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ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРПСКЕ 
ДИЈАСПОРЕ ЗА УЛАГАЊА У НАШУ 

ПРИВРЕДУ – РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛУЗИЈА

Са же так
До зна ке су за Ср би ју нај ва жни ји из вор ино стра ног ка пи та ла, 

али се ди ја спо ри и при ли ву до зна ка по све ћу је ма ло па жње. У ра-
ду раз ма тра мо раз ли чи те ка рак те ри сти ке срп ске ди ја спо ре, мо гу ће 
мо ти ве за сла ње до зна ка и на чи не за ка на ли са ње до зна ка у про дук-
тив не свр хе. С об зи ром на ве ли ку раз је ди ње ност срп ске ди ја спо ре, 
као и ло ша ис ку ства са ула га њем у раз вој ма тич не др жа ве, не тре-
ба оче ки ва ти ве ли ке ефек те од по зи ва на по моћ и на па три о ти зам. 
Ефи ка сан при ступ срп ској ди ја спо ри под ра зу ме ва раз вој но вих од-
но са и но ве по ну де за ула га ње у ма ти цу.
Кључ не ре чи: до зна ке, ди ја спо ра, раз вој, ин ве сти ци је.

ЗНАЧАЈ ДОЗНАКА ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ

По зна то је да су до зна ке ва жан из вор де ви за за Ср би ју, али 
у ко јој ме ри су оне зна чај не по ста је ја сно тек ка да се са гле да ју 
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од го ва ра ју ће ап со лут не и ре ла тив не ве ли чи не. Ср би ја је у свет
ском вр ху пре ма зна ча ју до зна ка. Пре ма по да ци ма Свет ске бан-
ке, ме ђу на род не ин сти ту ци је ко ја ста ти стич ки пра ти и ана ли зи ра 
до зна ке свих зе ма ља све та, вред ност при сти глих до зна ка у Ср би ју 
у по след ње три го ди не (у пе ри о ду 2007-2009) пре ва зи ла зи пет ми-
ли јар ди до ла ра.1) Пре ма овом по ка за те љу, Ср би ја се у 2009. го-
ди ни на шла на 21. ме сту у све ту (на пр ва два ме ста на ла зе се 
Ин ди ја и Ки на са по 47 млрд. до ла ра до зна ка, а од зе ма ља из 
окру же ња ис пред Ср би је се на ла зе са мо Пољ ска и Ру му ни ја, 
са по 8,5 млрд. до ла ра до зна ка). По ста нов ни ку, го ди шње у 
Ср би ју до ла зи ви ше од 700 до ла ра по осно ву до зна ка.

При ме ћу је се из у зет на ди на ми ка по ра ста при ли ва до зна ка у 
Ср би ју. У од но су на 2000. го ди ну, до зна ке су у 2009. ве ће го то во 
пет пу та (по раст са 1,1 на 5,4 млрд. до ла ра). Оно што, са дру ге 
стра не, тре ба ис та ћи је да се по раст вред но сти до зна ка у нај ве ћој 
ме ри ис цр пео до 2004. го ди не (ка да до сти же 4,1 млрд. до ла ра) и 
да на кон то га бе ле жи мо спо ри ји по раст до зна ка, а у по след ње три 
го ди не и стаг на ци ју. Стаг на ци ја до зна ка у по след ње три го ди не по-
сле ди ца је и свет ске еко ном ске кри зе, ма да оста је отво ре но пи та ње 
у ко јој ме ри би мо гли да ра чу на мо на да љи по раст до зна ка, чак и 
да кри за ни је по го ди ла при вре де др жа ва у ко ји ма ра ди на ша ди ја-
спо ра.

Графикон 1: Прилив дознака у Србију 
(19962009, мил. долара)

 2

лази пет милијарди долара.1 Према овом показатељу, Србија се у 2009. години нашла на 

21. месту у свету (на прва два места налазе се Индија и Кина са по 47 млрд. долара дозна-

ка, а од земаља из окружења испред Србије се налазе само Пољска и Румунија, са по 8,5 

млрд. долара дознака). По становнику, годишње у Србију долази више од 700 долара по 

основу дознака. 

Примећује се изузетна динамика пораста прилива дознака у Србију. У односу на 

2000. годину, дознаке су у 2009. веће готово пет пута (пораст са 1,1 на 5,4 млрд. дола-

ра). Оно што, са друге стране, треба истаћи је да се пораст вредности дознака у највећој 

мери исцрпео до 2004. године (када достиже 4,1 млрд. долара) и да након тога бележимо 

спорији пораст дознака, а у последње три године и стагнацију. Стагнација дознака у по-

следње три године последица је и светске економске кризе, мада остаје отворено питање у 

којој мери би могли да рачунамо на даљи пораст дознака, чак и да криза није погодила 

привреде држава у којима ради наша дијаспора. 

Графикон 1: Прилив дознака у Србију (1996-2009, мил. долара) 
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1 Светска банка има посебну Интернет страницу под називом Миграција и дознаке (Migration and Remittan-
ces). 

Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data)
За објек тив ни зна чај до зна ка тре ба по сма тра ти и (еко ном-

ску) ве ли чи ну др жа ве. За то се, уоби ча је но, вред ност до зна ка по-
сма тра у од но су на нај ва жни ји еко ном ски по ка за тељ – но во ство-

1)  Свет ска бан ка има по себ ну Ин тер нет стра ни цу под на зи вом Ми гра ци ја и до зна ке (Mi-
gra tion and Re mit tan ces).
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ре ну вред ност у др жа ви то ком јед не го ди не, тј. у од но су на њен 
бру то до ма ћи про из вод (БДП). Од нос из ме ђу вред но сти до зна ка 
и БДП у 2009. го ди ни у Ср би ји из но си 11,1%. Вред ност по ка за-
те ља је ви со ка, што го во ри о из у зет ном зна ча ју до зна ка за срп ску 
при вре ду. И пре ма овом по ка за те љу Ср би ја се на ла зи на 21. ме сту 
у све ту, при че му пет зе ма ља ко је се на ла зе ис пред Ср би је има ју 
при бли жно јед нак по сма тра ни од нос, а ве ли ки број зе ма ља ви сок 
пла сман за слу жу је ви ше за хва љу ју ћи ни ском бру то до ма ћем про-
из во ду (име ни о цу у по сма тра ном од но су), не го вред но сти до зна-
ка (та ко је кра ље ви на Тон га, са сто хи ља да ста нов ни ка, на дру гом 
ме сту у све ту са са мо 96 ми ли о на до ла ра до зна ка). Од зе ма ља из 
окру же ња, ве ћу вред ност по ка за те ља до зна ке/БДП има ју Бо сна и 
Хер це го ви на и Ал ба ни ја.

