenci že od Kardeljevih
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časov vedeli, da se z uspešno GD lahko poveča ekonomska moč in tako postali tudi voditelji
politične moči v regiji. Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader je večkrat pokazal, da ceni
slovenske uspehe na globalni in regionalni ravni ter verjel, da bi Hrvaška prišla daleč, v kolikor
bi posnemala slovenski model GD (prav tam).
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5 MODEL HRVAŠKE GOSPODARSKE DIPLOMACIJE

5.1 Organizacija mreže hrvaške diplomacije
Hrvaška mreža GD temelji na sodelovanju diplomatov z agencijo za promocijo tujih naložb in
predstavniki zasebnega sektorja (Sadžak in drugi, 2008, str. 262). Leta 1997 je Ministrstvo za
zunanje zadeve ustanovilo Ekonomsko diplomatski klub, ki je prav tako imel veliko vlogo pri
doseganju zastavljenih državnih ciljev. Klub je zagotavljal informacije, vezane na možnosti
vlaganja hrvaškim ekonomskim diplomatom po svetu. Hrvaška tako v državah, ki so zanjo
strateškega pomena, uveljavlja svojo GD tako, da pošilja predstavnike, katerih naloga je
predstavljanje države in poslovnih možnosti (prav tam).
V državah, s katerimi ima Hrvaška najbolj razvite ekonomske odnose, delajo za to posebej
usposobljeni uslužbenci. V državah, s katerimi Hrvaška nima v tolikšni meri razvitih
ekonomskih odnosov delo opravljajo diplomati. Diplomatsko konzularna predstavništva
opravljajo nalogo logistične podpore pri organizaciji gospodarskih poslanstev in nastop u
hrvaških podjetij na mednarodnih trgih (prav tam). Naloga hrvaških diplomatov je tako tudi
zbiranje in analizo ekonomskih podatkov o državi, v katero so napoteni, ter sodelovanje z
državnimi telesi in gospodarskimi institucijami. Enega najpomembnejših akterjev hrvaške
ekonomske in GD predstavlja Hrvaška gospodarska zbornica. Zbornica pomaga in svetuje
gospodarskim svetovalcem v hrvaških diplomatsko-konzularnih predstavništvih ter pomaga pri
iskanju partnerjev za nadaljnje sodelovanje. Model delovanja hrvaške GD ima nekaj ključnih
elementov. Najpomembnejša je

diplomatska priprava uradnih meddržavnih obiskov,

povezovanje v partnerstva in podpisovanje bilateralnih in multilateralnih sporazumov,
intenzivna politična podpora in lobiranje za hrvaške podjetnike. Pomembno je izpostaviti tudi
dejstvo, da so hrvaški gospodarski diplomati prisotni v 30 državah (Plevnik in Mesić, 2011).
5.1.1. Institucionalna struktura
Glavni subjekti GD Hrvaške so premier, predsednik države ter Ministrstvo za zunanje zadeve
in evropske integracije skupaj s svojimi diplomatskimi predstavništvi (Plevnik in Mesić, 2011,
str. 128). Za uspešno delovanje GD je nujen dober odnos med institucijami, ki so zadolžene za
ustanavljanje zunanje in trgovinske oziroma ekonomske politike. Le ti so akterji Hrvaške GD
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in jih bom v nadaljevanju s pomočjo seznama, predstavljenega v Boromisa in drugi (2012, str.
23–32), predstavila po vrstnem redu.
Predsednik Republike Hrvaške, ki deluje skupaj z Vlado, skrbi za delovanje zunanje politike.
Predsednik na Vladni predlog in skupaj s podpisom predsednika Vlade odloča o ustanovitvi
novih diplomatskih misij in konzularnih pisarn RH v tujini. To pomeni, da Predsednik države
na predlog Vlade in mnenje odbora Hrvaškega sabora poda odloke o postavitvi ali ukinitvi
šefov diplomatskih misij. Omenjene odloke Predsednik lahko poda le s pisno potrditvijo
predsednika Vlade RH (Boromisa in drugi, 2012, str. 24).
Vlada RH je zadolžena za vodenje zunanje politike države tako kot usmerjanje in nadzor
državne uprave. Med njene naloge spada tudi skrb o gospodarskem razvoju ter s tem tudi
usmerjanje delovanja javnih služb. Za vprašanja gospodarske in zunanje politike sta zadolžena
dva podpredsednika Vlade (vlado sestavlja predsednik, podpredsedniki in ministri). Za posle,
povezane z GD, so zadolžena tudi stalna vladna telesa, in sicer Odbor za posle Evropske unije,
Koordinacija za notranjo in zunanjo politiko, Koordinacija za regionalni razvoj in fonde
Evropske unije in Koordinacija za gospodarstvo (Boromisa in drugi, 2012, str. 23–24).
Za lažje razumevanje delovanja GD bom začela s predstavitvijo odborov. Odbor za posle
Evropske unije skrbi za potrjevanje in usklajevanje stališč, ki jih predstavniki državne uprave
zastopajo pri delu institucij in teles EU. Prav tako odloča o delovanju EU pri mednarodni
razvojni pomoči in sodelovanju pri izvrševanju mednarodnih pogodb z omenjenih področij.
Sledi delo Koordinacije za regionalni razvoj in fonde Evropske unije, ki se ukvarja z vprašanji
čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja. Koordinacija za gospodarstvo je zadolžena za
vprašanja, povezana z industrijo, energetiko, pomorstvom, gradbeništvom, trgovino, carinskimi
sistemi in politikami in druge (Boromisa in drugi, 2012, str. 23–26). Če povzamemo, so
Koordinacija za notranjo in zunanjo politiko, Koordinacija za regionalni razvoj in Odbor za
posle Evropske unije

zadolženi za usklajevanje in izvrševanje stališč, poveznaih z

mednarodnimi organizacijami, odnosi z drugimi državami in ostalimi subjekti mednarodnega
prava. Prav tako so omenjene koordinacije zadolžene za izvedbo mednarodnih pogodb na
področja svojega delovanja (prav tam). Kot je razvidno, naloge stalnih vladnih teles ne morejo
podati jasne slike o tem, kako je oblast porazdeljena, zato jih je potrebno dopolniti z nalogami
ministrstev. Tovrsne aktivnosti so povezane s promocijo trgovine in sodelovanjem v znanosti
in tehnologiji, promocijo turizma in drugimi.
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Delo ministrstva za zunanje zadeve in evropske posle je bilo z leti spremenjeno v Ministrstvo
za zunanje zadeve in evropske integracije (prav tam). Delo omenjenega ministrstva vključuje
tradicionalne posle, povezane z zunanjo politiko in diplomacijo ter posle, povezane z GD.
Naloge ministrstva so tako predstavljanje RH v drugih državah, mednarodnih organizacijah in
na mednarodnih konferencah. Med tem njihovo delo vključuje tudi delo za izboljšavo odnosov
RH z ostalimi državami in mednarodnimi organizacijami, tako kot drugimi subjekti
mednarodnega prava in mednarodnih odnosov (Boromisa in drugi, 2012, str. 25). Skupaj z
ostalimi ministrstvi in različnimi deli držane uprave, Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske
integracije sodeluje pri promociji gospodarskih interesov Hrvaške ter oblikovanju različnih
projektov sodelovanja. Ministrstvo opravlja tudi različne posle, povezane z izvrševanjem
mednarodnih razvojnih projektov ter sodelovanja hrvaških podjetij pri tem. Pomembno je
poudariti tudi, da je Ministrstvo zadolženo za sodelovanje in pogajanja z drugimi državami ter
pomoč pri sodelovanju državnih teles s tujino na področju znanosti in gospodarstva. Posli,
povezani z gospodarskimi odnosi, se opravljajo na ravni posameznih služb (pri Upravi za
evropske posle tako deluje Služba za bilateralne gospodarske odnose s članicami EU in EFTA,
pri Upravi za multilateralne posle in globalna vprašanja deluje Služba za gospodarsko
multilateralo, gospodarska in socialna vprašanja) (Boromisa in drugi, 2012, str. 25).
Za aktivnosti GD so v diplomatskih in konzularnih predstavništvih zadolženi gospodarski
svetovalci (zaposleni pri Ministrstvu za zunanje zadeve in evropske integracije) in trgovski
atašeji, ki so pogodbeni diplomati. Delo med njimi se deli tako, da so trgovski atašeji zadolženi
za delo z gospodarskimi subjekti za večanje hrvaškega izvoza in privabljenja tujih naložb na
Hrvaško. Vse te aktivnosti trgovski atašeji izvršujejo s pomočjo strategij in smernic, ki jih
pripravlja

Ministrstvo

za

gospodarstvo.

