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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Владајућа либерална економска доктрина данас стоји на становишту 
да су страна улагања, односно стране инвестиције основ привредних ин-
теграционих процеса на планетарном нивоу. Раст страних, посебно ди-
ректних, улагања посебно је изражен у последње четири деценије и један 
је од најважнијих фактора који је утицао на интернационализацију и гло-
бализацију светске производње и трговине као основе новог међународног 
економског поретка. Међународна кретања капитала из једне земље у дру-
гу своје историјске корене имају у време првобитне акумулације капитала. 
Ипак, прва „масовнија улагања капитала на међународном плану уследила су 
после индустријске револуције, са интензивнијим развојем капиталистичке 
производње“ (Аврамовић 2006:13).

Крај двадесетог века обележила је политичка, друштвена и економска 
транзиција социјалистичких земаља. Последица радикалних промена на 
политичком плану била је девастација монизма и увођење вишестраначја у 
политичко одлучивање, приватизација државне и друштвене својине и кон-
тролна улога тржишта у сфери економских односа и, коначно, промоција 
капиталистичких уместо социјалистичких друштвених вредности. 

И управо рестаурација капитализма, започета рушењем берлинског 
зида, отворила је тржишта дојучерашњих држава социјалистичког лагера 
за учешће у међународној утакмици. Више није било препрека за либера-
лизацијом кретања роба, услуга, капитала и људи, које су као четири вели-
ке слободе биле промовисане као циљеви економских реформи Европске 
заједнице, седамдестих година двадесетог века. Либерализована тржишта 
екс социјалистичких економија била су додатни стимуланс међународном 
кретању капитала. Он је био conditio sine qua non за остварење реформи на-
ционалних привреда и њихово укључивање у глобални светски економски 
поредак грађен на неолибералном развојном концепту. Међународни капи-
тал био је услов за приватизацију државних предузећа и природних ресурса, 
а за његов улазак била је неопходна либерализација трговине, финансијског 
тржишта, адекватан законодавни оквир заснован на економској десувере-
низацији држава.

Целокупан концепт међународног кредитирања и уопште економских 
односа наметао је консензус на који су транзиционе земље (не)вољно прис-
тале: страна улагања су главни извор за структурално прилагођавање њихо-
вих привреда у нови глобални привредни систем. У наставку рада аутори 
ће презентовати појавне форме страних улагања са посебним освртом на 
стране директне инвестиције. У раду ће бити обрађени основни мотиви, али 
и ризици који прате страна улагања и њихов утицај на величину и селекци-
ју страних инвестиција и ефекте по привреду земље реципијента. На крају, 
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аутори ће дати осврт на стране директне инвестиције у Србију и Косово и 
Метохију као њен саставни део и указати на противречности и дупле стан-
дарде који се примењују у овој области.

СТРАНА УЛАГАЊА, ПОЈАМ И ВРСТЕ

Страна директна улагања су данас један од најзначајнијих видова међу-
народног кретања капитала. Њима се кроз глобалну алокацију средстава 
за производњу стварају услови за оптималну оплодњу капитала за страног 
улагача а, у исто време, требало би да се оствари економски раст и други 
бенефити за државу реципијента. Међу форме страних улагања спадају са 
својим специфичностима и портфолио инвестиције, заједничка улагања 
(јoint venture), те концесије и улагања по BOT систему. 

У међународној привредно-правној доктрини и пословној пракси стра-
на директна улагања се дефинишу као „трансфер фондова и других мате-
ријалних вредности из једне државе (државе извознице капитала) у другу 
државу (земљу увозницу капитала) са циљем коришћења тих средстава у 
пословању предузећа у тој држави, а у циљу директне или индиректне пар-
тиципације у добити предузећа“ (Енциклопедија 1985: 246).

Страно директно улагање, према дефиницији Секретаријата Светске 
трговинске организације, постоји када улагач из једне земље (the home 
country) стекне имовину у другој земљи (the host country) са намером да 
управља том имовином. Намера управљања јесте оно што директно страно 
улагање одваја од портфолио улагања (WTO Secretariate 1996: 6). Наравно, 
усаглашену дефиницију Светска трговинска организација донела је на бази 
ставова Међународног монетарног фонда, који је доњу границу својинског 
удела нерезидента у директном страном улагању лимитирао на најмање 
10 одсто својинског удела или више. Уз минимум власничког удела Фонд 
утврђује правни стандард власника страном улагачу и поставља логичну пре-
тпоставку и намеру инвеститора да трајно управља привредним субјектом у 
сразмери са процентуалним својинским учешћем. 