Графикон 2: Вредност дознака и од
нос између дознака и БДП у свету

 3

Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data) 

За објективни значај дознака треба посматрати и (економску) величину државе. За-

то се, уобичајено, вредност дознака посматра у односу на најважнији економски показатељ 

– новостворену вредност у држави током једне године, тј. у односу на њен бруто домаћи 

производ (БДП). Однос између вредности дознака и БДП у 2009. години у Србији износи 

11,1%. Вредност показатеља је висока, што говори о изузетном значају дознака за српску 

привреду. И према овом показатељу Србија се налази на 21. месту у свету, при чему пет зе-

маља које се налазе испред Србије имају приближно једнак посматрани однос, а велики 

број земаља висок пласман заслужује више захваљујући ниском бруто домаћем производу 

(имениоцу у посматраном односу), него вредности дознака (тако је краљевина Тонга, са 

сто хиљада становника, на другом месту у свету са само 96 милиона долара дознака). Од 

земаља из окружења, већу вредност показатеља дознаке/БДП имају Босна и Херцеговина и 

Албанија. 

Графикон 2: Вредност дознака и однос између дознака и БДП у свету 
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Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data) 

Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data)
И по ред то га што прет ход ни по ка за те љи убе дљи во го во ре о 

зна ча ју до зна ка за при вре ду Ср би је, чи ни нам се да се у пре гле-
ду тран сак ци ја Ср би је са ино стран ством, тј. у ана ли зи тро ше ња и 
при хо до ва ња де ви за, овај до при нос нај бо ље са гле да ва. 

Табела 1: Економски токови са  
иностранством (20012009, мил. долара)

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
 Укупно 

2001-
2009 .

Дефицит робе 
и услуга

        
2.087 

        
3.085 

        
3.800 

        
6.304 

        
5.328 

        
6.306 

        
9.383 

     
11.466 

        
6.619 

                               
54.377 

Стране директне 
инвестиције-нето 

           
165 

           
473 

        
1.351 

           
963 

        
1.555 

        
4.173 

        
2.479 

        
2.709 

        
1.908 

                               
15.775 

Коришћење 
кредита-нето

           
291 

           
841 

        
1.060 

        
1.999 

        
2.696 

        
2.995 

        
4.067 

        
4.098 

        
4.042 

                               
22.089 

Дознаке 1.698 2.089 2.661 4.129 4.650 4.703 5.377 5.538 5.438 36.283 

Извор: Прорачуни аутора на основу података Народне банка Србије  
(www.nbs.rs) и Светске банке (World Bank Remittances Data)
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У та бе ли 1. мо же се ви де ти да је у пе ри о ду 2001-2009. Ср би-
ја уве зла ви ше не го што је из ве зла (ро бе и услу га) за око 54 млрд. 
до ла ра. Овај не до ста так ка пи та ла је нај ви ше по кри вен до зна ка ма 
(36 млрд. до ла ра), а не ино стра ним кре ди ти ма и ди рект ним ин ве-
сти ци ја ма (у зби ру 37 млрд. до ла ра у не то из но су). Да кле, иако се 
код нас нај ви ше па жње по кла ња стра ним ди рект ним ин ве сти ци ја-
ма, а ука зу је се и на по раст за ду же но сти по осно ву узе тих кре ди-
та, нај зна чај ни ји из вор ка пи та ла би ле су – до зна ке. Оту да чу ди 
што се до зна ка ма по кла ња ло ма ло па жње. Сма тра се да су до зна ке 
ста би лан и не по ко ле бљив из вор де ви за, што је ре зул ти ра ло нео д-
го вор ним трет ма ном ди ја спо ре и до зна ка. С об зи ром на зна чај до-
зна ка за фи нан си ра ње на ше плат но би лан сне не рав но те же, ја сно је 
да је од нос др жа ве тре ба ло да бу де дру га чи ји. Не би би ло до бро да 
се су о чи мо са опа да њем или стаг на ци јом до зна ка па да се тек та да 
упи та мо на ко ји на чин да по бољ ша мо њи хов при лив.

Про ме не у од но су др жа ве пре ма ди ја спо ри и до зна ка ма при-
ме ћу ју се тек у по след ње вре ме. Основ но пи та ње је на ко ји на чин 
ми ли јар де до ла ра до зна ка, ко је до ми нант но при сти жу не фор мал-
ним ка на ли ма и тро ше се за лич ну по тро шњу, усме ри ти ка про дук-
тив ни јој упо тре би – у штед њу и ин ве сти ци је. Са да, да кле, до зна ке 
пред ста вља ју “мач са две оштри це”: са јед не стра не, ко ри сте за 
пла ћа ње пре ко мер ног уво за, али, са дру ге стра не, пред ста вља ју и 
осно ву за раст тог (не про дук тив ног) уво за.

Од ва жних про ме на у овој обла сти тре ба по ме ну ти ак тив-
но сти Вла де и Ми ни стар ства за ди ја спо ру. Кра јем про шле го ди не 
усво јен је За кон о ди ја спо ри и Ср би ма у ре ги о ну, ко ји пред ви ђа 
ре гу ли са ње раз ли чи тих од но са из ме ђу Ср би ја и ди ја спо ре, па и 
еко ном ских од но са (кроз по сто ја ње Еко ном ског са ве та при Скуп-
шти ни ди ја спо ре и осни ва ње Бу џет ског фон да за ди ја спо ру). Кра-
јем апри ла ове го ди не ор га ни зо ва на је Ме ђу на род на кон фе рен ци ја 
о де ви зним до зна ка ма срп ске ди ја спо ре, на ко јој су уче ство ва ли 
пред став ни ци Вла де, На род не бан ке Ср би је, При вред не ко мо ре 
Ср би је, по слов них ба на ка и фи нан сиј ских по сред ни ка, раз ли чи тих 
на уч них и ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја. По чет ком ју на одр жа на је 
кон сти ту тив на Скуп шти на ди ја спо ре и Ср ба из ре ги о на. Све на ве-
де не ак тив но сти су за по хва лу, али оста је да се ви ди ка кви ће би ти 
њи хо ви кон крет ни ре зул та ти.2)

2) О на ве де ним ак тив но сти ма ви де ти ин фор ма ци је на сај ту Ми ни стар ства за ди ја спо ру: 
http://www.mzd.gov.rs. 
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ЗНАЧАЈ ОБЈЕКТИВНОГ САГЛЕДАВАЊА 
СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ

Усме ра ва ње до зна ка у про дук тив ни је свр хе – ин ве сти
ци је и про из вод њу – за ви си од две гру пе ак тив но сти. Пр ва је 
фор ми ра ње од го ва ра ју ће по ну де за ула га ње ди ја спо ре, а дру га је 
утвр ђи ва ње мо ти ва до зна ка. Две гру пе ак тив но сти су ме ђу соб но 
по ве за не: пре по зна ва ње мо ти ва ди ја спо ре за сла ње до зна ка опре-
де љу је успе шност по је ди них др жав них про гра ма са рад ње са ди ја-
спо ром.