Delo

gospodarskih

svetovalcev

vključuje

vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z gospodarskimi institucijami države prejemnice
(Boromisa in drugi, 2012, str. 26). Če povzamemo, osnovne aktivnosti Ministrstva za zunanje
zadeve in evropske posle lahko razvrstimo v štiri skupine. To so promocija trgovine,
spodbujanje tujih naložb, sodelovanje v znanosti in tehnologiji ter zagovarjanje nacionalne
poslovne skupnosti.
Ministrstvo za podjetništvo in obrt opravlja dela, povezana s spodbujanjem izvoza in tujih
naložb ter doseganjem mednarodnih sodelovanj na področjih obrtništva in podjetništva. Naloga
omenjenega Ministrstva je tudi zagotavljanje podpore malim in srednje velikim podjetnikom
na njihovih področjih strateškega marketinga, da bi lahko povečali svojo konkurenčnost. Te
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akcije ne spadajo pod okvir gospodarske diplomacije, čeorav se z njimi dosegajo gospodarski
cilji države (Boromisa in drugi, 2012, str. 27).
Dela, vezana za promocijo hrvaškega turizma, opravlja Ministrstvo za turizem. Le to je
zadolženo za upravljanje turističnih organizacij, mednarodno sodelovanje, povezano s
turizmom in delovanje instrumentov gospodarskih sistemov. S tem upravljajo tudi prek
različnih mer gospodarske politike na razvoj ponudb in izvrševanja del turističnih subjektov.
Ministrstvo za finance pripravlja zakonske načrte, ki se uporabljajo kot osnove za vodenje
pogajanj pri finančnih odnosih s tujino. Prav tako opravlja tudi vse operativne posle, povezane
s članstvom Hrvaške pri mednarodnih finančnih institucijah (prav tam).
Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport opravlja dela, povezana z evidentiranjem in
uveljavljanjem sodelovanja s tujimi državami, tako kot tudi mednarodnim organizacijami v
skladu z mednarodnimi sporazumi. V svoje delo vključujejo tuje strokovnjake, domače
strokovnjake pa napotijo v tujino, sodelujejo s tujimi strokovnjaki na različnih projektih,
opravlja pa tudi dela, povezana s štipendiranjem, specializacijami in izobrazbo v tujini (prav
tam).
Naslednja institucija je Hrvaška banka za obnovo in razvoj (Hrvatska banka za obnovu i
razvitak – HBOR), katere naloga je spodbujanje razvoja hrvaškega gospodarstva. Njene storitve
odpirajo možnosti razvoja konkurenčnosti hrvaškega gospodarstva, s posebnim poudarkom na
izvozu, turizmu ter malimi in srednje velikimi podjetji. Delo banke je vidno na področju
ukrepov gospodarske diplomacij pri organizaciji dogodkov, ki spodbujajo izvoz oziroma
spodbujajo naložbe v Hrvaško.
Državni urad za trgovinsko politiko opravlja posle, povezane s trgovinsko politiko, kjer je
potrebno poudariti sodelovanje in predstavljanje hrvaških interesov pri inštitucijah Evropske
unije in usklajevanju aktivnosti glede članstva Hrvaške pri Svetovni trgovinski organizaciji.
Tukaj skrbi urad za sodelovanje v multilateralnih pogajanjih, izvajanje trgovinskih ukrepov
ter odnosov z gospodarskimi organizacijami in agencijami Združenih narodov (Boromisa in
drugi, 2012, str. 28–30).
Hrvaška nacionalna turistična organizacija ima nalogo promocije slovesa hrvaškega turizma.
Tako organizacija načrtuje in izvaja skupno strategijo in koncepte promocije, predlaga
aktivnosti v državi in tujini, saj je njen glavni cilj dvig kakovosti celotne Hrvaške turistične
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ponudbe. Aktivnosti gospodarske diplomacije nacionalne turistične organizacije vključujejo
raziskovanje trga za potrebe promocije, izdelovanje planov in programov hrvaških turističnih
izdelkov, vzpostavljanje turističnih predstavništev po svetu in sodelovanje z ostalimi
nacionalnimi turističnimi organizacijami ter specijaliziranimi mednarodnimi regionalnimi
organizacijami. Vse aktivnosti turistične organizacije so pod direktnim nadzorom Ministrstva
za turizem, njen predsednik pa je vedno hrvaški minister za turizem (Boromisa in drugi, 2012,
str. 28–30).
Hrvaška gospodarska zbornica (Hrvatska gospodarska komora – HGK) predstavlja institucijo,
ki razpolaga z relevantnimi informacijami za hrvaška podjetja in njihove partnerje kot eden
izmed najpomembnejših akterjev hrvaške gospodarske diplomacije. Skupaj z ostalimi
državnimi institucijami sodeluje pri zastopanju in zaščiti hrvaških nacionalnih interesov in
interesov hrvaškega gospodarstva. Aktivnosti gospodarske diplomacije hrvaške gospodarske
zbornice vključujejo lobiranje s pomočjo predstavništva v Bruslju ter članstvom v
Eurochambers in ostalim gospodarskim združenjem. Hrvaška gospodarska zbornica zbira
podatke o Evropski uniji, do katerih imajo dostop vsi njeni člani. S tem pomaga hrvaškim
gospodarstvenikom pri vstopu na tuje trge (Boromisa in drugi, 2012, str. 29).
Združenje hrvaških izvoznikov (Hrvatski izvoznici) predstavlja združenje, katerega naloga je
promocija skupnih interesov hrvaškega izvoza. Cilji združenja so podobni kot cilji hrvaške
gospodarske diplomacije, pomembno pa je poudariti, da vključujejo promocijo izvoza in
kakovosti poslovanja hrvaških izvoznikov. Združenje kontinuirano opravlja analize predlogov
predpisov, s tem pa tudi promovirajo konkurenčnost hrvaškega blaga, ki je namenjeno izvozu
(Boromisa in drugi, 2012, str. 29).
Hrvaško združenje delodajalcev (Hrvatska udruga poslodavaca – HUP) zagovarja enakopravne
možnosti tržnega tekmovanja in trajnostno rast hrvaškega gospodarstva, s tem pa zagovarja
tudi interese delodajalcev pri procesu oblikovanja različnih politik (Boromisa in drugi, 2012,
str. 29).
Zadnji akter hrvaške gospodarske diplomacije je Nacionalni svet za konkurenčnost
(Nacionalno vijeće za konkurentnost), ki predstavlja svetovalno telo Vladi. Le to se je
vzpostavilo prek iniciative Hrvaškega združenja delodajalcev in poslovnih sektorjev (prav tam).
V svetu so predstavniki interesnih skupin poslovnega sektorja, sindikatov, vlade in akademske
skupnosti. Njihov cilj je ustvarjanje partnerstev in dialogov o politikah in programih, ključnih
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za trajnostni razvoj Hrvaške, ki so vezani na različne procese tranzicije v tržno gospodarstvo in
procese globalizacije. Med

najpomembnejše cilje sveta spada večanje konkurenčnosti

hrvaškega gospodarstva. Svoj cilj nameravajo uresničiti z uporabo različnih ukrepov
gospodarske diplomacije, kot so spodbujanje reformnih politik, priporočil in razvoj smrenic
razvojnih politik, ocenjevanjem izvedenih reform in podobno (Boromisa in drugi, 2012, str.
30).
Pomembno je omeniti, da tudi mesta in županije promovirajo svoje gospodarske interese, tako
so različne županije odprle svoja predstavništva v Bruslju. Le ta imajo nalogo opazovati delo
evropskih institucij in podajati relevantne informacije o programih in dogodkih. Predstavništva
lobirajo in promovirajo interese županij, predstavljajo možnosti naložb in spodbujajo
bilateralno sodelovanje med državami (Boromisa in drugi, 2012, str. 30–32).
5.2. Cilji in naloge hrvaške gospodarske diplomacije
Promocija hrvaške ekonomije spada med glavne cilje zunanje politike RH, kot jih definira
hrvaško Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Kot osnovne sestavne dele zunanje politike
RH navaja »...ohranjanje in krepitev miru in razumevanja med državami in narodi, krepitev
mednarodnega položaja Hrvaške, ustvarjanje pogojev za doseganje temeljnih strateških
prednostnih nalog z vključitvijo v evropske in čezatlantske politične, varnostne in gospodarske
integracije, spoštovanje mednarodnih obveznosti in reševanje odprtih vprašanj, ki so ostala še
iz procesa razpada nekdanje države«. Temeljni cilji (od katerih so nekateri že doseženi) so vstop
v EU, sodelovanje pri zvezi NATO, izboljšanje odnosov s sosednjimi državami, razvoj
bilateralnega