Страна директна улагања као један од аспеката међународних инвести-
ција, подразумевају улагања која за циљ имају стварање активног економ-
ског интереса, који се остварује кроз право својине (најмање у висини од  
10 процената инвестиције), контролу пословања и могућност управљања 
над уложеним средствима од стране страног инвеститора. 

За разлику од директних страних улагања, где се купује власнички 
или сувласнички део привредног субјекта код портфолио улагања нере-
зидентни улагач купује хартије од вредности резидентне компаније без 
намере да тиме утиче на пословну политику предузећа, и да на бази истих  
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остварује добит. Циљ иностраног портфолио улагача не конзумира наме-
ру управљања нити утицај на пословну политику предузећа, јер је овај улог 
максимизиран са до 10 одсто вредности уложених средстава, већ полази 
од територијално-политичке диверзификације ризика, као механизма који 
омогућава искоришћавање разлика у висини каматних стопа на домаћим и 
иностраним тржиштима. 

Код заједничког улагања (joint venture) нерезидентни улагач са домаћим 
предузећем ствара нови привредни субјекат, по правилу, на тачно орочени 
временски период, са циљем остваривања заједничке добити односно сноше-
ња заједничког ризика. Основна разлика између страних директних и зајед-
ничких улагања управо лежи у времену трајања пословног односа. Док су 
стране директне инвестиције временски неодређене и засноване на трајним 
пословним интересима, заједничка улагања су временски детерминисана, али 
и без лимитације опције наставка сарадње. Joint venture европског континен-
талног права одликује уговорно или власничко повезивање привредних субје-
ката са унапред одређеним пројектом који предвиђа учешће страног улагача. 

У правној теорији и пословној пракси као најшире прихваћена подела 
страних директних улагања фигурира подела на Greenfield инвестиције (у 
ледину) и мерџере и аквизиције. Greenfield инвестиције представљају нај-
пожељнији облик СДУ са аспекта земље реципијента, јер подразумевају 
комплетно улагање и одговорност странца у изградњи, организацији, тех-
нологији производње и реализацији пословног пројекта. Са друге стране 
мерџери, тј. спајања и аквизиције, односно куповине већинског или мањин-
ског пакета акција у ситуацији фузије два партнера производе генерално 
подељену и свакако мању одговорност инопартнера засновану на, неретко, 
мањој иновативности и тежњи за стварањем сумњивих доминантних по-
ложаја на тржишту. Страна директна улагања свакако одликује својински 
удео у распону од најмање 10 до 100 процената на основу ког страни улагач 
постаје власник са правом контроле и управљања привредним субјектом у 
економији државе пријема. 

МОТИВИ СТРАНИХ УЛАГАЧА И РЕЦИПИЈЕНАТА

Наравно, при том, треба имати у виду два постулата. Прво, капитал се 
увек креће из земље која располаже вишком акумулације и развијене при-
вреде ка економски неразвијеној или слабо развијеноj економији државе 
која је у дефициту сопствених извора средстава. Ово је посебно изражено 
када је земља реципијент капитала екс транзициона држава. И, друго, носи-
оци страног улагања увек теже комплетној контроли и потпуном управљању 
над домаћим предузећем чији су већински или потпуни власник.
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Када је у питању кретање страних директних инвестиција између при-
вредних субјеката индустријски високо развијених држава оно се одвија из-
међу мултинационалних компанија на стратешком нивоу. Стратешки циље-
ви су повећање конкурентности и изградња боље позиције на тржишту, а 
ризици ових врста улагања спадају у домен уобичајених комерцијалних ри-
зика пословне делатности.

Основни мотив пословања, а тиме и страних директних улагања, мулти-
националних компанија су максималне профитне стопе, веће него у земљи 
извозници капитала, и подизање вредности имовине власника предузећа. 
Њима свакако треба додати и реализацију стратешких и економских мотива. 
Ти мотиви се испољавају у неколико аспеката. Прво, у повећању обима про-
изводње и укупног пословања. Друго, повећање производње засновано је на 
обезбеђеним додатним јефтиним природним ресурсима државе реципијен-
та улагања. Треће, страни улагач у највећој мери експлоатише јефтину радну 
снагу у држави пријема стварајући претпоставку за додано смањење произ-
вођачке цене производа и подизање своје међународне конкурентности. И, 
четврто, повећање конкурентских перформанси и освајања нових тржишта 
резултат је и бенефита које страни инвеститор добија и кроз бесплатне ин-
дустријске локације и комуналне услуге, стимулативне пореске стопе... 

Са друге стране, „лајт мотив земље увознице страних директних улагања 
је принудна супституција недостајуће домаће акумулације. То је обележје 
свих економија земаља у транзицији. Страна улагања постају замајац при-
вредног раста било кроз стварни прилив капитала, било кроз реинвестирану 
добит од страног улагања, што у оба случаја има мултипликовани луктарив-
ни ефекат“ (Аврамовић 2006: 78).