Ка да је реч о мо гућ но сти ма да др жа ва ка на ли ше сред ства 
ди ја спо ре, ва жно је под сти ца ти и тра ди ци о нал не и ино ва тив не 
при сту пе. Тра ди ци о нал ни при ступ под ра зу ме ва сма ње ње тро шко-
ва до зна ча ва ња, ука зи ва ње на пред но сти и мо гућ но сти за ин ве сти-
ра ње у Ср би ји, укла ња ње би ро крат ских пре пре ка ин ве сти ра њу.3) 
На прет ка у овој обла сти има, али се спо ро од ви ја: још увек је у за-
чет ку кон ку рен ци ја из ме ђу по слов них ба на ка и спе ци ја ли зо ва них 
аген ци ја за бр зи пре нос нов ца (па су ви со ке це не услу га фор мал-
них ка на ла пре но са до зна ка), спо ро се укла ња ју штет ни и не по-
треб ни про пи си за по сло ва ње (“ги љо ти на про пи са”), а не по сред ни 
кон так ти др жав не ад ми ни стра ци је и пред став ни ка ди ја спо ре ни су 
ин тен зив ни ко ли ко би тре ба ло да бу ду.

Упо ре до са раз ви ја њем тра ди ци о нал ног при сту па, тре ба 
раз ми сли ти о но вим при ла зи ма срп ској ди ја спо ри. У прак-
си не ких зе ма ља не ко ли ко при сту па се по ка за ло до брим. Реч је о 
об ве зни ца ма за ди ја спо ру, хар ти ја ма од вред но сти еми то ва них на 
осно ву до зна ка и о тзв. по слов ним ан ђе ли ма и фон до ви ма ри зич-
ног ка пи та ла.

Об ве зни це за ди ја спо ру пред ста вља ју про да ју об ве зни ца 
др жа ве ин ве сти то ри ма у ди ја спо ри. Реч је, да кле, о за ду жи ва њу 
др жа ве, про да јом об ве зни ца, код сво јих др жа вља на у ино стран-
ству. Успех Ин ди је и Изра е ла у при вла че њу де се ти на ми ли јар ди 
сред ста ва од сво јих др жа вља на у ино стран ству из ба цу је об ве зни це 
за ди ја спо ру у пр ви план у раз ми шља њи ма др жа ва за при вла че ње 
сред ста ва из ди ја спо ре.4) Ка да је Ср би ја у пи та њу, од мах тре ба ре-
ћи да је ова ква иде ја “по тро ше на” не слав ним Зај мом за пре по род 
Ср би је, па би слич на иде ја, из ве сно, на и шла на слаб од зив у ди-
ја спо ри. По ред то га, на овај на чин при ку пље на сред ства би ла би 

3) Di lip Rat ha and Jan Ri ed berg, “On Re du cing Re mit tan ces Costs”, World Bank Wor king Pa-
per, May 2005.

4) Ви де ти: Su has Ket kar and Di lip Ret ha, “De ve lop ment Fi nan ce Via Di a spo ra Bonds”, World 
Bank Po licy Re se arch Wor king Pa per 4311, 2007.
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усме ре на у бу џет и ти ме би са мо де ли мич но био за до во љен основ-
ни циљ но вог трет ма на до зна ка – њи хо во усме ра ва ње у про из вод-
њу и ин ве сти ци је.

Еми си ја хар ти ја од вред но сти на осно ву до зна ка под ра зу ме-
ва фи нан сиј ску ино ва ци ју по ве за ну са про це сом се кју ри ти за ци је 
бу ду ћих при ли ва. Реч је то ме да др жа ва фор ми ра по себ ну ин сти ту-
ци ју (та ко зва ни SPV) ко ја се за ду жу је на ме ђу на род ном тр жи шту 
(еми си јом об ве зни ца), а као га ран ци ја (ко ла те рал) за ис пла ту ду га 
слу же бу ду ћи при ли ви по ов но ву до зна ка.5) У прак си се на ве де ни 
про цес се кју ри ти за ци је оба вља у сло же ним од но си ма из ме ђу раз-
ли чи тих др жав них ор га на и ин ве сти то ра на тр жи шту, али је су-
шти на јед но став на: др жа ва се за ду жу је јеф ти ни је не го што би се 
за ду жи ва ла на тра ди ци о на лан на чин. Раз ли ка по ти че од си гур ног 
ко ла те ра ла – до зна ка, ко је су из да шан и ста би лан из вор стра ног 
ка пи та ла.

Ко нач но, још јед на мо гућ ност је да се ме ђу ди ја спо ром тра-
же по слов ни ан ђе ли (businessangels) и фон до ви ри зич ног ка пи та ла 
(venturecapitalfunds). По слов ни ан ђе ли су бо га ти по је дин ци ко ји 
за ула га ње тра же пер спек тив на пред у зе ћа и по ду хва те, по пра ви лу 
ви со ко тех но ло шке. Фон до ви ри зич ног ка пи та ла су про фе си о нал-
ни ин ве сти то ри ко ји при ку пља ју сред ства ин ди ви ду ал них ин ве-
сти то ра и ин ве сти ци о них фон до ва (на ро чи то пен зи о них фон до ва 
и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва) ка ко би их уло жи ли у пер спек тив на 
пред у зе ћа, да би на кон пет до се дам го ди на про да ли свој удео у 
вла сни штву са ви со ком пре ми јом. По слов ни ан ђе ли и фон до ви 
ри зич ног ка пи та ла ку пу ју део вла сни штва и кон тро ле над пред у-
зе ћем, чи ме обез бе ђу ју сред ства за раз вој пред у зе ћа, уна пре ђу ју 
ме наџ мент пред у зе ћа и че сто про на ла зе тр жи шта за про да ју про-
из во да или услу ге. По слов ни ан ђе ли и, на ро чи то, фон до ви ри зич-
ног ка пи та ла пред ста вља ју зна ча јан део ин ве сти ци ја и за по шља ва-
ју де се ти не хи ља да љу ди у раз ли чи тим др жа ва ма.6)

Утвр ђи ва ње мо ти ва за сла ње до зна ка је ре ла тив но но ва 
област ис тра жи ва ња. Уко ли ко же ли да фор ми ра оп ти ма лан од нос 
пре ма ди ја спо ри и на нај е фи ка сни ји на чин при ву че њи хо ва сред-
ства, др жа ва тре ба да до бро упо зна сво ју ди ја спо ру. Не ки од мо ти-
ва су сле де ћи: ал тру и зам, соп стве ни ин те рес, раз ме на и за јед нич ко 
оси гу ра ње.7) Нај јед но став ни је об ја шње ње за до зна ча ва ње сред ста-

5) Ви де ти: Su has Ket kar and Di lip Ret ha (eds.), InnovativeFinancingforDevelopment,World 
Bank, 2009.

6) UN Eco no mic Com mis sion for Euro pe,FinancingInnovativeDevelopment, 2007.