in

multilateralnega

mednarodnega

sodelovanja,

promocija

hrvaškega

gospodarstva in promocija Hrvaške (MVEP, 2020). Še posebej zanimiv je peti cilj, promocija
hrvaškega gospodarstva, saj kaže na trud Hrvaške pri razvoju GD (prav tam).
Vlada RH v okviru strategije gospodarskega razvoja želi povečati izvoz hrvaških izdelkov in
pritegniti tuje naložbe. Pri naštevanju osnovnih sestavnih delov zunanje politike MVEP (2020)
omenja pomen gospodarskih interesov v mednarodnih odnosih ter zato »namerava RH posvetiti
posebno pozornost izboljšanju gospodarskega sodelovanja z drugimi državami. Pri
izpolnjevanju teh ciljev ima usklajena dejavnost ekonomske diplomacija skupaj z agencijami
za spodbujanje naložb ključno vlogo«. Pomen ekonomske in gospodarske diplomacije vedno
znova izpostavljajo tudi hrvaški državniki. Nekdanji predsednik države Stjepan Mesić je
izpostavil pomen in prioriteto hrvaške diplomacije ter kot enega izmed načinov navedel
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zastopanja in promocije ključnih nacionalnih interesov. Izpostavil je tudi, da mora biti primarna
naloga hrvaške ekonomske politike prenova mednarodne konkurenčnosti nacionalnega
gospodarstva (Sadžak in drugi, 2008, str. 261–265).
Zgodovinsko gledano se je gospodarska diplomacija v današnjem smislu besede na Hrvaškem
začela razvijati šele pred nekaj leti. Tako o zgodovinskem razvoju hrvaške diplomacije, hrvaški
GD in njeni ločitvi od klasične politike oziroma javne diplomacije lahko govorimo od leta 2011,
ko je Hrvaška pričela z reformo gospodarske diplomacije. 2011 so izvedli zamenjavo
gospodarskih svetovalcev v trgovinske atašeje v hrvaških diplomatskih misijah. Prav tako je
istega leta na parlamentarnih volitvah prišlo do večjih sprememb v Vladi in strukturi
ministrstev, še posebej pri delih, ki so veljali kot ključni pri razvoju GD (Sadžak in drugi, 2008,
str. 261–265).
Koncept GD, ki so ga do tedaj poznali, je bil v celoti opuščen, saj se pogodbe trgovinskih
atašejev niso niti podaljševale (Radolović, 2016, str. 168). Ta podatek jasno kaže na dejstvo, da
ima na Hrvaškem politika močan vpliv na diplomacijo, kar pomeni, da ni neodvisna od politike.
Leta 2013 je Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije pričelo z vzpostavljanjem
novega modela GD. Novi sistem je rezultat direktnih zahtev hrvaških izvoznikov in pa
komparativnih analiz modelov in strategij najuspešnejših GD sveta (prav tam).
Novi model navaja elemente, potrebne za učinkovito in transparentno promoviranje hrvaških
gospodarskih interesov po svetu (nove kompetence trgovinske politike, prilagojena
institucionalna struktura, določitve prednostnih trgov, novih kategorij diplomatskega
komuniciranja in upravljanja informacij, prilagoditve lokacij diplomatsko konzulatne mreže in
druge). V novem sistemu GD so določene tri glavne naloge GD. Prva predstavlja podporo
hrvaškemu izvozu, druga je zaščita interesov hrvaških podjetij v tujini ter pomoč pri
privabljanju tujih naložb (MVEP, 2020). Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije
opredeli tudi ostale pomožne aktivnosti, ki naj bi pomagale hrvaškem izvozu. Nekatere od teh
so poročanje o izvoznih možnostih iz diplomatskih in konzularnih predstavništev prek
poslovnih združenj, mreženje izvoznikov ter aktivno spodbujanje interesov hrvaških
izvoznikov v EU in Svetovni trgovinski organizaciji (prav tam).

5.3. Kadri in izobraževanje
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Po reformi iz leta 2011 ter novi shemi GD je razvidno, da zaposleni na področju GD nimajo
samostojnosti ter možnosti napredovanja, posledično tudi jasne prihodnosti, saj njihovi
nadrejeni niso karierni gospodarski diplomati, temveč tisti, ki prihajajo s politiko (Radolović,
2016, str. 172). Leta 2013 je prišlo do nove reforme GD, kjer so posebaj poudarili meritokracijo
na področju ljudskih potencialov, kar naj bi pomagalo sposobnim osebam ostati na položaju
(izpostavili so pomen najbolj sposobnih oseb na najbolj odgovornih mestih, ne pa oseb, ki do
takega položaja pridejo zaradi pripadnosti političnim lobijem ali družinskim vezem) (prav tam).
Tako so bili vzpostavljeni novi kriteriji napredovanj tako, da so začeli šteti število izvoznikov
ter njihova mnenja, število izvoznih prilik in število investicij v državo, ki jih je kandidat
naredil. Prav zaradi tega načina je bil uveden nov sistem sledenja vsem zahtevkom, da bi lažje
pomagali napredovanjem. Z novim načinom so začeli lažje slediti učinkovitosti reševanja
posameznih zahtev gospodarskih subjektov.
Prišlo je tudi do spremembe kadrovanja, in sicer na področju prioritetnih kandidatov. Z novo
reformo so najbolj iskani kadri postali lokalni strokovnjaki za trgovino in investicije, ki naj bi
v veliki meri sodelovali s Hrvaško gospodarsko zbornico. Prišlo je tudi do spremembe odpiranja
in zapiranja diplomatsko konzularnih predstavništev tako, da bodo sledili gospodarskim
trendom in potrebam ter delovali sproti. (Radolović, 2016, str. 172).
Kot omenjeno, imajo hrvaški diplomati na voljo tudi formalno izobraževanje, ki deluje v sklopu
akademije. Le to je leta 1994 vzpostavilo (z imenom Diplomatska šola, leto dni kasneje
spremenjena v Diplomatska akademija) Ministrstvo za zunanje zadeve. Vzpostavitev tovrstne
veje izobraževanja je bil za Hrvaško nujen, saj se je po osamosvojitvi pojavila potreba po
vzpostavljanju diplomatsko konzularnih predstavništev po svetu. Že leta 1991 so v sodelovanju
s Pravno fakulteto v Zagrebu organizirali tečaje, na katerih so posebaj poudarili mednarodne
odnose ter mednarodno pravo (Radolović, 2016, str. 174–6). Glavna naloga Diplomatske
akademije je »izobraževanje diplomatov in uradnikov institucij državne uprave RH, katerih
delo se dotika tudi mednarodnega sodelovanja« (Diplomatska akademija, 2020). Danes
Diplomatska akademija ponuja enoletne strokovne diplomatske študije ali dvomesečne
diplomatske tečaje ter veliko seminarjev, predavanj in tečajev (prav tam).
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5.4 Analiza aktualnega modela hrvaške gospodarske diplomacije
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je leta 2013 z željo, da prispeva k rasti hrvaškega
gospodarstva in pomaga materialni blaginji hrvaških državljanov, razvilo nov, trajnostni sistem
GD. Sistem je, kot omenjeno, rezultat neposrednih zahtev hrvaških izvoznikov in natančne
primerjalne analize modelov in strategij najuspešnejših svetovnih GD (Gospodarska
diplomacija, 2020a). Nov sistem GD vključuje vse elemente, ki naj bi na učinkovit, pregleden
in trajnosten način promovirali hrvaške gospodarske interese v tujini (nove kompetence v
trgovinski politiki, določitve prednostnih trgov, prilagojena institucionalna struktura, nove
kategorije diplomatskega komuniciranja, prilagajanje diplomatsko-konzularne mreže in
institucionalno kulturo, osredotočeno na izvoznike) ter s tem pridobili večje število tujih naložb
in izvoznih dejavnosti.
Čeprav je Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije predstavljeno kot nositelj
Hrvaške GD, je iz pregleda aktivnosti in dela le tega razvidno, da so aktivni le na področju
pospeševanja izvoza. Pri ostalih področjih GD, kot so spodbujanje trgovine, privabljanje tujih
naložb, razvoj blagovnih znamk države ali pa razvojno sodelovanje, se v nobenem poročilu ne
omenja omenjenega Ministrstva. Delo Ministrstva je vidno prek uslug, ki jih podaja hrvaškim
izvoznikom, in sicer preko diplomatsko konzularnih predstavništev (vse skupaj 74) v tujini.
Tako delo Ministrstva vključuje podajanje informacij o predpisih in drugih pogojih poslovanja,
osredotočenost na vire informacij o finančnem poslovanju, pravne storitve, pomoč pri
organizacij prireditev ali udeležbe na sejmih, pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev ter pomoč
pri odstranjevanju trgovinskih ovir (MVEP, 2020).
Znotraj ministrstva dela GD opravlja samostojni sektor za trgovinsko politiko in gospodarsko
multilateralo ter samostojni sektor za gospodarsko bilateralo. Pomembno je omeniti zgoraj
opisano dejstvo politizacije GD na Hrvaškem.
Model delovanja hrvaške GD bi moral po Radoševiću (2002, str. 1075–1076) imeti nekaj
ključnih elementov. Na prvem mestu pripravo uradnih meddržavnih obiskov, nato čim večje
število sklepanj dvostranskih sporazumov, političnih dogovorov na najvišji ravni in pa
intenzivno podporo hrvaškim izvoznikom za sklepanje poslov v tujini. Da bi takšen model začel
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delovati, je morala Hrvaška narediti organizacijske in institucionalne spremembe tako v državni
upravi kot v gospodarstvu.
Reforma iz leta 2013 je dala slutiti, da se je model hrvaške GD spremenil iz tedanjega modela
tekmovanja (po Rana, 2002) v unificirani model. To bi pomenilo, da Ministstvo za zunanje
zadeve in evropske integracije v celoti upravlja vprašanja glede zunanje politike in trgovine.
Veleposlaniki so dobili novo glavno nalogo, in sicer dela, povezana z gospodarsko diplomacijo,
vendar sprememba v praksi še vedno ni vidna. Fokus GD je ostal promocija izvoza, na ostalih
področjih pa je v veliki meri razviden tekmovalni model. Cilji vlade se do leta 2020 niso
spremenili. Program navaja, da mora Hrvaška izkoristiti svojo diplomacijo za privabljanje tujih
naložb ter za pomoč hrvaškim izvoznikom za vmestitev na tuje trge (Vlada Republike Hrvatske,
2016).
Pri ciljih je razvidno, da Hrvaška ne razlikuje privabljanje tujih naložb glede na lokacije, iz
česar lahko sklepamo, da je odprta za vse trge. Program navaja, da bo Vlada »vodila zunanjo
politiko za krepitev hrvaškega gospodarstva, še posebej izvoza in privabljanja tujih naložb ter
bo vzpostavila močan sistem diplomacije v službi gospodarstva in kulture« (prav tam). S
spletnih strani, bolj konkretno, spletne strani za hrvaške izvoznike (izvoz.gov.hr) je razvidno,
da Vlada še naprej objavlja aktualne novosti in pravila za izvoznike, vendar so na tej isti spletni
strani podatki o Akcijskem planu zastareli. Spletna stran poudarja pomen izvoza, kjer se
sklicuje, da le ta ustvarja delovna mesta in da dolgoročno in trajnostno gospodarsko rast mali
državi zagotovi le izvozno usmerjeno gospodarstvo (Izvoz.gov.hr, 2020). Navedeno je, kako
izvozno usmerjene države v recesiji okrevajo hitreje ter kako trajajo krajše in povzročijo manj
izgub delovnih mest. Izvoz je sestavni del skupnega povpraševanja, zato je njegova rast
pomembna tudi za rast BDP. Poudarjajo, da izvozna usmerjenost krepi splošno konkurenčnost
države in ustvarja pozitivno dojemanje delovanja njenega gospodarstva. Izvozno konkurenčne
družbe so bolj stabilne pri svojem poslovanju ter so nagnjena k trajnostnem razvoju (prav tam).
Kljub izčrpnim informacijam, ki jih ponuja spletna stran za izvoznike, pomanjkanje aktualnih
informacij kaže na dejstvo, da GD ni običajna dejavnost Ministrstva za zunanje zadeve in
evropske integracije. To ne pomeni, da so se aktivnosti GD na Hrvaškem prenehale. Prav
nasprotno, le te so zelo aktivne, vendar jih izvajajo drugi organi različnih ministrstev. Arbeiter
in dr. (2017, str. 133) omenjajo strateške plane Ministrsev za gospodarstvo ter Agencije za
investicije in konkurenčnost, ki vsebujejo plane in aktivnosti, vezane na sodelovanje
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podjetnikov na različnih gospodarskih srečanjih. Model hrvaške GD tako ostaja model
tekmovanja, saj se oblasti in naloge GD mešajo med sektorji. Neusklajenost v državi samo
škodi, saj prihaja do zmed in neskladnosti glede pretoka informacij (prav tam).
Stvar je nekoliko spremenil sporazum med Ministrstvom za zunanje zadeve in evropske
integracije te Hrvaško gospodarsko zbornico iz leta 2017. Cilj sporazuma je bil modernizacija
hrvaške GD ter prehod iz unificiranega (v praksi modela tekmovanja) na bolj decentraliziran
model diplomacije brez tekmovanja. Sporazum je bil podpisan na konferenci Izazovi hrvatske
gospodarske diplomacije, na katerem so med ostalimi, bili prisotni tedanja predsednica RH
Kolinda Grabar-Kitarović, tedanja državna sekretarka za evropske zadeve na Ministstvu za
zunanje zadeve in evropske integracije Marija Pejčinović Burić ter predsednik Hrvaške
gospodarske zbornice, Luka Burilović (MVEP, 2017). Podpis sporazuma je zagotovil večjo
institucionalno podporo hrvaškim izvoznikom, saj je to bilo navedeno kot ena izmed največjih
pomanjkljivosti pri razvoju hrvaške GD. Sporazum je podal možnost odpiranja sedmih novih
predstavništev Hrvaške gospodarske zbornice po svetu, katerih naloga je doprinos hrvaškemu
gospodarstvu in večanje izvoznih prilik. Predstavništva naj bi organizirala sejme na Hrvaškem
in v tujini ter poudarjala pomen konkurenčnosti hrvaškega gospodarstva (HGK, 2017). S
podpisom sporazuma je Hrvaška gospodarska zbornica postala eden izmed najbolj pomembnih
akterjev pri delovanju GD.
Model GD se realizira tudi z delovanjem Predsednika države, sodelovanju s hrvaškimi
podjetniki in vzpostavljanjem mednarodnih povezav. Osnova modela je skupen nastop
Predsednika države, hrvaške Vlade, hrvaških podjetnikov ter hrvaške gospodarske zbornice.
Njihova naloga je pridobivanje novih tujih trgov in sodelovanje na le teh in umikanje
trgovinskih ovir (Radošević, 2002, str. 1081).