Дилема при избору одлуке – међународни кредит или страно директно 
улагање практично и не постоји. Екс транзиционе земље, па и наша, су углав-
ном презадужене, па је СДУ далеко повољнија опција од подизања додатних 
кредита. Страна улагања су пут и мотив за поправљање платног дефицита 
земље кроз производњу организовану са страним капиталом намењену из-
возу и супституцију увоза домаћом производњом. То је modus operandi за 
консолидацију платног биланса и смањење доспелих обавеза.

„Како се одражавају СДУ на друштво зависи од много чинилаца, а 
понајвише од: гране индустрије у коју ино-улагач инвестира, затим од 
програма производње и програма развоја, те од еколошке одговорности, 
енергетске ефикасности и нивоа технолошке интензивности, а понајвише 
од намера инвеститора. Од наведених чинилаца зависи да ли се стране ди-
ректне инвестиције могу сврстати у групу корисних и развојних или у групу 
штетних и експлоататорских“ (Дробњак 2013: 12). 

Мотиви приматеља улагања очитују се у трансферима технологије, 
отварању нових радних места те побољшању квалитетне радне снаге  
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(повећање знања и вјештина кроз оспособљавање радника). Један облик 
користи за замљу одредишта приљеви су у државни прорачун. Дјеловање 
мултинационалне компаније на локалном тржишту и стварање добити која 
се онда опорезује осигурава знатне приљеве у државни прорачун (Гргић и 
др. 2012: 93). 

Директна страна улагања су и прилика да се прибаве модерна техни-
чко-технолошка решења и смањи технолошки јаз на релацији развије- 
ни-неразвијени. Поред освајања права коришћења индустријске својине 
привредни субјекти земље реципијента за мотив имају и пренос знања и ис-
кустава из области маркетинга, организације и система управљања. Мотив 
је свакако и отварање нових радних места и смањење незапослености, која 
је изразито негативна консеквенца приватизације привреда транзиционих 
држава. Но, закономерна је појава и пораст тражње за профилисаном рад-
ном снагом по окончаној приватизацији националних привреда транзици- 
оних држава.

Већина експерата сматра да страна директна улагања у тзв. greenfield 
инвестиције спадају у ред корисних и развојних СДУ са аспекта држа-
ве реципијента. Са друге стране, добар део осталих страних улагања су 
штетне и са собом носе нижи степен технолошке интензивности и да-
леко мање друштвених користи у односу на трошкове које су та улагања  
проузроковала. 

Они истичу како таква улагања могу проузроковати пораст утјецаја 
мултинационалних компанија на економску политику и стабилност земље 
те како може доћи до монополистичког односа између мултинационалне 
компаније и земље приматеља инвестиције. Осим наведеног, друштвени 
трошкови могу настати и приликом преузимања постојећег подузећа. Ра-
ционализацијом радне снаге у преузетом подузећу може доћи до смањења 
запослености у земљи. Земља такођер може имати трошак од уласка ино-
земних улагача ако су потицаји које је понудила већи од користи улагања. 
Негативни утјецаји се могу јавити и код структуре тржишта рада и то тако 
да може доћи до смањења количине добрих послова, а повећања лоших (Ма-
рић–Матић 2018: 151).

РИЗИЦИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА

Ризик се у јуриспруденцији дефинише као опасност од наступања неког 
будућег догађаја који за последицу може да има оштећење или уништење 
тачно одређене ствари односно проузрокује немогућност извршења оба-
везе дужника из одређеног облигационог односа. У домену страних ди-
ректних улагања, који су део међународних економских односа, ризик је 
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евидентно нежељени део тржишног привређивања који углавном погађа 
иностраног улагача. Наступање ризичног догађаја и негативних последи-
ца може да буде резултат више силе, битно промењених околности, случаја 
или пак долазних радњи примаоца капитала односно органа државе ре-
ципијента. Утврђивање узрока предуслов је за утврђивање одговорности  
за штету.

Већина наведених ризика је независна од воље уговорних страна, а 
сличан карактер имају и комерцијални ризици који прате страна директ-
на улагања. У домену СДУ најчешћи су ризици рентабилности инвести-
рања, проблеми везани за наплату потраживања услед стечаја или ликвида-
ције дужника или судског поравнања, па и ризик промене валутног курса, 
који у случају да је резултат одлуке државног органа, припада категорији 
некомерцијалних ризика. Комерцијални ризици при страном директном 
улагању су уобичајени елеменат пословања и уговорне стране, посебно не-
резидент, се од њих штите стандардним правним средствима обезбеђења, 
па у том контексту, с обзиром да имају међународни карактер, не утичу у 
значајнијој мери на привлачност амбијента једне земље за страна директна 
улагања. Економска теорија при том стоји на становишту да се ниво ризи-
ка, принос и цена капитала привредног субјекта налазе у позитивном ко-
релативном односу. То се, међутим, не може рећи за некомерцијалне или 
политичке ризике.

