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Сажетак: Стране директне инвестиције, у условима глобализације и новог 
економског поретка, добијају улогу важне полуге економског развоја. Технологије, 
менаџерска знања, приступ страним тржиштима су само неке од предности које 
са собом стране директне инвестиције. Привреда Републике Србије се на почетку 
новог миленијума нашла пред најважнијим проблемом економског развоја, који се 
огледа у недостатку капитала без којег се не могу решити кључни развојни 
проблеми. Дубока економска криза, као последица десетогодишњег периода 
изолације и ратних сукоба, застарела технологија и недостатак домаћег 
капитала, намећу потребу привлачења страних инвестиција у циљу обезбеђења 
привредног развоја. Такво стање српске привреде указује на чињеницу да страни 
капитал представља важно средство њеног опоравка. 
Кључне речи: стране директне инвестиције, транзиција, структура привреде, 
економски развој 
 
Apstrakt: Foreign direct investment, in terms of globalization and the new economic 
order, give the important role of the engine of economic development. Technology, 
management skills, access to foreign markets are just some of the advantages to foreign 
direct investment. The economy of the Republic of Serbia at the beginning of the new 
millennium, faced a major problem of economic development, which is reflected in the 
lack of capital, without which it cannot solve the key developmental issues. Deep 
economic crisis, as a result of ten years of war and isolation, outdated technology and a 
lack of domestic capital, impose the need to attract foreign investment in order to ensure 
economic development. Such a state of Serbian economy suggests that foreign capital is 
an important means of its recovery. 
Key words: Foreign direct investment, transition, structure of the economy, economic 
development 
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УВОД 
 

Велики значај за привредни раст и развој земаља имају страна 
улагања. Досадашња искуства показују да су страна улагања играла 
значајну улогу у променама производње и извоза у земљама које су  
на прави начин користиле стране изворе финансирања. Корист од 
страних инвестиција имају како улагачи, тако и земље примаоци 
страних инвестиција. Адекватном употребом примљених  
инвестиција  постиже се макроекономска равнотежа као један од 
основних циљева сваке економије, а подразумева истовремено 
постизање стабилности цена, високог нивоа запослености, сталан 
привредни раст, као и постизање бољег квалитета живота, 
конкурентности и извоза. 

Почеци страних улагања у Европи везују су за XVI век, када 
почињу да се стварају праве трговине које се проширују по целом 
континенту, повећавају капацитети предузећа, ствара нова 
организација и снажније се излази на светско тржиште. То је 
омогућило стварање мултинационалних компанија које су повукле 
највећи део страних улагања. У овој фази, инвестирало се искључиво 
у трговачка предузећа, са циљем повољније набавке сировина и 
пласмана готових производа. У периоду између два светска рата, 
стране инвестиције су се у свету  стално повећавале. После другог 
светског рата, за разлику од ранијих улагања која су углавном била 
мотивисана осигурањем сировина, почиње се улагати у развој нових 
технологија, менаџмент знања и освајање нових тржишта. 

Страни капитал је изменио изглед светског финансијског 
тржишта и светске привреде уопште. Кредитна активност данас се 
најчешће одвија преко директног присуства страних кредитних 
организација на тржишту пласмана средстава. Општи  заокрет у 
корист политике која подстиче стране инвестиције, указује на 
углавном растуће економске користи од слободног тржишта, 
слободне трговине, приватног власништва, ефективних власничких 
права и иностраног власништва. 

Профит и тежња за освајањем нових тржишта, једни су од 
најважнијих мотива страних улагача. Када је у питању земља у коју 
се улаже, онда је интерес те земље углавном што бржи привредни 
развој и макроекономска стабилност на основу примљеног капитала 
из страних извора финансирања.  

Имајући ово у виду, предмет анализе у раду је утицај страних 
извора финансирања на макроекономску стабилност и кретање 
кључних макроекономских индикатора у Србији, у периоду 
транзиције њене привреде и друштва.. Циљ рада јесте да укаже да је, 
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поред повећања домаће штедње, привлачење страног капитала од 
кључног значаја за макроекономску стабилност и привредни развој 
Србије и у наредном периоду. 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ АМБИЈЕНТ У СРБИЈИ 
 

Инвестиције су неопходне за економски раст. Инвестиције 
долазе из укупне (агрегатне) штедње неког друштва. Ниво штедње у 
Србији је, међутим, веома низак, што је заједно са погубном 
економском политиком деведесетих година XX века, довело до тога 
да је данас Србија веома поткапитализована. Штедња предузећа у 
Србији је током деведесетих година XX века, па све до 2006. године 
била негативна, што значи да је економија, уместо да генерише 
вредност, стварала губитке и смањивала свој капитал. Српска 
предузећа су, након вишегодишњих агрегираних губитака, тек 2006. 
године остварила агрегатну добит. Ови континуелни губици 
економије Србије довели су до тога да је као таква ушла у 
транзициони процес, с изузетно ниским нивоом капитала и малим 
инвестиционим капацитетом.  