5.5. Delovanje Hrvaške gospodarske zbornice
Hrvaška gospodarska zbornica deluje od leta 1852 ter predstavlja institucijo z izjemno močno
bazo podatkov, stikov in mrež poslovnih partnerjev na Hrvaškem in v tujini. Hrvaška
gospodarska zbornica nudi podjetnikom informacije, baze podatkov in izobraževanja, pravna
svetovanja in pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev. Njeno delo vključuje tudi sofinanciranje
nastopov na gospodarskih sejmih, svetovanje pri prijavah za pridobivanje sredstev iz EU ter
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obveščanje o mednarodnih razpisih. Hrvaška gospodarska zbornica ponuja veliko storitev za
svoje stranke, najpogosteje uporabljane storitve so pa navedene v tabeli 5. 1.
Tabela 5. 1: Storitve za stranke Hrvaške gospodarske zbornice
Mednarodni razpisi
Kontakti

Pomoč v primerih

Svetovalci za EU

Iskanje vlagateljev

projekte

za projekte

Poklicna

Ponudba zaseženih

izobraževanja, izpiti

nepremičnin in

in certifikati

premičnin

Potrdila in izpiski

Dovoljenja, ceniki

Sejmi in delegacije
Registri in imeniki

EU Aktualno

gospodarskih in
potrošniških sporih
VIR: HGK (2020a)
Zbornica ima pet predstavništev ter dve pisarni v tujini, in sicer predstavništvo v Bruslju,
predstavništvo v Ruski federaciji, predstavništvo na Kitajskem ter predstavništvo v Republiki
Srbiji. Pisarne ima v Mostarju ter veleposlaništvu RH v Bosni in Hercegovini (HGK, 2020a).
Predstavništva so bila vzpostavljena za

promoviranje in zastopanje interesov hrvaškega

gospodarstva v tujini, še posebej za vzpostavljanje poslovnih odnosov med gospodarskimi
subjekti dveh držav, privabljanju investicij in tehnologije ter znanja. Predstavništva imajo za
nalogo spremljanje trenutne gospodarske situacije v državi, v svetu in mednarodnih
organizacijah. Hrvaška se je za odpiranje Predstavništev odločila, ker je podpora podjetnikom
na zunanjih trgih potrebna. Ne le zaradi kulturnih razlik, temveč tudi na institucionalni ravni,
saj v različnih državah obstajajo razlike v institucionalnem ustroju. To pomeni, da lahko v
mnogih primerih zaznamo specifične omejitve glede na zaščito trga, trgovinskih sporazumov
in svobodo trgovanja. GD ima različno vlogo na trgih EU, kjer je lahko v službi posameznih
podjetij prek povezovanja s potencialnimi partnerji, mreženja in detekcije novih poslovnih
priložnosti (osebno komuniciranje, 2020, 5. april).
Sporazum Hrvaške gospodarske zbornice z Ministrstvom za zunanje zadeve in evropske
integracije leta 2017 je pomenil pridobivanje institucionalne podpore Vlade, kar je Zbornici
dalo možnost aktivne udeležbe pri izvajanju GD. Sporazum predstavlja temelj in izhodišče za
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sodelovanje dveh institucij, katerih končni cilj je internacionalizacija, ki je v prid hrvaški
poslovni skupnosti. S sporazumom je dogovorjen model vzpostavitve spodbude in razvoja
zunanje trgovinskega sodelovanja in izvoza hrvaških dobrin na zunanje trge. Sporazum tako
predstavlja nov model odpiranja predstavništev Hrvaške gospodarske zbornice na tujih trgih in
je kot tak učinkovit model za spodbudo in razvoj zunanje trgovinskega sodelovanja in izvoza
hrvaških produktov na tretje trge z optimalno realizacijo stroškov. Sporazum je predvidel
poglabljanje sodelovanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj gospodarstva RH.
Poudarek je na ustvarjanju pogojev za vzpostavo in delovanje učinkovitega zunanjetrgovinskega sodelovanja, iskanju novih poslovnih stikov med hrvaškimi in tujimi podjetji,
podajanju informacij o poslovnih subjektih in njihovih dejavnostih ter promociji hrvaškega
gospodarstva (HGK, 2020a).
Osebje predstavništva je pred prihodom na nove lokacije delovanja opravilo sistem
usposabljanja za nova delovna okolja. Zaposleni so bili izobraženi na področju kulture in trga
države, v katero so bili postavljeni, prav tako je večina zaposlenih še pred odhodom na novo
delovno mesto delala na področjih za predmetni trg. Pisarne Hrvaške gospodarske zbornice v
tujini imajo tudi po enega lokalno zaposlenega uslužbenca ali uslužbenko, ki v zadostni meri
pozna kulturo in jezik države, v kateri se nahaja predstavništvo. Zaposleni v predstavništvih se
ukvarjajo z gospodarskim aspektom delovanja, ustvarjajo lastne baze podatkov in stikov ter
zagotavljajo neposredno podporo hrvaškim podjetjem na terenu (interno gradivo, 2020, april) 4.
Neposredna podpora vključuje organizacijo poslovnih sestankov s predstavniki zasebnega in
javnega sektorja, podajanje dodatne podpore na sejmih, pomoč pri pridobivanju potrebne
dokumentacije ali dovoljenj ter splošno podporo hrvaškim podjetjem. Glede podpore na neevropskih trgih vključuje podporo pred institucijami in reševanje administrativnih ovir, s
katerimi se podjetja srečujejo pri poslovanju. Podjetja imajo s pomočjo Hrvaške gospodarske
zbornice priložnost pridobiti informacije preverjenih virov ter tako zmanjšati tveganje ter si
omogočiti varno in neovirano poslovanje. Hrvaška gospodarska zbornica ni omejena samo na
delo pred vstopom podjetij na tuje trge, temveč jim zagotavlja podporo tudi po vstopu, ob
morebitnih zapletih ali spremembah na trgih (interno gradivo, 2020, april).