У некомерцијалне или политичке ризике спадају догађаји који су резул-
тат последица више силе (али друштвеног узрока) или последица индирект-
них или директних одлука надлежних органа државе реципијента, а имају 
изразито негативан утицај на међународна кретања капитала односно на 
СДУ. Став међународне пословне праксе, а и правне доктрине око иденти-
фикације некомерцијалних ризика је усаглашен и конзистентан. У некомер-
цијалне ризике спадају: конфискација, национализација, експропријација, 
одустајање од извршења уговора, рат, оружани сукоби, грађански немири, 
одустајање од конвертибилности валуте, ризици везани за репатријацију и 
трансфер валуте и елементарне непогоде. 

Међутим и поред јединствене енумерације некомерцијалних ризика на 
међународом нивоу, њихове вишедеценијске практичне примене у домену 
СДУ и предузетих мера на њиховој класификацији и стандардизацији од 
стране Организације за економску сарадњу и развој, политички ризици не-
мају јединствену систематизацију.1

1 У својој Студији о инвестицијама у земљама у развоју из 1978. године ОЕЦД је неко-
мерцијалне ризике класификовао у три групе. Прву групу ризика чине ризици кон-
фискације, национализације и уопште мера експропријације страних средстава за које 
странцима није исплаћена адекватна накнада. У ову групу ризика укључена је и инди-
ректна национализација, под којом се подразумевају мање или више дискриминаторске  
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Премда међу аналитичарима постоје разлике у поимању ризика данас 
је мање више издиференциран став да се „под политичким ризиком под-
разумјева свака активност државе која резултира смањењем вриједности и 
капитала подузећа. Често се под ризиком земље подразумјева политички ри-
зик који подразумјева да у даној земљи постоји мјешање политичких факто-
ра у рад приватног сектора. Политички ризик је ужи појам од ризика земље 
и односи се на ризик да владе земље у коју се жели инвестирати неочекивано 
уведе специфичне прописе који могу резултирати дисконтинуитетом и са-
жимањем инвестицијске активности компаније у земљи домаћину капитала“ 
(Радман Пеша и др. 2016: 192).

Вишедеценијска пракса страних директних улагања, упркос сложености 
међународне и националних процедура, вредности и значају инвестиција, 
израженој потреби за посебном заштитом мобилног капитала, који дола-
зи из високоакумулативних економија допринела је стварању аутономних 
правила кретања капитала. Томе је допринео и неолиберални концепт при-
вредног развоја савременог света заснован на слободи кретања роба, услуга, 
људи и капитала у ком држава треба да сачини односно прихвати међуна-
родни регулаторни оквир и гарантује његову реализацију. Имплементација 
међународних стандарда заштите страних улагања претпоставља стабилан 
политички амбијент, функционисање правне државе, изградњу повољне 
инвестиционе климе и укључивање транзиционих и неразвијених и слабо 
развијених држава у међународну тржишну утакмицу. Отуда и не чуди што 
се преко 60 процената СДУ одвија у међусобној размени 20 индустријски 
најразвијенијих држава света, међу којима се посебно истичу земље чла-
нице Организације за економску сарадњу и развој. Интензитет привред-
но-инвестиционе сарадње компанија посебно држава ОЕЦД диктиран је 
економским интересима, заснованим на компатибилним индустријама, 
усаглашеном законодавном оквиру и одсуством политичких ризика. Какав 
је, међутим, однос најразвијенијих држава и земаља у развоју и држава у 
транзицији у домену страних директних улагања. 

Следећи економску логику капитал се из високо акумулативних еконо-
мија креће ка државама са перманентним дефицитом средстава. У условима 
високе тражње капитала и платежне презадужености држава увозница СДУ  