7) Бра ни слав Пе ле вић, “The Mic ro e co no mics of Mi grants’ Re mit tan ces”,  ScientificReview 
No. 38/ 2009.
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ва из ино стран ства је ал тру и зам: ми гран ти по ма жу род би ни ко ја 
оста је да жи ви у не за до во ља ва ју ћим усло ви ма у ма тич ној зе мљи. 
Ова ко мо ти ви са не до зна ке ра сту са по ра стом при хо да ми гран та 
и по ве ћа њем си ро ма штва род би не. Пот пу но су прот но ал тру и зму, 
по сто је мо ти ви за сно ва ни на ин те ре су ми гра на та – до зна ке су под-
стак ну те же љом да се у ма тич ној зе мљи ство ре усло ви за бо љи жи-
вот на кон по врат ка (ула га ње у стам бе ни обје кат и слич но). Мо тив 
раз ме не под ра зу ме ва да ми грант ша ље до зна ке оче ку ју ћи услу ге, 
као што су бри га о де ци, ро ди те љи ма, имо ви ни. Овај мо тив ука зу је 
на чи ње ни цу да ми грант на ме ра ва да се јед ног да на вра ти у ма-
тич ну зе мљу, али, су прот но им пли ка ци ја ма ал тру и стич ких мо ти ва, 
ни жи при хо ди при ма о ца до зна ка мо гу ума њи ти вред ност при спе-
лих до зна ка, по што се ума њу је моћ при ма о ца до зна ке да пре го ва ра 
за услу ге ко је пру жа. Мо тив за јед нич ког оси гу ра ња про ис ти че из 
раз ли чи тих еко ном ских си ту а ци ја у ино стран ству и ма тич ној зе-
мљи. По што по сто ји мо гућ ност да се еко ном ски по ло жај ми гра на-
та и при ма о ца до зна ка из не на да про ме ни, до зна ке при сти жу ка да 
се при ма о ци до зна ка на ђу у не по вољ ној си ту а ци ји (лош род по љо-
при вре де, на при мер), али се, исто та ко, оче ку је по моћ у су прот ном 
сме ру ако се рад ни ци у ино стран ству су о че се про бле мом (ни жа 
пла та или оста нак без по сла). До зна ке, да кле, пред ста вља ју оси гу-
ра ње за по моћ ка ко при ма о ца та ко и по ши ља о ца до зна ка.

СПЕЦИФИЧНОСТИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ

На осно ву ду го го ди шњих ди пло мат ских ис ку ста ва у ја ким 
цен три ма на ше ди ја спо ре8), мо же мо утвр ди ти сле де ћи за кљу чак: 
за раз ли ку од ди ја спо ра не ких су сед них зе ма ља, срп ску ди ја спо ру 
као глав на од ред ни ца од ли ку је - ве ли ка раз је ди ње ност.

Ко ји су глав ни раз ло зи те раз је ди ње но сти? Има их ви ше, али 
ће мо по ку ша ти да на бро ји мо не ке од нај ва жни јих.

Пр во, по сто је раз ли чи ти раз ло зи на пу шта ња зе мље и од
ла ска у до бро вољ ни или при сил ни ег зил. Нај че шћи раз ло зи за 
на пу шта ње зе мље мо гу би ти:

По ли тич ки, због про гла ша ва ња за по ли тич ки не по доб не у 
зе мљи, су бјек тив ног осе ћа ја или ре ал не по зи ци је, по ли тич ког про-
го на, од но сно опа сно сти од суд ског про це су и ра ња због по ли тич-

8) Проф. др В. Пр ву ло вић је био са вет ник у ам ба са да ма СФРЈ и СРЈ у Бе чу и Па ри зу, над-
ле жан из ме ђу оста лог и за ди ја спо ру, као и члан екс перт ских кон фе рен ци ја КЕБС (са да 
ОЕБС, о људ ским пра ви ма и људ ским кон так ти ма, ко ји об у хва та ју и пра ва еми гра на та) 
у Ота ви, Бер ну и Па ри зу у пе ри о ду од 1985. до 1994. го ди не.
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ких опре де ље ња. Ти раз ло зи због ко јих су исе ље ни ци на пу сти ли 
зе мљу ини ци ра ју по де ље ност и раз ли чи то сти про и за шле из пре-
ђа шње при пад но сти чет нич ком, ко му ни стич ком, љо ти ћев ском, не-
ди ћев ском по кре ту, по бор ни ци ма или про тив ни ци ма Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа итд;

Еко ном ски. На ши, пре све га, еко ном ски еми гран ти се, већ по 
до ла ску у но ву зе мљу, раз ли ку ју у од но су на сво је пре ђа шње еко-
ном ско ста ње и ква ли фи ка ци је, на чи ње ни цу да су до шли у свет са 
из ве сним имет ком, фи нан сиј ским или ин те лек ту ал ним ка пи та лом 
или као пу ки си ро ма си. Та кве старт не раз ли ке он да им пли ци ра ју 
раз ли ке (па за што не ре ћи и не ра зу ме ва ња и евен ту ал не су ко бе) 
у по ло жа ју, на ре ла ци ја ма: ви со ко о бра зо ва ни-не шко ло ва ни, екс-
пер ти-не ква ли фи ко ва ни, бо га ти-си ро ма шни, тај ку ни-рад на сна га. 
Ло гич но је да то про ду бљу је јаз из ме ђу по бро ја них ка те го ри ја и 
раз ли ке у ре а го ва њи ма и од но су пре ма свим оста лим пи та њи ма, и 
ту раз у ме ва ња ни скла да објек тив но не мо же би ти.

Сле де ћи раз лог, ко га мо же мо свр ста ти у гру пу по ли тич ких 
раз ло га за на пу шта ње зе мље, је сте бек ство од ра то ва при ли ком 
рас па да Ју го сла ви је или од мо би ли за ци је.   У но вој сре ди ни, у зе-
мљи ими гра ци је, од нос ста ре и но во при сти гле ди ја спо ре се до пу-
њу је но вим по де ла ма и мр жња ма, по ет нич кој осно ви и по ре клу 
или по ожиљ ци ма из гра ђан ских ра то ва на тлу бив ше Ју го сла ви је.

Ти раз ли чи ти раз ло зи ка сни је оста вља ју ду бок траг и на од-
нос еми гра на та пре ма до мо ви ни, вла сти ма у зе мљи, пре ма еми-
гран ти ма при до шлим  из дру гих раз ло га, пре ма удру же њи ма и ак-
тив но сти ма ди ја спо ре, што је он да раз лог за фор ми ра ње по себ них 
удру же ња по но вим осно ва ма и за но ве по де ле.

Дру го, из ра же не су на ци о нал не, ет нич ке, вер ске, кул тур
не, оби чај не и дру ге раз ли ке. 