4

Interno gradivo Hrvaške gospodarske zbornice. Vir je na voljo pri avtorici.
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Za pridobivanje bolj jasne slike o aktivnostih in delu predstavništev Hrvaške gospodarske
zbornice po svetu sem opravila razgovore z njenimi predstavniki v Bosni in Hercegovini (BiH),
na Kitajskem, v Ruski federaciji ter v Republiki Srbiji.
5.5.1. Pisarne Hrvaške gospodarske zbornice v Bosni in Hercegovini
Hrvaška gospodarska zbornica nenehno deluje v interesu svojih članic ter skladno s tem nudi
podporo hrvaškim podjetjem pri internacionalizaciji njihovega poslovanja in pri vstopu na nove
trge. BiH zaradi njenega geografskega položaja, demografske strukture in gospodarskega
potenciala predstavlja enega najpomembnejših hrvaških partnerjev. Ministrski svetovalec
Nikica Pažin (osebno komuniciranje, 2020, 26. maj) trdi, da prav zaradi tega v Zbornici veliko
pozornosti namenjajo krepitvi gospodarskih odnosov prek organizacije sestankov gospodarskih
delegacij na ravni županijskih zbornic Hrvaške in okrajnih gospodarskih zbornic BiH. Hrvaška
gospodarska zbornica redno razstavlja na številnih sejmih v BiH, zaposleni v Zbornici redno
sodelujejo na gospodarskih srečanjih in predavanjih, povezanih z gospodarskimi odnosi med
Hrvaško in BiH. Z rednim medsebojnim sodelovanjem so uspeli odstraniti nekatere ovire, ki so
preprečevale potek in razvoj podjetništva, vendar so še vedno nejasne nekatere težave. Ena
med njimi je dolgotrajen in zapleten postopek mejnih inšpekcij ter posledično visoki stroški
(Pažin, osebno komuniciranje, 2020, 29. april).
Drugo težavo predstavlja več ravni oblasti v BiH (centralna, entitetna, kantonalna in občinska).
Takšna razdelitev in nejasnost nekaterih predpisov pogosto privede do različne razlage in
uporabe primerov, kar vpliva na izvoz izdelkov in storitev v BiH. Prav zaradi tega problema je
prisotnost institucionalne podpore ključnega pomena za lažje premagovanje obstoječih ovir, pri
čemer pomaga delovanje pisarn Hrvaške gospodarske zbornice v BiH. Zavedajoč se pomena
prisotnosti in podpore gospodarstvenikov na trgu BiH ter okrepitve dvostranskega
gospodarskega sodelovanja, je Hrvaška gospodarska zbornica leta 2018 odprla še eno pisarno,
in sicer na veleposlaništvu v Sarajevu poleg že obstoječe v Mostarju. Glavni cilj pisarn (uradov)
je promocija in zastopanje interesov hrvaškega gospodarstva ter vzpostavitev poslovnih
odnosov med gospodarskimi subjekti Hrvaške in BiH. BiH je najpomembnejši trgovinski
partner Hrvaške na tujih trgih. Glede na dejstvo, da v BiH poslujejo številna hrvaška podjetja,
so dejavnosti Hrvaške gospodarske zbornice usmerjene v krepitev položaja hrvaških podjetij,
prisotnih na trgu BiH in podporo pri vstopu drugih zainteresiranih hrvaških podjetij (Pažin,
osebno komuniciranje, 2020, 29. april).
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Delo Hrvaške gospodarske zbornice v BiH vključuje tudi spremljanje vseh poslovnih dogodkov
v BiH in posredovanje informacij hrvaškim podjetnikom, da bi lahko postali bolj učinkoviti na
trgu. Prizadevajo si biti glavna kontaktna točka za hrvaška podjetja ter pravočasno obveščajo o
pomembnih gospodarskih vprašanjih. Glavni cilji Hrvaške gospodarske zbornice v Sarajevu in
Mostarju so krepitev izvoznih dejavnosti, privabljanje neposrednih tujih naložb in promocija
hrvaškega gospodarstva. Storitve, ki jih izvajajo, so pridobivanje informacij o gospodarskih
trendih v BiH, vzpostavitev poslovnih stikov in priprava poslovnih srečanj, organizacija
sodelovanja podjetij na sejmih, poslovnih forumih in podobnih prireditvah v BiH, zagotavljanje
pogojev za izboljšanje poslovanja in posvetovanja o zakonodaji in pogojiih poslovanja v BiH
(Pažin, osebno komuniciranje, 2020, 26. maj).
5.5.2 Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Ljudski republiki Kitajski
Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Šanghaju je bilo odprto leta 2017. Leta 2019
se je Predstavništvo preselilo v nove, večje pisarne, kjer zagotavljajo prostor tudi hrvaškim
podjetjem, ki želijo poslovati na Kitajskem. Nekaj več kot 20 podjetij (večinoma iz turističnega
sektorja) uporablja njihove prostore. Dejavnosti Predstavništva vključujejo dejavnosti
sodelovanja na področju izmenjave izkušenj, informacij in poslovnih stikov s kitajskimi
partnerskimi institucijami, prav tako pa nudi tudi individualno podporo hrvaškim podjetjem pri
vstopu na kitajski trg. Pomagajo tudi pri iskanju poslovnih partnerjev in obveščanju kitajskih
podjetij in organizacij, ki želijo poslovati s hrvaškimi podjetji ali vlagati v Hrvaško (HGK,
2020c).
Cilji Predstavništva so podobni ciljem predstavništva v Ruski federaciji, poleg približevanja
hrvaškim gospodarstvenikom, upoštevajoč hitro rastoče kitajsko gospodarstvo, jezikovno in
kulturno raznolikost, pa le ti vključujejo tudi krepitev izvoznih dejavnosti, krepitev imidža in
blagovne znamke Hrvaške in hrvaških izdelkov. Izvajajo tudi podporne dejavnosti za člane, kot
so zbiranje informacij o gospodarskih trendih ter spremljanje dogodkov in razvoja, povezanih
s kitajskim gospodarstvom, vključno s pobudami, ki jih je sprožila Kitajska. Direktor
predstavništva Dražen Holmik (osebno komuniciranje, 2020, maj in junij) je predstavil
problematiko delovanja na Kitajskem, kjer je posebej izpostavil spremembe v gospodarstvu in
nepričakovane spremembe, ki jih je prinesla situacija z novim koronavirusom. Predstavništvo
na Kitajskem je registrirano kot nevladna organizacija, saj je bila to edina možnost registracije
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v Republiki Kitajski. Izpostavil je tudi dejstvo, da na Kitajskem obratuje več gospodarskih
zbornic, v katerih članstvo, za razliko od članstva na Hrvaškem, ni obvezno. Kitajska podjetja
se v gospodarske zbornice vključujejo prostovoljno oziroma glede na cilje (prav tam).
Glede obveščanja hrvaških podjetij o morebitnih priložnosti na Kitajskem je potrebno
izpostaviti, da je od 130000 registriranih podjetij na Hrvaškem kar 98 odstotkov malih in mikro
podjetij, ki se ne širijo na tuje trge. To dejstvo kaže tudi majhen odziv podjetij na pomoč
Predstavništva. Vsako podjetje, ki se obrne na pomoč Predstavništvu na Kitajskem, pridobi
pomoč, vendar obstajajo tudi izjeme zaradi pridobitve certifikatov. Kitajski trg je precej
drugačen od Hrvaškega, kar pomeni, da nekaterih izdelkov (kot so na primer mlečni in mesni
izdelki), sploh ni možno izvažati. Predstavništvo se trudi, da večina hrvaških podjetij, ki želijo
sodelovati s Kitajsko pozna njihov obstoj in možnost pomoči. V svoji bazi podatkov imajo
veliko potencialnih izvoznikov in tistih, ki dejujejo na Kitajskem že dolgo. Predstavništvo jih
obvešča o sejmih in poslovnih forumih na Kitajskem za predstavitve in širjenje poslovnih
zmožnosti. Kitajska podjetja se manj zanimajo za hrvaški trg, saj je kitajski trg tako velik, da
ima Predstavništvo težave z učinkovito predstavitvijo. S ciljem ozaveščanja kitajskih podjetij o
poslovnih možnosti na Hrvaškem sodeluje Predstavništvo z evropsko gospodarsko zbornico.
Z njimi sodelujejo pri organizaciji različnih seminarjev in pripravljanju informacij za
podjetnike. Promocija kitajskega trga za hrvaške podjetnike v največji meri poteka osebno. Z
zbranimi informaciji poskušajo priti do določenih podjetij, za katere menijo, da jih zanima vstop
na kitajski trg (Holmik, osebno komuniciranje, 2020, maj in junij).