мере које земље реципијенти страних улагања предузимају према страним инвестито-
рима. Другу групу чине ратни ризици, под којим се подразумевају и револуција, побу-
не, грађански немири уклјучујући и грађански рат. У ову групу ризика, дакле, спадају 
поред међународних фактора (рат) и унутрашње политички проблеми. Трећу групу 
некомерцијалних ризика чине ризици везани за трансфер новца односно за репатрија-
цију капитала и трансфер добити. Чини се да би трећој врсти комерцијалних ризика 
требало да припадне и индиректна национализација, која је по обиму предузиманих 
дискриминаторских мера управљених према страном улагачу шира, али да им је крајњи 
ефекат исти.
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се намећу као спасоносно решење. Али, у условима високе тражње капи-
тала, његова цена на тржишту расте, па су државе реципијенти неретко 
у позицији да страним улагачима нуде привилегован положај, кроз осло-
бођење од плаћања пореза у првим годинама рада, смањење пореза на до-
бит, ослобођење од комуналних и других такси, увоз опреме без царине, 
субвенције на отварање нових радних места... Томе свакако треба додати и 
мере које јачају правну сигурност, попут својинске заштите, гарантовање 
права на непокретности, заштиту правног положаја страних улагача од 
једностраних аката државе реципијента, сузбијање сиве економије, и ко-
рупције, смањење административних процедура... Наравно, све ове мере 
стимулативно делују на трансфер капитала и што је најважније на високе 
профитне стопе улагача. 

Једна од међународних институција која, поред осталог, треба да поспе-
ши међународно кретање капитала је Светски економски форум. Форум је 
непрофитна организацију која окупља водеће пословне људе и политичаре 
савременог света и има статус посматрача при Економском и социјалном са-
вету Уједињених нација, а у својим годишњим извештајима сачињава и Гло-
балну листу конкурентности. Према извештају Светског економског форума 
за 2018 Србија је рангирана на 65. месту Глобалне листе конкурентности у 
конкуренцији 140 држава, а оно што охрабрује је да има већи раст у односу на 
све земље у региону. При том, „имајући у виду комплексну структуру ИГК-а, 
конкурентност коју репрезентује могли бисмо грубо дефинисати као скуп ин-
ституција, политика и чинилаца који одређују степен продуктивности земље. 
Нивоом конкурентности изражава се капацитет националне привреде да у 
средњорочном периоду генерише одрживи економски раст на постојећем 
нивоу развијености“ (ФРЕН 2018: 8).

ЗАШТИТА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА

Премда је основни постулат уговорног права једнакост уговорних стра-
на јасно је да de facto постоји разлика у економској снази држава даваоца и 
примаоца капитала. Она се на неформалном плану манифестује кроз разне 
врсте економских, политичких и других притисака, а на правном кроз ди-
пломатску2 и међународноправну заштиту, која у крајњој мери подразумева 
покретање спора пред арбитражом или међународним судским инстанцама. 

2 У мере дипломатске заштите улазе и посебни међудржавни споразуми између држава 
извозница и увозница капитала на основу којих држава реципијент исплаћује држави 
даваоцу капитала паушални износ из кога ова надокнађује претрпљену штету свог ула-
гача, док у екстремне видове дипломатске заштите страних улагања улазе: пленидба 
имовине, економска блокада земље, блокада финансијских средстава у иностранству, 
па чак и војна интервенција.
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Такође, „поред уобичајених приватно-правних средстава заштите, као 
што је конституисање хипотеке или успостављање других облика обезбеђења 
страних улога, и посебним облицима гаранције и осигурања инвестиција, 
чија се суштина заснива на могућности да физичка и правна лица државе из-
вознице капитала имају право осигурања инвестиција у иностранству код др-
жавних фондова своје земље“ (Ћирић А. 2002: 479). Ова врста заштите свој 
правни основ има у билатералним уговорима о подстицању и заштити стра-
них инвестиција које закључују државе извознице и увознице капитала. Стра-
ни улагач закључује уговор о гаранцији са овлашћеном институцијом своје 
државе која преузима обавезу да, у случају настанка осигураног ризика, ула-
гачу исплати износ проузроковане штете. Исплатом штете држава извозница 
преузима кроз персоналну суброгацију право на компензацију исплаћеног 
износа свом инвеститору од стране државе реципијента. Ово је очит пример 
да најразвијеније државе и највећи улагачи имају посебне државне институ-
ције које су директно задужене за заштиту својих инвеститора.

Интернационални карактер страних директних улагања условио је и 
развој међународно-правне заштите истих. Економски најразвијеније земље 
су при том имале двоструки интерес. У међусобним СДУ појављују се и у 
улози извозника и увозника капитала, док су у пословној сарадњи са нераз-
вијеним државама, где је некомерцијални ризик највећи, искључиво страни 
улагачи. Најпре је Повељом о економским правима и дужностима држава 
Уједињених нација из 1974. државама признато право на експропријацију 
и национализацију имовине страних лица, без дискриминације и уз испла-
ту адекватне надокнаде чиме је конституисан универзални стандард за хар-
монизацију националних законодавстава. Економски и социјални савет УН 
основао је Центар за мултинационалне компаније и посебну Комисију за 
мултинационалне компаније, која је сачинила Кодекс понашања мултина-
ционалних компанија.