У нај ва жни јим цен три ма срп ске ди ја спо ре, због све га што 
нам се де ша ва ло у про це су рас та ка ња бив ше Ју го сла ви је, про ду-
бљу ју се ја зо ви и су ко би ин те ре са на ре ла ци ја ма: Ср би-Ал бан ци, 
Ср би-Вла си, Ср би-Ро ми, Ср би-оста ли, пра во слав ци-ка то ли ци, 
пра во слав ци-му сли ма ни. Уме сто ра ни је иден ти фи ка ци је под за-
јед нич ким име ни те љем Ју го сло ве ни или ју го сло вен ска еми гра ци-
ја, са да су све при сут ни ји ет нич ки пар ти ку ла ри зми, до бро вољ но 
или на мет ну то ис по ља ва ње ло јал но сти но во ство ре ним др жа ва ма 
и од бој ност, па чак и мр жња пре ма оста ли ма. Ово не мо ра мо по-
дроб ни је да об ја шња ва мо.
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Тре ће, по сто је мен та ли тет ске раз ли ке, за ви сно од кра ја 
ода кле на ши исе ље ни ци по ти чу, обра зо ва ња, кул ту ре, ет нич ког  
по ре кла, си ту а ци је и др. 

Раз ли ке се  ис по ља ва ју у од но су на ста нов ни штво зе мље 
при је ма, из ме ђу на ших др жа вља на раз ли чи тих, на пред по ме ну тих 
ка те го ри ја, а ре зул ти ра ју по де ла ма, не у спе шним по ку ша ји ма адап-
та ци је и аси ми ла ци је, су ко би ма мла дих и ста ри јих ге не ра ци ја, гу-
бит ком кул тур не и обра зов не осно ве, гу бит ком кул тур ног, по не кад 
и на ци о нал ног иден ти те та. Др жа ва са сво је стра не, због број них 
про бле ма и скром них сред ства, не обез бе ђу је ви ше ни нај ну жни ју 
осно ву за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та (сред ства и про гра ме 
за до пун ску на ста ва на срп ском је зи ку за де цу исе ље ни ка), већ то 
пре пу шта  ро ди те љи ма  и др жа ва ма при је ма да ор га ни зу ју и фи-
нан си ра ју. Ре зул тат је по ра жа ва ју ћи: де ца дру ге, а на ро чи то тре ће 
ге не ра ци је исе ље ни ка, чак и не го во ре срп ски је зик, а још увек се 
не осе ћа ју адап ти ра ним у но вој сре ди ни. На ла зе се да кле на ве тро-
ме ти ни, ни та мо, ни ов де, у по зи ци ји до не кле слич ној по зи ци ји 
апа три да.

Че твр то, из ра же не су раз ли ке про ис те кле из ма те ри јал
ног по ло жа ја, на кон за по сле ња у но вој зе мљи. 

За ви сно од ква ли фи ка ци о ног ни воа и спо соб но сти, на ши 
исе ље ни ци у зе мља ма из ра же них стра ти фи ка ци о них по де ла, на-
кон одо бре ног бо рав ка и за по сле ња, би ва ју свр ста ни у раз ли чи те 
ка те го ри је ста нов ни ка, па чак и раз ли чи те квар то ве на се ља, пре ма 
сво јим имо вин ским мо гућ но сти ма. Те по де ле су у овим зе мља ма 
не ми ло срд не и у пр ви мах шо кант но раз ли чи те од кон цеп та ствар-
не или бар де кла ра тив не со ци јал не јед на ко сти, ко ји су исе ље ни ци 
има ли у зе мљи по ре кла. Но ве по зи ци је и раз ли чи ти имо вин ски и 
со ци јал ни ста тус за то ре зул ти ра ју под ва ја њи ма због по сла, пла те 
и стан дар да, при ви ле ги ја и др. Ло гич но је он да да ни ин те ре си, ни 
за ла га ња, оку пља ња или од нос пре ма раз ли чи тим пи та њи ма, ових 
ја сно одво је них ка те го ри ја љу ди на со ци јал ној ле стви ци у зе мљи 
при је ма, не мо гу би ти исти, па чак ни слич ни.

Пе то, има раз ли ка про ис те клих из ду го го ди шњег цр кве
ног рас ко ла. 

Бур ни по ли тич ки рас ко ли ју го сло вен ског, а на ро чи ти срп-
ског дру штва то ком Дру гог свет ског и гра ђан ског ра та, на ли ни ји 
ко му ни сти-про тив ни ци ко му ни стич ке бу дућ но сти зе мље, тра гич-
но су се од ра зи ли и на рас кол пра во слав не цр кве, тзв. аме рич ки 
рас кол,  ко ји је тра јао од 1963. до 1992. го ди не. Пра во слав на цр-
ква у ди ја спо ри, са се ди штем у САД, као оштри про тив ник но вих 
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ко му ни стич ких вла сти у Ју го сла ви ји, про гла ше на је рас кол нич ком 
од зва нич не Срп ске пра во слав не цр кве, са се ди штем у Бе о гра ду.9) 
Рас кол нич ка цр ква из Аме ри ке је зва нич ну пра во слав ну цр кву оп-
ту жи ва ла за са рад њу са ко му ни сти ма и из да ју на ци о нал них и вер-
ских вред но сти. Су коб, пот по мог нут де ло ва њем тај них слу жби и 
ате и стич ких по ли ти ча ра, де ло вао је као ду бок и не по мир љив. Уз то 
је и пре ду го тра јао. На сре ћу, то је пре ва зи ђе но му дром по ли ти ком 
по кој ног па три јар ха го спо ди на Па вла, али тра го ви и ожиљ ци су 
оста ли. На ро чи то у све сти и се ћа њи ма по сле рат них ге не ра ци ја у 
ди ја спо ри и њи хо вих по то ма ка. То је био је дан од ва жни јих об ли ка 
и раз ло га раз је ди ње но сти на ше ди ја спо ре.

Ше сто, ве ли ке су раз ли ке у ис по ља ва њу но стал ги је и љу
ба ви пре ма отаџ би ни – че сто дра стич не и бур не, у ор га ни за ци ја-
ма ми тин га по др шке или про те ста за вре ме НА ТО бом бар до ва ња 
Ср би је или санк ци ја, са екс трем ним по је дин ци ма и гру па ма ко је су 
пре ти ле те ро ри стич ким ак ци ја ма ко је су, на сре ћу, из о ста ле.