5.5.3 Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Ruski federaciji
Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Ruski federaciji deluje prek pisarne v Moskvi,
ki je s svojim delovanjem pričela leta 2010. Cilj vzpostavljanja Predstavništva je bil promocija
hrvaških izdelkov, znanosti in inovacij v Ruski federaciji ter zagotavljanje podpore hrvaškim
podjetnikom in podjetjem, ki že delujejo v Rusiji ali pa šele načrtujejo širitev na enega največjih
svetovnih trgov. Predstavništvo se poleg kakovostne predstavitve Hrvaškega gospodarstva na
ruskem trgu osredotoča tudi na izboljšanje izvoznih dejavnosti in privabljanju neposrednih tujih
naložb (HGK, 2020b).
Naloge predstavništva vključujejo spremljanje dogajanj v regiji, delovanje na mednarodnih in
ruskih forumih in delavnicah, sodelovanje z ruskimi tujimi zbornicami in obveščanje hrvaških
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podjetij in institucij. Predstavništvo načrtuje in izvaja dejavnosti, katerih cilj je povečati
trgovino med tema dvema državama. Ostale dejavnosti Predstavništva vključujejo (in niso
omejene na) promocijo ponudb podjetij članic, pridobivanje informacij o gospodarskih trendih
v Ruski federaciji, vzpostavljanje poslovnih stikov in pripravo poslovnih srečanj, organizacija
udeležbe hrvaških podjetij na sejmih in poslovnih forumih. Direktor Predstavništva Jakov
Despot (osebno komuniciranje, 2020, april) je pojasnil, da Predstavništvo skrbi za zagotavljanje
pogojev za izboljšanje poslovanja podjetij in nudenje poslovnih storitev ter podpore glede na
individualne zahteve članic.
Med ostalim nudi Predstavništvo tudi posvetovanja o zakonodaji in poslovnih pogojih v Ruski
federaciji, pripravlja in dobavlja poslovne analize in informacije, zastopa interese hrvaških
podjetij ter zagotavlja vizumsko in informacijsko podporo. Predstavništvo je pripravilo poseben
vodič za poslovanje v Ruski federaciji, katerega cilj je dodatna podpora hrvaškim podjetnikom,
saj vsebuje vse podrobnosti ruskega trga. Vodič podrobno pojasni makroekonomske podatke
in podatke o zunanji trgovini z razlago trgovinske strukture in glavnih trgovinskih partnerjev.
Vodič svetuje izbiro pravilne strategije in odpiranje podjetja v Rusiji, pojsani izvozne strategije
in carinske postopke, davčni sistem in cenovno politiko. Pomembno je izpostaviti, da nudi
Predstavništvo tudi informacije o vseh do sedaj podpisanih trgovinskih sporazumih z Rusijo
na enem mestu, kar olajša vstop na trg. Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Ruski
federaciji je strateškega pomena, saj predstavlja edino predstavništvo Hrvaške na tem področju
(Despot, osebno komuniciranje, 2020, april).
5.5.4 Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Republiki Srbiji
Prvo predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Srbiji je tam delovalo do leta 2012 ter je
ponovno odprto leta 2018. Odprtje predstavništva ni bilo posledica direktiv Vlade ali zbornice,
temveč posledica želja članic. Srbija je mejna država s Hrvaško, zato želi veliko hrvaških
podjetnikov tam začeti svoje poslovanje. Prednost Predstavništva v Srbiji je, da se vzpostavlja
neposreden stik z domačimi gospodarstveniki in organi državne uprave. Prisotnost na srbskem
trgu pomeni tudi manjše stroške nastopanja na sejmih in lažje možnosti spodbujanja hrvaškega
izvoza. Glede seznanjanja hrvaških podjetnikov oziroma potencialnih izvoznikov z delom
Hrvaške gospodarske zbornice, trdi direktor predstavništva Pero Mijakić (osebno
komuniciranje, 2020, 19. maj), da le to ni zadostno.
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Predstavništvo aktivno deluje pri obveščanju hrvaških podjetnikov z njihovim delom in
lokalnim trgom ter posodablja informacije glede novih poslovnih priložnosti v Republiki Srbiji.
Delo Predstavništva zajema tudi povezovanje hrvaških podjetij s partnerji iz Republike Srbije,
s čimer lažje nastopajo na srbskem in tudi tretjih trgih. Republika Srbija je pripravljena na
sodelovanje s hrvaškimi podjetniki, na kar kaže tudi odlično sodelovanje med obema
zbornicama (Mijakić, osebno komuniciranje, 2020, 19. maj).
Na predstavništvu Hrvaške gospodarske zbornice trdijo, da se je sodelovanje med Zbornicama
med pandemijo novega koronavirusa znatno povečalo, saj sta državi delovali enotno, vidijo pa
tudi možnosti izboljšave. Kot primer navajajo problem zaščite hrvaških podjetij, saj menijo, da
je srbsko sodstvo izredno počasno in neučinkovito. Problem predstavlja tudi Zakon o javnih
naročilih, ki kot glavno izbirno merilo poudarja najnižjo ceno, in pa pomanjkanje preglednosti
pri njihovem izvajanju. Problemi so sicer skupni vsem gospodarskim subjektom v Republiki
Srbiji,

zato

Predstavništvo navaja, da jih je potrebno čim prej rešiti (Mijakić, osebno

komuniciranje, 2020, 19. maj).
Vsi rezultati dela predstavništva Hrvaške gospodarske zbornice so merljivi, jasno zastavljeni s
cilji in minimalnim številom vzpostavljenih stikov. Vsi ti cilji so bili v letu 2019 preseženi. V
Republiki Srbiji deluje več kot 1400 podjetij s hrvaškim kapitalom ter zaposlujejo okoli 14000
državljanov Republike Srbije. Prav zato je to eden izmed pokazateljev, da je zanimanje hrvaških
podjetij za vstop na srbski trg veliko. Podjetja privlačijo z identifikacijo izvoznih priložnosti,
proaktivnim stikom s hrvaškimi podjetji ter njihovo morebitno združitvijo s potencialnimi
partnerji iz Republike Srbije. Hrvaška ne izkorišča dovolj prednosti, ki jih ponujajo tretji trgi.
Ključni razlogi za to so struktura hrvaškega gospodarstva, ki ni visoko sofisticirana, zato so v
primerjavi z visoko razvitimi državami manj konkurenčni. Omejevalni dejavnik pa je tudi
sposobnost hrvaškega gospodarstva (Mijakić, osebno komuniciranje, 2020, 19. maj).

5.5.5 Predstavništvo Hrvaške gospodarske zbornice v Bruslju
Predstavništvo hrvaške gospodarske zbornice v Bruslju je bilo ustanovljeno leta 2000 kot
posledica potrebe