У оквиру Организације за економску сарадњу и развој 1995. године ус-
војен је Пројекат за мултилатерални уговор о инвестицијама са циљем да се 
страним улагачима обезбеди национални третман, тј. исти услови и једнака 
правна заштита као и домаћину у државама чланицама ОЕЦД, потписни-
цима тог споразума. Национални третман мултинационалним компанијама 
ОЕЦД је препоручио државама чланицама својом Декларацијом и одлуком 
о међународним инвестицијама и мултинационалним компанијама3 још 
1976. године.

Директна међународно-правна заштита страних инвеститора обезбеђе-
на је кроз Међународну агенцију за гарантовање инвестиција (МИГА).4 

3 The Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises
4 Agency for International Multilateral Investment је основана Конвенцијом као специја-

лизована агенција Међународне банке за обнову и развој.
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Циљ оснивања МИГА је подстицање прилива СДУ у земље чланице и то 
посебно државе у развоју гарантовањем СДУ против некомерцијалних 
ризика посебно изазваних одлукама органа државе реципијента. Агенција 
пружа заштиту страним улагачима од ризика експропријације, национа-
лизације, конфискације, покрива ризик неизвршења, непризнавања или 
раскида уговора од стране владе државе примаоца. У понуди осигурања 
МИГА је и штета која је производ ратних дејстава, грађанских немира, ре-
волуције, саботаже, терористичких аката те забране и ограничења транс-
фера новца ино-улагача. Највећи број ризика покрива делатност компаније 
извозника, али МИГА међународну заштиту пружа и компанији државе 
реципијента дајући јој гаранције о испуњавању обавеза страног инвес-
титора у погледу преузетих мера заштите животне средине и поштовања  
животних стандарда.

Уколико спорови произашли из СДУ не буду решени компромисом 
уговорних страна предвиђено је да се инвестициони спорови решавају пред 
Међународним центром за решавање инвестиционих спорова са седиштем у 
Вашингтону. Надлежности овог центра регулисане су Конвенцијом о реша-
вању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава из 
1965. године коју је ратификовала и Република Србија. Арбитражне одлуке 
овог центра у складу са чланом 54 Конвенције имају снагу извршне исправе 
и изједначене су са пресудама националних судова.

СТРАНА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА У СРБИЈИ

Поред Конвенције из Вашингтона чији је Србија потписник5 у нацио-
нално законодавство имплементирани су међународноправни стандарди и 
обичаји пословања везани за страна директна улагања. Политичко-правни 
оквир националног законодавства везан за страна улагања постављен је Ус-
тавом Србије6 из 2006. године и њиме су страна лица на тржишту Србије 
изједначена са домаћим. Такође, предвиђено је да страна правна и физич-
ка лица могу стицати својину на непокретностима у складу са законом или 
међународним уговором. У складу са тим начелима Република Србија је 
приступила међународним конвенцијама које регулишу стране директне ин-
вестиције, те потписала билатералне инвестиционе споразуме о подстицању 
и заштити улагања. Материја страних директних инвестиција регулисана 
је следећим прописима, и то: Законом о улагањима,7 Законом о девизном 

5 Закон о ратификацији Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава 
и држављана других држава, потписане у Вашингтону 18 марта 1965 године, Службени 
лист СЦГ – Међународни уговори, број 2 од 12. маја 2006. године

6 Устав Републике Србије, Службени гласник РС број 98/2006.
7 Закон о улагањима Републике Србије, Службени гласник РС 89/2015 и 95/2018.
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пословању,8 Законом о спољнотрговинском пословању,9 Законом о јавно-
-приватном партнерству и концесијама,10 Законом о слободним зонама,11 
Законом о контроли државне помоћи,12 Уредбом о правилима за доделу 
државне помоћи,13 те низом пореских и царинских закона и подзакон-
ских аката.

Наведени законодавни оквир, његова уједначена примена и перманент-
ни раст компететивности, упркос политичким турбуленцијама на Запад-
ном Балкану, гарантују правну сигурност, ефективност улагања и заштиту 
страним улагачима уз стални раст профита. Према подацима UNCTAD-а, 
објављеним у 2018 години у World Investment Report-u, у 2017. години при-
лив страних директних инвестиција у Републику Србију износио је 2.867 
милиона долара,14 што је опредељује као другу најповољнију дестинацију, 
после Румуније, за страна улагања, на Балкану. И раније поменуто 65 место 
на Глобалној листи конкурентности Светског економског форума у конку-
ренцији 140 држава у 2018. години потврђује стални раст инвестиционог 
потенцијала земље. И све то упркос чињеници да од 1999. године Аутоном-
на покрајина Косово и Метохија, иако формално део Републике Србије, 
послује под управом УНМИК-а, а последњих десет година политичко и еко-
номско одлучивање се са међународне цивилне администрације преноси на 
привремене косовске органе.