Вла сти и слу жбе за над зор ими гра на та у зе мља ма при је ма, у 
вре ме за о штре них од но са и по то њег гра ђан ског ра та на бив шем ју-
го сло вен ском про сто ру, као ноћ ну мо ру су има ле за зи ра ње и страх 
од ра ди ка ли за ци је су ко ба по је ди них ими грант ских удру же ња, ор-
га ни за ци ја и екс трем них по је ди на ца или ис по ља ва ња ре вол та пре-
ма при стра сној по ли ти ци зе ма ља у ко ји ма су жи ве ли на ши исе-
ље ни ци. Број не су де мон стра ци је и про те сти ко је су та удру же ња 
ор га ни зо ва ла ши ром све та, че сто у ри зич ном до ди ру јед них и дру-
гих, са мо гућ но шћу еска ла ци је су ко ба из ме ђу њих или са ор га ни ма 
зе мље-до ма ћи на. По у че ни гор ким ис ку стви ма су ко ба Кур да и Ту-
ра ка, Је вре ја и Па ле сти на ца, Јер ме на и Ту ра ка и др., вла сти зе ма ља 
при је ма су ко ри сти ле све по зна те ме то де из ар се на ла тај них слу-
жби да осу је те но ве су ко бе из ме ђу де ло ва бив ше ју го сло вен ске ди-
ја спо ре (уце не, усло вља ва ње бо рав ка и рад них до зво ла, ин ста ли-
ра ње“кр ти ца“ у удру же њи ма исе ље ни ка, прет ње  гу бит ком по сла 
или от пу шта ња због уче шћа у про те сти ма и сл.). Са дру ге стра не, 
на ста ју по де ле у ди ја спо ри на „хе ро је“ и „из да ји це“, на „пра ве па-
три о те“ и „ку ка ви це“, на „бор це“ и „опор ту ни сте“, на при пад ни ке 
сво је на ци је и са рад ни ке  стра них вла сти. По сле ди це ових по де ла 
су би ле бол не у то вре ме, али и на ду ги рок.

Сед мо, по сто је раз ли ке про ис те кле из тра па ве по ли ти ке 
др жа ве пре ма ди ја спо ри.

9)  „Под при ти ском ко му ни ста Све ти ар хи је реј ски Са бор СПЦ, у ма ју 1963. го ди не,  су-
спен ду је епи ско па аме рич ко-ка над ског Ди о ни си ја, што је до ве ло до фор ми ра ња „Сло-
бод не Срп ске пра во слав не цр кве“ са три епар хи је: за Аме ри ку и Ка на ду, Аустра ли ју 
и Но ви Зе ланд и За пад ну Евро пу, са се ди штем у Но вој Гра ча ни ци, Или но ис - САД“. 
„По ли ти ка“, 6. јун 2010, те ма не де ље: „Да ли је мо гућ рас кол у СПЦ?“
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Вла сти у зе мљи (пр во СФРЈ, па за тим СРЈ, па и у Ср би ји), 
во ди ле су ве о ма не кон зи стент ну по ли ти ку пре ма на шој ди ја спо ри.  
С об зи ром на из не те еле мен те из исто ри је на шег исе ље ни штва, 
вла сти ни су ду го мо гле да се отрг ну од при та је ног за зи ра ња, па чак 
и не при ја тељ ског од но са пре ма од ре ђе ним кру го ви ма ди ја спо ре, 
што је иза зи ва ло ве о ма не по пу лар не ме ре пре ма исе ље ни ци ма и 
про ду бљи ва ло јаз са ма ти цом. То се, из ме ђу оста лог, огле да ло у по-
зи ви ма вла сти и по ли ти ча ра на ло јал ност и по др шку, али уз исто-
вре ме но не по ве ре ње пре ма ди ја спо ри, у рас ко ра ку из ме ђу зах те ва 
за по др шку и ин ве сти ра ње у зе мљи и ус кра ћи ва ња пра ва при пад-
ни ци ма ди ја спо ре (су спен до ва но би рач ко пра во, кру ти и стро ги 
ца рин ски про пи си, пу та ри не и так се дво стру ко ве ће за исе ље ни ке 
не го за до ма ћу по пу ла ци ју и сл.), не ко рек тан од нос ло кал них вла-
сти пре ма исе ље ни ци ма у оства ри ва њу имо вин ских и дру гих пра-
ва, апе ли вла сти за ин ве сти ра ње у на шу при вре ду, без га ран то ва ња 
пра ва на сло бод но ко ри шће ње про фи та и си гур ност имо ви не и др.

Осмо, из ра же не су раз ли ке про ис те кле из по губ ног ду го
го ди шњег де ло ва ња до ма ћих и стра них оба ве штај них и кон
тра о ба ве штај них слу жби пре ма ди ја спо ри.

На пред смо већ на ве ли не ке об ли ке тог  по губ ног де ло ва-
ња до ма ћих и стра них тај них слу жби на ста ње све сти по је ди на ца 
и страх од ре пре сив них ме ра вла сти у зе мља ма при је ма, на де ло-
ва ње и ме ђу соб ни од нос удру же ња на ших исе ље ни ка и на њи хов 
по ло жај при ли ком бо рав ка у зе мљи или од лу ке о евен ту ал ном по-
врат ку у зе мљу. Та па ра но ич на си ту а ци ја, ка да вас, као исе ље ни ка 
или еко ном ског еми гран та, са по до зре њем гле да ју вла сти, па чак и 
не ки гра ђа ни зе мље при је ма, а слич но и вла сти у зе мљи по ре кла, 
исе ље ни ке ста вља у си ту а ци ју про ду же не не си гур но сти и бри ге 
за ег зи стен ци ју и по том ке. Ра зни ко ми те ти и слу жбе у зе мљи исе-
ље ни ке де ле на по доб не и не по доб не, на са рад ни ке и не при ја те ље, 
ро до љу бе и из дај ни ке и сл. То се ис по ља ва и у по на ша њу ор га на 
вла сти од пр вог су сре та на гра ни ци, па до од но са у ло кал ним слу-
жба ма и шал те ри ма, при ли ком го ди шњих од мо ра у зе мљи. По сле-
ди ца све га то га је го ми ла ње не за до вољ ства исе ље ни ка и сво ђе ње 
од но са пре ма ма ти ци ис кљу чи во на ди рект но фи нан сиј ско по ма-
га ње ро ди те ља и ро ђа ка до зна ка ма, ма да ни њих, због ри гид ног 
плат ног си сте ма и од но са са ино стран ством, ни је би ло ла ко, ни 
јеф ти но сла ти у зе мљу.

Ни је оправ да ње, али исти не ра ди, на ве ди мо и сле де ће.
До ма ће тај не слу жбе,  по сле Дру гог свет ског ра та, има ле су 

стал ни страх од суб вер зив ног или те ро ри стич ког де ло ва ња по је-
ди них ор га ни за ци ја из ди ја спо ре и, по на ло гу ру ко вод ства, ба ви ле 
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су се ло вом на кри ми нал це и не при ја те ље у ино стран ству, па чак 
и ли кви да ци ја ма. За пра во на та кве ак ци је су им слу жи ле из ве сне 
те ро ри стич ке ак ци је уба че них ко ман до са, об у ча ва них и по сла тих 
у зе мљу од стра них тај них слу жби, уби ства или ра ња ва ња на ших 
ди пло ма та од стра не уста шких гру па и по је ди на ца, суб вер зив но 
де ло ва ње не при ја тељ ских исе ље нич ких ор га ни за ци ја и сред ста ва 
ин фор ми са ња, по је ди ни ко ман до си ко ји су на ја вљи ва ли ли кви да-
ци ју Ти та и дру гих по ли ти ча ра и др.