podpore hrvaškega gospodarstva pri pripravah na članstvo v EU ter

prilagajanja njegovega delovanja zakonodaji enotnega evropskega trga (HGK, 2020e). Izvoz
hrvaških izdelkov v države EU predstavlja več kot 60 odstotkov ter je prav zaradi tega
prisotnost Hrvaške gospodarske zbornice v Belgiji izrednega pomena. Delovanje
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Predstavništva se je po vstopu v EU nekoliko spremenilo, saj se je poudarek dejavnosti
preusmeril v lobiranje za interese gospodarstva pri krovnih sektorskih organizacijah in
ustreznih institucijah EU. Predstavništvo tako zagotavlja pravočasno obveščanje hrvaških
podjetij o ukrepih, politikah, predpisih ter objavljenih posvetovanjih Evropske komisije (prav
tam).
Naloge in aktivnosti Predstavništva vključujejo zastopstvo interesov poslovnega sektorja v
Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, organizacijo študijskih obiskov gospodarstvenikov
v Bruslju, predstavitev hrvaških podjetij in znanstvenih potencialov ter organizacijo
seminarjev. Prav tako Predstavništvo usklajuje delo hrvaške poslovne mreže s skupnim
delovanjem vseh subjektov, ki imajo nalogo zastopati hrvaške interese ter imajo sedež v
Bruslju, krepi dvostransko sodelovanje hrvaške z Belgijo in Nizozemsko in organizira
predstavitve gospodarskih potencialov posameznih okrajev v sodelovanju z okrajnimi
zbornicami in njihovimi partnerskimi institucijami (HGK, 2020e).
Izpostaviti je potrebno tudi aktivno sodelovanje Predstavništva pri delu številnih evropskih
združenj s sedežem v Bruslju,v katerih je Hrvaška gospodarska zbornica članica. Eno izmed
združenj je Eurochambres, ki združuje 45 članic ter ima mrežo s 1700 lokalnimi in regionalnimi
zbornicami, ki zastopajo interese več kot 20 milijonov podjetij v Evropi (HGK, 2020e).
Članstvo v združenju je pomembno, še posebej za majhno državo, kot je Hrvaška. Majhne
države ponavadi nimajo svojih pisarn na azijskih trgih, zaradi članstva v takšnem združenju pa
dobijo možnost sodelovanja tudi na širšem trgu. Eurochambres kot partner Evropske komisije
upravlja centre v azijskih državah, kot so Indija (Evropski poslovno-tehnološki center), Kitajska
(Center za majhna in srednja podjetja), Tajska (Evropsko-azijski poslovni center) in Mjanmar.
Hrvaška gospodarska zbornica je tudi v neformalnem združenju IGLO, ki

povezuje

predstavnike raziskovalnih in razvojnih organizacij iz 24 držav (prav tam).
5.5.6 Analiza delovanja predstavništev Hrvaške gospodarske zbornice
Hrvaška gospodarska zbornica predstavlja krovno hišo hrvaškega podjetništva ter že več kot
165 let promovira, ščiti in zastopa interese svojih članov tako doma kot v tujini. Predstavlja
neodvisno strokovno in poslovno organizacijo, katere naloga je promocija, zastopstvo in
usklajevanje skupnih interesov članov pred državami in drugimi organi na Hrvaškem in v tujini.
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Hrvaška gospodarska zbornica pomaga pri iskanju partnerjev (prek svojih mednarodnih
predstavništev in pisarn) ter vstopu na tuje trge. Delo hrvaške gospodarske zbornice vključuje
lobiranje za zakonodajo v skladu z interesi članic (63 združenj in 33 skupnosti), podajanje
nasvetov in informacij, podjetniška izobraževanja in sofinanciranja nastopa na domačih in
mednarodnih sejmih (HGK, 2020a). Prednost, ki jo ponuja članstvo v hrvaški gospodarski
zbornici, je zagotovo njena široka mreža domačih in mednarodnih stikov, ki lahko koristijo kot
podpora pri delovanju z lokalnimi razvojnimi agencijami, razvojnimi bankami in drugimi
državnimi institucijami (prav tam).
Vsa predstavništva imajo nalogo pomagati hrvaškim podjetjem pri vstopu in poslovanju na tujih
trgih, pomagati pri premagovanju birokratskih ovir ter spodbuditi podjetja, ki so na začetku
izvoza, da se pozicionirajo na tujih trgih. Kot ena izmed najmlajših članic EU se mora Hrvaška
še posebej izkazati na tujih trgih ter si kot prioritetno nalogo postaviti večanje mednarodnega
sodelovanja. Podjetniki za uspešno delovanje in vstop na tuje trge potrebujejo institucionalno
podporo in je tudi zato naloga Hrvaške gospodarske zbornice olajšati ta korak ter približati
tujino domačim podjetjem. Delovanje hrvaške gospodarske zbornice in njenih predstavništev
je pomembno, saj predstavljajo neodvisnega akterja, ki ni politično zavezan nobeni politični
stranki na Hrvaškem ter ji je tako edini cilj pomoč hrvaškim podjetjem, ne glede na politično
opredeljenost (HGK, 2020a).
Hrvaška gospodarska zbornica odpira predstavništva strateško. Z analizo poslovanja svojih
članic ter upoštevanjem njenih želja za vstope na tuje trge tako odpira tudi Predstavništva.
Pozitiven primer je bil odpiranje predstavništva na Kitajskem, ki je obeležilo 25. obletnico
gospodarskih odnosov Hrvaške in Kitajske (HGK, 2020d). Odpiranje predstavništev tako ne
pomaga samo podjetjem, temveč tudi državi, saj se tako krojijo temelji medsebojnega
sodelovanja in prijateljstva. Le to je ključ uspešnega gospodarskega sodelovanja držav. Hrvaška
gospodarska zbornica si znotraj predstavništev prizadeva za krepitev podobe in blagovne
znamke Hrvaške ter hrvaških izdelkov (prav tam).
Z analizo delovanja Hrvaške gospodarske zbornice sem ugotovila, kako deluje hrvaška GD ter
dobila vpogled v njen celostni ustroj. Čeprav uradni podatki in dokumenti Hrvaške kažejo na
urejenost med področji, nalogami in zadolžitvami tistih, ki naj bi dejansko vodili GD, opažamo
pomanjkanje rezultatov. Zelo razširjena mreža hrvaške diplomacije se lahko pohvali s tem, da
uspešno sodeluje s predstavniki zasebnega sektorja. Brez tega bi Hrvaška gospodarska zbornica
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težko prišla do merljivih rezultatov svojega delovanja. Hrvaška gospodarska zbornica pomaga
širiti mednarodno mrežo sodelovanja, vzpostavlja nove poslovne zaveze med tujimi in
domačimi podjetji, hkrati pa sodeluje z državnimi institucijami, ki jih povezuje s svojimi
članicami. Sodelovanje hrvaške gospodarske zbornice s hrvaškimi veleposlaništvi v državah,
kjer ima zbornica svoja predstavništva, je prav tako zelo pomembno, saj le to označuje uspešno
sodelovanje med državo in zasebnim sektorjem. Sodelovanje je za Hrvaško pomembno, saj
tako tudi navzven, v mednarodni skupnosti kaže, da je ekonomski napredek in sodelovanje eden
izmed ključnih ciljev njihove zunanje politike. Razvidno je, da je današnji ustroj hrvaške GD
mešanica med samostojnim delovanjem države z ostalimi državami ter vključitvijo zasebnega
sektorja za izboljšanje odnosov med institucijami. Sklepanje državnih poslov je včasih težje,
kot podjetji samih, saj so tudi zveze in poznanstva posledično mreža morebitnih partnerjev
manjša, kot če se v sodelovanje vključi gospodarska zbornica. Hrvaška gospodarska zbornica
je tukaj izkazala, saj s svojo vključitvijo v ostale institucije, ki delujejo v državah, kjer ima
zbornica predstavništva, ter v vključitev v mednarodna združenja gospodarskih zbornic, lahko
(in posledično državo) naredi veliko za podjetja.
Delovanje Hrvaške gospodarske zbornice predstavlja most med državo in gospodarstvom. S
svojo aktivno udeležbo na mednarodnih trgih je njeno delovanje pomembno za hrvaško zunanjo
politiko. Prav zaradi te pomoči se Hrvaška lahko pohvali z mnogimi tujimi naložbami v državo,
po drugi strani pa tudi njeno delovanje v veliki meri pomaga hrvaškim izvoznikom k širjenju
nastopa na tujih trgih. Hrvaška gospodarska zbornica je, kot je omenila nekdanja hrvaška
predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, v veliki meri pomagala pri vzpostavljanju modernega
in odprtega gospodarstva ter miselnosti, da hrvaški podjetniki verjamejo v ekonomski uspeh
države (HGK, 2020d).
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6 ZAKLJUČEK

Hrvaška je država z dolgo zgodovino različnih kraljevin, monarhij in republik. Na območju
današnje države se je spremenilo veliko političnih ideologij. Z razpadom Jugoslavije in po hudi
vojni, ki je prizadela Hrvaško, je končno pridobila svojo dolgo pričakovano samostojnost.
Miselnost, da bo samostojnost kar se da hitro odpravila vse negativne stvari in pripeljala državo
do svetovnega uspeha, ekonomske blaginje in dobrega življenja vseh njenih državljanov, se je
izkazala za zmotno. Povojna ureditev je terjala mnogo dela in Hrvaška po 25 letih še ni
popolnoma okrevala. Prizadevanja Hrvaške zunanje politike so bila zato v prvih letih
usmerjena najprej k pridobitvi neodvisnosti ter kasneje k mednarodnemu priznanju. Boju za
mednarodno priznanje, trajajočem približno štiri leta, ko je večina držav na svetu priznala
Hrvaško,5 je sledilo prizadevanje za ustvarjanje ugleda na mednarodnem (političnem) parketu.
Republika Hrvaška je želela utrditi svoj mednarodni ugled z uresničevanjem ciljev zunanje
politike, kot so postopno članstvo v mednarodnih organizacijah ter razvoj bilateralnega in
multilaterarnega sodelovanja s sosednjimi in ostalimi državami. Hrvaška si je zadala oblikovati
trajnostni mir in stabilnost. Prizadeva si za razvoj jugovzhodne Evrope in meni, da je trajna
ureditev sistema varnosti in stabilnosti tega dela Evrope mogoča le na načelih prava, pravičnosti
in enakosti ob spoštovanju interesov vseh držav in narodov (MVEP, 2020).
V nalogi sem prikazala nekaj različnih pogledov na definiranje GD. Veliko teoretničnih
pristopov se ne ujemaja s tem, kar se dogaja v praksi. Tako lahko ugotovimo, da Hrvaško
ministrstvo za zunanje in evropske zadeve GD razume kot mozaik vladnih in nevladnih
institucij, za katere je pomembno, da medseboj uspešno komunicirajo. Hrvaška gospodarska
zbornica definira GD kot vse koordinirane in organizirane aktivnosti države, ki so v funkciji
promocije gospodarstva države v tujini (primarno privabljanja tujih naložb in izvažanja
domačih dobrin) ter pomoči pri internacionalizaciji hrvaških podjetij (Bilandžić in Barun, 2013,
str. 82-84). Hrvaško združenje delodajalcev GD razume podobno kot Hrvaška gospodarska
zbornica, vendar tukaj izpostavijo tudi večji pomen države, saj menijo, da lahko oblast v še
večji meri olajša vstop hrvaških podjetij v tujino (prav tam).

