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УВОД

Инвестиције  представљају  једно  од  основних  подручја  макроекономске,  односно
развојне  политике  сваке  земље.  Обим,  структура  и  ефикасност  укупно  преузетих
инвестиција у некој економији битно опредељују путању њеног развоја.

У  недостатку  сопствене  акумулације,  многе  земље  прибегавају увозу  капитала  са
циљем да се лакше изврши промена привредне структуре и покрене процес привредног
развоја.

Имајући  у  виду  улогу  коју  су  стране  директне  инвестиције  имале  у процесу
трансформисања привреда у савремене тржишне привреде, привлачење страног капитала
представља један од приоритета економске политике Србије у наредном преиоду. Србија,
као последња међу европским земљама која улази у процес транзиције, има ту предност да
располаже искуством осталих земаља у погледу ефекта и детерминанти прилива страних
директних инвестиција.

Када је у питању однос између  штедње, потрошње и привредног раста економисти још
увек  нису  утврдили  да  ли  штедња  изазива  раст,  или  привредни  раст  условљава  раст
штедње, или пак обе варијабле делују симултано.

Ова узрочна веза је од пресудне важности како за разумевање самог процеса, тако и за
утврђивање препорука за економску политику.  Ако је штедња само последица процеса
раста, политике привредног раста треба усмерити ка побољшању инвестиционе климе и
расту  конкурентности,  а  раст  штедње  ће  бити  последица  успешног  спровођења  ових
политика. Али ако процес иде у супротном смеру, власти би морале да се фокусирају на
политике које подстичу како раст саме штедње, тако и раст стопе штедње.

Данас  је  у  Србији  општеприхваћен  став  да  неопходан  предуслов  одрживог  раста
представља раст домаће стопе штедње,  како би се дошло до средстава  за инвестиције,
пошто  стране  директне  инвестиције  више  нису  обилне  као  раније,  а  државни  буџет
подлеже све већим ограничењима. 

Након упознавања са терминима инвестиција  и  штедње,  у  наредном тексту ће  бити
сагледан утицај инвестиција и штедње на економски развој Републике Србије.
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