Дакле, после НАТО агресије 1999. на Савезну Републику Југославију 
и доношења Резолуције 1244 Савета безбедности УН, међународне војне 
снаге (КФОР) и цивилна администрација (УНМИК) требало је осигурају 
безбедно функционисање Косова и Метохије, повратак расељених и из-
беглих и развој привремених демократских институција у оквиру граница 
суверене СРЈ до постизања коначног споразума. Економски живот на Ко-
сову и Метохији регулисан је уредбама УНМИК администрације и Владе 
Косова, као и процес приватизације, којим је међународна управа своја 
овлашћења да управља друштвеном имовином без правног основа проши-
рила и на право располагања. УНМИК-ов приватизациони систем није по-
лазио од утврђене власничке структуре и облигационих права, те на Косову  

8 Закон о девизном пословању Републике Србије, Службени гласник РС, број 62/2006, 
31/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013.

9 Закон о спољнотрговинском пословању, Службени гласник РС број 36/2009. 36/2011 
– др. закон, 88/2011 и 89/2015 – др. закон. 

10 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Службени гласник РС број 
88/2011, 15/2016 и 104/2016. 

11 Закон о слободним зонама, Службени гласник РС број 62/2006.
12 Закон о контроли државне помоћи, Службени гласник РС број 51/2009. 
13 Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Службени гласник РС број 13/2013, 

100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013.
14 Извор: UNCTAD, World Investment Report 2018; http://unctad.org/wir or http://

unctad.org/fdistatistics.



Страна директна улагања, мотиви, ризици и дупли стандарди 89

и Метохији није приватизован капитал, што је био случај у Србији и дру-
гим државама у транзицији. То је, са једне стране, логично, јер је УНМИК 
ставио ван снаге све законе Републике Србије и власничке трансформације 
које су извршене до 10. јуна 1999. године, али је са друге стране против-
правно, јер није егзактно утврђен титулар својине, веће се пошло од фик-
ције да је то косовско друштво.

Одлучност ка непримени правног система Републике Србије додатно 
је наглашена једнострано проглашеном независношћу Косова 2008. годи-
не. Ова одлука косовских Албанаца представља флагрантно кршење основ-
них начела међународног права, супротна је Резолуцији 1244 СБ УН и Ус-
таву Србије. Одлука о проглашењу независности је директно подржана од 
западних центара моћи, који су им признањем државности покушали дати 
међународни легалитет, а голом силом, преко међународних војних снага 
(КФОР), обезбедити фактички суверенитет. У таквим околностима са-
мопроглашена Република Косово почела је изградњу свог правног система, 
а тиме и инвестиционог законодавства у складу са међународним уговори-
ма и успостављеним стандардима. Страна директна улагања у косовску при-
вреду, иако подржана од држава спонзора независности и њених сателита и 
неких међународних организација, испод су очекиваног нивоа превасходно 
због трајно нерешеног међународноправног статуса.

Јер, поновимо, одлука о независности Косова и Метохије супротна је 
основним принципима и нормама важећег међународног јавног права за-
снованог на начелима европског континенталног права. Одлука је противна 
и Катоновом правилу, познатом из римског права, Quod ab initio nullum est, 
on producit effectum или у преводу Валтазара Богишића „што се грбо роди 
ни вријеме не исправи“. Примена римске сентенце на одлуку о независ-
ности значило би њену правну ништавост. Такође, приватизацију државне 
и друштвене имовине на Косову и Метохији, извршену у режији УНМИК 
администрације и косовских привремених органа дерогира примена две-
хиљадегодишњег основног начела грађанског права Nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse habet 15. И, на крају, наведене одлуке супротне су 
и Уставу Србије, чији је правни поредак јединствен и обухвата и Аутоном-
на покрајину Косово и Метохију која је саставни део Србије. Да ли ће у 
конкретном случају превагнути сила права, која је очигледно на страни Ре-
публике Србије или право силе у међународним односима које промовише 
САД и НАТО и тако граде фактичко стање на бази својих геополитичких и 
економских интереса, дерогирајући међународни правни поредак, показаће 
време пред нама. За сада двоструки стандарди засновани на праву силе дик-
тирају фактичко стање.

15 „Нико не може пренети на другог више права него што сам има.“



Ненад М. Аврамовић и Станимир Б. Ђукић90

ИЗВОРИ

Закон о ратификацији Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и 
држављана других држава, потписане у Вашингтону 18. марта 1965. године, Служ-
бени лист СЦГ – Међународни уговори, број 2 од 12. маја 2006. године.