5

Do 31. Decembra 1995 je Hrvaško priznalo 124 držav. Hrvaška in SR Jugoslavija sta sklenili Sporazum o
normalizaciji odnosov, ki je veljal kot medsebojno priznanje. Temu je 9. septembra 1996 sledila vzpostavitev
diplomatskih odnosov (Narodne novine, 1996).
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Pri šestih temeljnih ciljev zunanje politike 6 sicer ne moremo objektivno oceniti, ali je država
dosegla vse, saj so nekateri napisani zelo široko. Prva dva cilja sta bila dosežena leta 2009
(pristop k zvezi NATO) in 2013 (pristop k EU), glede ostalih pa lahko ocenjujemo njihovo
uspešnost oziroma prizadevanje države, da deluje na tem področju. Hrvaška vsekakor spodbuja
razvoj svojega gospodarstva, saj je to eden izmed njenih primarnih ciljev, o uspešnosti
spodbujanja pa bi lahko razpravljali. V nalogi sem se osredotočila na spodbujanje gospodarstva
s pomočjo gospodarske diplomacije, katere vpliv in delovanje sta se z leti spreminjala. Edina
politična konstanta je bila podrejenost politični situaciji. To pomeni, da je bilo delovanje
hrvaške GD podrejeno politični stranki, ki je vodila državo.
Nekdanji predsednik Hrvaške, Stjepan Mesić, je dejal, da je v času svojih mandatov izpostavil
prednost GD, saj je menil, da le tako Hrvaška lahko postane vidna na mednarodni sceni.
Predsednik države sicer ne more definirati makroekonomsko politiko države ter ne odrejati
prioritete razvoja, saj mu Ustava tega ne dovoli, lahko pa vpliva na zunanjo politiko držav
(Plevnik in Mesić, 2011, str. 140). V svojem delovanju je veliko pozornost namenjal prav
vodenju zunanje politike tako, da Hrvaško približa ostalim državam ter z njimi vzpostavi
prijateljske odnose, ki bi lahko vodili tudi v medsebojno sodelovanje. S svojim političnim
vplivom je promoviral Hrvaško in hrvaške izdelke, da bi krepil uspešnosti gospodarstva. Sam
je večkrat omenil pogajanja s tujimi vlagatelji. Izpostavil je delovanje na zagrebškem
velesejmu, na katerega je pripeljal velike tuje vlagatelje, ki so kasneje s hrvaškimi podjetniki
sklenili posle (Plevnik in Mesić, 2011, str. 141–144).
Njegovo delovanje iz prve roke kaže vpliv predsednika države na gospodarsko diplomacijo,
njegova pričanja pa so tudi dokaz o (ne)(dovolj)delovanju hrvaških veleposlanikov na istem
področju. Kot je Mesić velikokrat omenil, hrvaški veleposlaniki primarno delujejo v tujini ter
niso toliko povezani s podjetniki, ki bi se radi širili na tuje trge. Izrednega pomena pri delovanju
GD je torej tudi delovanje predsednika države. Predsednik lahko izkoristi možnost sodelovanja
na različnih forumih, skupščinah ali obletnicah za povezovanje s tujimi predsedniki, ki se tako
lahko odločijo za vzpostavitev sodelovanja med državami. Eden izmed takšnih primerov je
srečanje nekdanjega predsednika Stjepana Mesića s predsednikom Alžirije, Ahmetom

6

Polnopravno članstvo v EU, sodelovanje v zvezi NATO, izboljšanje odnosov s sosednjimi državami, razvoj
dvostranskega in večstranskega mednarodnega sodelovanja, spodbujanje hrvaškega gospodarstva ter promocija
Hrvaške
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Necdetom Sezerjem, ki se je končalo z več miljardnimi posli, sklenjenimi med hrvaškimi in
alžirskimi podjetji (Plevnik in Mesić, 2011, str. 182–183). Omenjeno srečanje se je zgodilo
prav med zasedanjem skupščine OZN, kar potrjuje trditev, da ima odprtost predsednikov veliko
moč in je primer dobre GD. Drugi primer pozitivne uporabe GD je nekdanja predsednica
Kolinda Grabar Kitarović, ki je sodelovanje na mednarodnih dogodkih prav tako uporabljala za
promocijo lastne države. Izpostavim lahko sodelovanje na poslovnem kosilu kanadsko-hrvaške
poslovne mreže, kjer je izpostavila sodelovanje hrvaških podjetij Borovo, Podravko in Končar
(Gospodarska diplomacija, 2020b).
Gledano z gospodarskega vidika je pomemben velik vpliv Hrvaške gospodarske zbornice in
prizadevanja le te za aktivno vključenost države v mednarodno poslovanje in sodelovanje, še
posebej v zadnjih desetih letih. Intervjuji s predstavniki Hrvaške gospodarske zbornice v
državah, s katerimi Hrvaška želi imeti bolj uspešno sodelovanje, 7 so me prepričali o njihovem
delovanju in stikih s hrvaškimi podjetniki ter državami gostiteljicami. Opazimo lahko delno
spremembo delovanja v zadnjih letih, saj se predstavništva širijo ter aktivno sodelujejo s
hrvaškimi veleposlaništvi v državah gostiteljicah. Vsa predstavništva, s katerimi sem bila v
stiku, so omenila večjo prisotnost na mednarodnih dogajanjih (prisotnost na sejmih,
sodelovanje in organiziranje konferenc, sodelovanje z lokalnimi gospodarkimi zbornicami ter
oddelki EU, ki se ukvarjajo z gospodarstvom). Predstavniki so omenili tudi večanje pisarn
zaradi odpiranja možnosti hrvaškim podjetjem, da tja pošljejo svoje predstavnike, saj tako lahko
delujejo neposredno s tujimi podjetji. Prepoznavna je tudi njihova politična neodvisnost, saj ne
delujejo po navodilih političnih strank na oblasti.
Naloge hrvaške GD (podpiranje izvoza in vabljenje tujih naložb ter zavzemanje za hrvaška
podjetja in njihovo delovanje v tujini) poudarjajo tudi promocijo gospodarskih interesov s
podporo gospodarskim subjektom, ki bodisi želijo nastopati na tujih trgih bodisi želijo privabiti
tuje naložbe. Kot omenjeno, naloge GD v tujini opravljajo za to posebej uposobljeni uslužbenci,
v državah, kjer Hrvaška nima v tolikšni meri razvitih ekonomskih odnosov, delo opravljajo
diplomati. V državah, ki so za Hrvaško strateškega pomena, obstajajo tudi predstavništva
Hrvaške gospodarske zbornice, ki se trudijo razviti boljše mednarodno sodelovanje med
državama in podjetji. Naloge hrvaške gospodarske zbornice so zelo pomembne, saj so prvi stik

Predstavništvo v Ruski Federaciji, Predstavništvo na Kitajskem, Predstavništvo v Republiki Srbiji in pisarne v
Bosni in Hercegovini.
7
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s tujimi podjetji, ko se odločijo sodelovati s Hrvaško ali hrvaškimi podjetji. Enako deluje, ko
se hrvaška podjetja odločijo, da bodo vstopila na tuji trg. Tako država kot Hrvaška gospodarska
zbornica se trudita, da sta na voljo za pomoč hrvaškim podjetjem, katerim lahko svetujeta glede
birokratskih zadev, zakonov v tujih državah in v vsem, kar podjetju lahko pomaga pri vstopu
na tuji trg.
Iz tega je razvidno, kako se je hrvaška GD spremenila od nastanka suverene države do danes.
Vključevanje v mednarodne organizacije, sklepanje bilateralnih in multilateralnih dogovorov z
državami in mednarodnimi institucijami je Hrvaško postavilo na mednarodni parket, kjer se iz
dneva v dan trudi postati bolj razpoznavna. Hrvaška je danes v mednarodnih krogih cenjena
mala država, kjer tuja podjetja cenijo način dela hrvaških podjetij. Hrvaške ne vidijo več samo
kot državo, v katero njihovi državljani odhajajo na počitnice, temveč tudi kot državo z velikim
potencialom za poslovno sodelovanje.
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