Стра не слу жбе су, у истом пе ри о ду, по др жа ва ле, фи нан сиј-
ски, обу ком и на о ру жа ва њем по ма га ле и сти му ли са ле ак тив но сти 
ан ти ко му ни стич ких ор га ни за ци ја ди ја спо ре. У слу ча је ви ма уба-
ци ва ња у Ју го сла ви ју не ко ли ко те ро ри стич ких на о ру жа них гру па, 
на кнад но је до ка за но да су би ле ор га ни зо ва не, при пре ма не, фи-
нан си ра не и пре ве зе не од стра не стра них слу жби. У вре ме рас па-
да Ју го сла ви је, санк ци ја и бом бар до ва ња, због стра ха од мо гу ће 
ра ди ка ли за ци је срп ске ди ја спо ре, стра не тај не слу жбе су де ло ва ле 
на при вла че њу са рад ни ка и ди сци пли но ва њу исе ље нич ких ак ти-
ви ста, из ну ђи ва ле са рад њу по је ди на ца из ди ја спо ре на до ја вљи ва-
њу и са рад њи, ра ди пред у пре ђи ва ња мо гу ћих ак ци ја исе ље нич ких 
удру же ња и по је ди на ца, по себ но оних нај ре вол ти ра ни јих због не-
прин ци пи јел не по ли ти ке вла сти у зе мља ма при је ма пре ма Ср би ји 
и срп ском на ро ду.

Ре зул тат де ло ва ња свих по ме ну тих и дру гих, не по ме ну тих 
раз ли ка је ка та стро фа лан: ду бо ка и ско ро не пре мо сти ва раз је ди ње-
ност на ше ди ја спо ре, ко ју ни му ка ни ту га због пат њи у до мо ви ни 
ни је ус пе ла да ује ди ни.

При ме ра ра ди,  у Фран цу ској је 1994. го ди не де ло ва ло пре ко 
сто ти ну раз ли чи тих удру же ња срп ске ди ја спо ре (118). Про па ли су 
сви по ку ша ји ује ди ња ва ња, пра вље ња тзв. кров не струк ту ре или 
ор га ни за ци је. Слич но је би ло и у дру гим цен три ма где по сто је срп-
ске исе ље нич ке за јед ни це и удру же ња.

За раз ли ку од нас, при мер на је со ли дар ност и ује ди ње ност 
ма ке дон ске (сем у Ср би ји, где по сто ји ви ше чи сто ма ке дон ских и 
срп ско-ма ке дон ских удру же ња у стал ном су ко бу), хр ват ске, ал бан-
ске ди ја спо ре око на ци о нал них ци ље ва и по мо ћи ма ти ци, а још 
ви ше грч ке, укра јин ске, јер мен ске, је вреј ске и дру гих за јед ни ца у 
ди ја спо ри. Ве ли ки зна чај у то ме од и гра ва грч ка, ру ска, јер мен ска 
и коптска цр ква на оку пља њу и по мо ћи пра во слав ци ма, без об зи ра 
из ко је пра во слав не зе мље по ти чу. То је за сва ку по хва лу и по што-
ва ње.
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Због све га ово га, за да так Ми ни стар ства за ди ја спо ру и на-
ших нај ак тив ни јих удру же ња у све ту је сте да се те раз ли ке и су-
ко би (нај че шће око функ ци ја и ко ри шће ња сред ста ва ко је за ту 
на ме ну из два ја ју зе мље до ма ћи ни) пре ва зи ђу, ка ко би се ве ли ки 
про бле ми пред ди ја спо ром и срп ским на ро дом ефи ка сни је ре ша ва-
ли у на ред ном раз до бљу. 

Без то га те шко је оства ри ти ко ор ди ни ра ну ак ци ју ани ми ра-
ња срп ске ди ја спо ре за зна чај ни ја ула га ња у до ма ћу при вре ду жед-
ну све жег ка пи та ла. У нај бо љу ру ку мо же мо ра чу на ти на стал ни 
при лив до зна ка из ди ја спо ре, на ме ње них чла но ви ма по ро ди ца ко ји 
жи ве у Ср би ји. А, као што је ре че но, то ни су ма ли из но си на го ди-
шњем ни воу.

Сво је вр сне спо ме ни ке „ин ве сти ра ња“ на ше ди ја спо ре ви ди-
мо сву да око нас. У сва ком се лу из ко га су по шли у свет, ди жу се 
спо ме ни ци та шти не и су је те, крун ски до ка зи да је онај ко ји је по-
шао, из и због си ро ма штва, ус пео „та мо пре ко“. Ве ле леп не и бо га-
то опре мље не ку ће у ко ји ма ни ко не жи ви, а нај ве ро ват ни је не ће ни 
жи ве ти. Ста ри ро ди те љи чу ва ју те објек те за по ка зи ва ње и за до ла-
зак сво јих из све та, је дан пут го ди шње. Све ста ну ју ћи у тро шним, 
ста рим ку ћа ма по ред ових ве ли ких са раз и гра ним фа са да ма.

На ши исе ље ни ци су пот пу но убе ђе ни да су на тај на чин ин-
ве сти ра ли у из град њу сво је зе мље и оду жи ли да нак сво ме кра ју. А 
тај бес ко ри сни и не про дук ти ван тро шак ни ко ме ни је до нео на пре-
дак. Пот пу но уза луд по тро ше на сред ства, да би се над ма шио ком-
ши ја, ко ји је сво ју „па ла ту“ већ из гра дио у за ба че ном се лу. Ка ко 
про ме ни ти тај при ступ од ло же ном жи во ту?

ЗАКЉУЧАК

До зна ке пред ста вља ју нај ва жни ји из вор стра ног ка пи та ла у 
Ср би ји. Го ди шњи при лив де ви за по осно ву до зна ка из но си ви ше 
од пет ми ли јар ди до ла ра и ве ћи је од при ли ва стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја и кре ди та. Не по вољ на окол ност је што се овај но вац 
тро ши не про дук тив но, на лич ну по тро шњу. Усме ра ва ње ин ве сти-
ци о ног по тен ци ја ла ди ја спо ре под ра зу ме ва те мељ ну ана ли зу мо-
ти ва и спе ци фич но сти срп ске ди ја спо ре. По сто је сна жни до ка зи 
да је раз је ди ње ност нај и стак ну ти ја ка рак те ри сти ка на ше ди ја спо-
ре. Има ју ћи у ви ду ову чи ње ни цу, као и још увек све жа ис ку ства 
са не у спе шним и ком про ми ту ју ћим мо би ли за ци ја ма фи нан сиј ских 
сред ста ва ди ја спо ре, не ре ал но је оче ки ва ти ја чи од зив ди ја спо ре 
на цен тра ли зо ва не, изо ло ва не и ре кла мер ске по зи ве др жав не ад-
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ми ни стра ци је. Уме сто то га, ве ће шан се за успех има ју фо ку си ра не 
ак тив но сти, усме ре не на упо зна ва ње ди ја спо ре са ло кал ним мо-
гућ но сти ма за ула га ња у но ве ак тив но сти и по сто је ћа пред у зе ћа. 
Да би се ово оства ри ло, би ло би свр сис ход но да се ди ја спо ра по-
сма тра као по себ на гру па ин ве сти то ра, гру па ко ја за слу жу је по-
се бан трет ман. Тај трет ман се не би оства ри вао спе ци фич ним и 
не тр жи шним олак ши ца ма (на при мер, по ре ским олак ши ца ма или 
суб вен ци ја ма), по што њих у ак ту ел ном еко ном ском си сте му Ср би-
је има до вољ но.