Закон о девизном пословању Републике Србије, Службени гласник РС, број 62/2006, 
31/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013.

Закон о улагањима Републике Србије, Службени гласник РС 89/2015 и 95/2018.
Закон о спољнотрговинском пословању, Службени гласник РС број 36/2009. 36/2011 – др. 

закон, 88/2011 и 89/2015 – др. закон .
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Службени гласник РС број 88/2011, 

15/2016 и 104/2016 .
Закон о слободним зонама, Службени гласник РС број 62/2006.
Закон о контроли државне помоћи, Службени гласник РС број 51/2009 .
Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Службени гласник РС број 13/2013, 

100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013.
UNCTAD, World Investment Report 2018: <http://unctad.org/wir> or <http://unctad.org/

fdistatistics>. [18. 11. 2018].
Устав Републике Србије, Службени гласник РС број 98/2006.

ЛИТЕРАТУРА

Аврамовић 2006: Н. Аврамовић. Страна директна улагања и транзиција. Београд: Задуж-
бина Андрејевић.

Гргић и др. 2012: М. Гргић, В. Билас, С. Франц. Иноземна изравна улагања и економски раз-
вој. Загреб: Економски факултет. 

Дробњак 2013: Ј. Дробњак. Стране директне инвестиције – инструменти експлоатације. 
<https://www.makroekonomija.org/strane-direktne -investicije/strane-direktne-
investicije-instrumenti-eksploatacije/> [18. 11. 2018].

Марић–Матић 2018: К. Марић – Ј. Матић. Иноземна изравна улагања у Републику Хрват-
ску и успоредба са одабраним неразвијеним земљама. Загреб: Зборник свеучилишта 
Либертас 3.

Enciclopedia 1985: Enciclopedia of Public Internationa Law, Band 8. Amsterdam: New York: 
Oxford.

WTO Secretariate 1996: WTO Secretariate, Trade and Foreign Direct Investment, PRESS/57.
Радман Пеша и др. 2016: А. Радман Пеша, З. Прохаска, Ј. Стулић. Утјецај ризика земље на 

изравне стране инвестиције.<https://www.researchgate.net/publication/303017118_
Utjecaj_rizika_zemlje_na_izravne_strane_investicije> [18. 11. 2018].

Ћирић 2002: А. Ћирић. „Правни оквири заштите страних директних инвестиција“. Право и при-
вреда, бр. 5–8, Београд. <https://www.fren.org.rs/sites/default/articles/attachments/
KONKURENTNOST%20SRBIJE%20ZA 2018.%GODINU_0.pdf> [18. 11. 2018].



Страна директна улагања, мотиви, ризици и дупли стандарди 91

Nenad M. AVRAMOVIĆ 
Stanimir B. ĐUKIĆ 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT – MOTIVES, RISKS,  
AND DOUBLE STANDARDS

Summary

The international movement of capital, and especially foreign direct investment, has be-
come one of the initiators of globalization of world production and trade in recent decades. Lib-
eralization of the market of ex socialist economies and privatization of state and social property 
was an additional stimulus to the growth of foreign investments. The entire concept of interna-
tional lending has imposed a consensus on which transition countries (un) willingly agreed: for-
eign investment has become the main source of capital for structurally adjusting their economies 
to the new global economic system.

Foreign direct investment exists when an investor from one country acquires property in 
another country in an amount not less than 10 percent with the intention to manage that prop-
erty. SDIs take place between companies of highly developed countries, but also in the relations 
between economically developed and transition countries, i.e. underdeveloped ones. The main 
motive of multinational companies as investors are high profit rates, asset value increase, growth 
in competitiveness and the emergence of new markets. The light motive of the country of the 
importer of capital is the forced substitution of the lack of domestic accumulation, the increase 
in production and employment, and the consolidation of the balance of payments. Foreign in-
vestment entities are exposed to commercial as well as political risks. Out of non-commercial 
risks, the insurers are protected by diplomatic and international legal protection measures, 
which are mostly standardized through international practice.

The Republic of Serbia has built a competitive national investment and legal framework 
for attracting foreign investments, which is in line with international standards. This is also con-
firmed by the 65th place on the Global Competitiveness Index of the World Economic Forum 
in 2018. Despite the fact that the Republic of Serbia has a unique legal system, it does not apply 
to the territory of the AP Kosovo and Metohija, which is contrary to the basic principles of inter-
national public law and law in general.

Key words: foreign direct investment, capital market, motives, non-commercial risks, transi-
tion, protection, legal system.
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