Ино ва тив ни на чи ни мо би ли за ци је сред ста ва ди ја спо ре у ви-
ду об ве зни ца за ди ја спо ру или хар ти ја од вред но сти еми то ва них 
на осно ву до зна ка, има ју ма ле шан се за успех. По ред при вла че ња 
ин ве сти ци ја у про це су при ва ти за ци је или при вла че ња ин ве сти ци-
ја “од ле ди не” (gre en fi eld ин ве сти ци је), оно што је по тен ци јал но 
успе шно је су фон до ви ри зич ног ка пи та ла у ко ји ма би цен трал но 
ме сто има ли ин ве сти то ри из ди ја спо ре. У њи ма би ин ве сти то ри 
кон цен три са ли сво ја и при ку пље на екс тер на сред ства за ин ве сти-
ра ње у Ср би ји. На чи ни по др шке др жа ве раз во ју фон до ва ри зич-
ног ка пи та ла мо гу би ти раз ли чи ти: ин ве сти ра ње др жа ве у при ват-
не фон до ве ри зич ног ка пи та ла, др жав но кре ди ти ра ње при ват ног 
фон да ри зич ног ка пи та ла, осни ва ње за јед нич ког др жав но-при ват-
ног фон да ри зич ног ка пи та ла (јав но-при ват но парт нер ство), да ва-
ње га ран ци ја ин ве сти то ри ма при ула га њу у при ват не фон до ве ри-
зич ног ка пи та ла. Тре ба раз мо три ти мо гућ ност да се под стак ну и 
ула га ња ин сти ту ци о нал них ин ве сти то ра у фон до ве ри зич ног ка пи-
та ла. То се мо же по сти ћи омо гу ћа ва њем ула га ња ин ве сти ци о них 
фон до ва, пен зи о них фон до ва и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва у фон до-
ве ри зич ног ка пи та ла, по ре ским олак ши ца ма за овај вид ула га ња 
и сна жном ин фор ма ци о ном по др шком о мо гућ но сти ма за ула га-
ње (ор га ни за ци ја се ми на ра на ко ји ма ће се су сре сти пред став ни ци 
би зни са, фон до ва ри зич ног ка пи та ла и фи нан сиј ског сек то ра). У 
др жав ној ад ми ни стра ци ји ва ља од ре ди ти над ле жне ин ве сти ци о-
не са вет ни ке за по ве зи ва ње за ин те ре со ва них ме на џе ра фон до ва 
ри зич ног ка пи та ла и фи нан сиј ских ин ве сти то ра. Ва жна је и еду-
ка ци о на уло га др жа ве у про мо ви са њу зна ча ја фон до ва ри зич ног 
ка пи та ла. Она тре ба да бу де ор га ни за тор кон фе рен ци ја и дру гих 
фо ру ма на ко ји ма ће се су сре сти на уч ни ци, ин же ње ри, пред у зет-
ни ци и фи нан сиј ски ин ве сти то ри. Мо гу ће је да др жа ва ор га ни зу је 
мре жу по слов них ан ђе ла и мре жу ин ве сти то ра у фон до ве ри зич-
ног ка пи та ла, чи ме се по ве ћа ва мо гућ ност ве ћих ула га ња и упо зна-
ва ња јав но сти са овим ви дом раз вој них фон до ва.
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По треб ни су и ин фор ми са ње и еду ка ци ја ди ја спо ре о мо гућ-
но сти ма и пред но сти ма ин ве сти ра ња, о са рад њи са свим укљу че-
ним стра на ма у том про це су, о при пре ми сту ди ја из во дљи во сти, 
фи нан сиј ских ана ли за и слич но. По треб но је из ра ди ти сво је вр сну 
ма пу ди ја спо ре, ко ја би ува жи ла раз ли чи те мо ти ве, ин те ре се и ка-
рак те ри сти ке раз је ди ње не срп ске ди ја спо ре.

Vladimir Vuckovic

INVESTMENT POTENTIALS OF SERBIAN 
DIASPORA FOR INVESTMENT IN 
SERBIA – REALITY OR ILLUSION

Sum mary  
Re mit tan ces are for Ser bia most im por tant so ur ce of fo re ign ca-

pi tal, but the re mit tan ces and di a spo ra re ce i ved lit tle pu blic at ten tion. In 
this pa per we analyze dif fe rent cha rac te ri stics of the Ser bian di a spo ra, 
it’s pos si ble mo ti ves for sen ding re mit tan ces and ways to chan nel re-
mit tan ces in to pro duc ti ve use. Gi ven the gre at di su nity of the Ser bian 
di a spo ra, as well as bad ex pe ri en ces with in ve sting in the de ve lop ment 
of the it’s ho me co un try, we sho uld not ex pect lar ge ef fects of a call for 
help and pa tri o tism. Ef fi ci ent ap pro ach to Ser bian di a spo ra in vol ves the 
de ve lop ment of new re la ti on ships and new of fers for in vest ment in the 
ho me co un try.
Key words: re mit tan ces, di a spo ra, de ve lop ment, in vest ment.

ЛИТЕРАТУРА

Global Economic Prospects, (2006). Economic ImplicationsofRemittancesand
Migration,World Bank.

Николић, М. (2006). “Макроекономски ефекти помоћи и дознака” , НБС 
Центар за истраживања, мај.

Ketkar, S. and Retha, D. (2007). “Development Finance Via Diaspora Bonds”, 
WorldBankPolicyResearchWorkingPaper 4311.

Ketkar, S. and Retha, D. (eds.), (2009). InnovativeFinancing forDevelopment,
World Bank.

Пелевић, Б. (2009). “The Microeconomics of Migrants’ Remittances”,  Scientific
Review No. 38.

Ratha, D. (2007). “Leveraging Remittances for Development”, MigrationPolicy
InstitutePolicyBrief, June.

Ratha, d. and Riedberg, J. (2005). “On Reducing Remittances Costs”, World Bank 
Working Paper, May.



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.289-304.

304

UN Economic Commission for Europe, (2007). Financing InnovativeDevelop-
ment.


	spm-3-2010
	0-000sadr
	spm-III-1-1