Проблем с којим се Србија суочила, имајући у виду даљи 
економски раст и развој, након економског ембарга и политичке 
изолације, управо је дугогодишњи недостатак улагања, који је довео 
до урушавања производне базе, заосталости технологије и процеса, 
као и пада конкурентности и губитка тржишта. Овај недостатак, како 
ендогене штедње националне економије, тако и улагања која би 
довела до раста капиталне базе, довео је до застоја у даљем 
привредном развоју. Због тога су нове инвестиције неопходне како 
би довеле до обнављања производње, обнове застарелих постројења, 
подизања нових фабрика, упошљавања радника, а кроз процес 
мултипликације, подстакле даљи економски раст.2  

Србија се налази у оној групи земаља којима ће бити 
потребно најдуже време да премосте јаз економске заосталости. Тек 
би додатне инвестиције у савремену технологију и у људски капитал 
могле подићи стопу раста на виши ниво и тако истовремено 
осигурале два циља: а) побољшале животни стандард (per capita 
доходак) и б) омогућиле регуларно испуњавање обавеза према 
иностраним повериоцима (сервисирање дуга). Сходно томе, важно је 
нагласити да је каузална веза између инвестиција и више стопе раста 

                                                 
2 Ђоковић, В., Васиљевић, Д., (2008), Баријере за инвестиције у Јабланичком и Пчињском 
округу, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Лесковац, стр. 7. 
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бруто домаћег производа индиректна, с обзиром на то да зависи од 
динамике извоза. 

 
Слика 1.:  Ефекти нових инвестиција 

 

 
 
Класична економска теорија, знања и искуства везана за 

политику привредног развоја, усредсређују на чињеницу да 
привредни развој, пре свега, зависи од комбинације радне снаге, 
капитала, штедње и технолошког напретка. Не желећи да 
анализирамо ситуацију везану за доступну радну снагу у Србији, 
њен квалитет, структуру, обученост, образованост, однос према 
раду, конфликтност и томе слично, можемо констатовати да Србија 
располаже са значајним потенцијалом становништва које још увек 
није укључено у производне и продуктивне токове. Висока стопа 
незапосленог становништва јесте проблем српског друштва, али 
доступност радне снаге представља потенцијал за даљи раст. 
Међутим, тај потенцијал, тј. рад без одговарајуће опреме, алата, 
производног и тржишног система, сам по себи не представља 
гаранцију даљег напретка. Капитал, постројења, хале, просторије, 
машине, информациона опрема, обртни капитал и томе слично, 
представља неопходан чинилац који, у комбинацији са мотивисаном, 
обученом и одговорном радном снагом ствара додату вредност и 
доводи до привредног развоја. 

Да би разумели значај инвестиција, можемо да се осврнемо на 
искуства осталих европских транзиционих земаља. Бројне студије 
показују да је управо прилив инвестиција из иностранства, тј, 
иностране штедње, довео до значајног раста економија тих земаља. 
У Србији, с обзиром на малу капиталну базу, као у осталим 
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транзиционим економијама, велики део нових инвестиција долази из 
иностранства, у виду страних директних инвестиција. Управо је рад 
на стварању услова за привлачење тих инвестиција значајан 
допринос којим носиоци економске политике могу да подстакну 
развој националне економије у целини. 

 
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈИ 
 

Стручна јавност у Србији, као и носиоци економске политике, 
указују на значај страних директних инвестиција за Србију, 
означавајући их као пресудан фактор њеног економског развоја. 
Ипак, опсежне студије о ефектима страних директних инвестиција, 
на економски развој Србије изостају.  

Полазећи од теоријских ставова који су изложени у 
претходним главама, у овом делу ће бити учињен напор да се, на 
што ефикаснији начин, анализира утицај страних директних 
инвестиција на економски развој Србије. Како би то било остварено 
поћи ће се од анализе прилива страних директних инвестиција, 
њихове структуре и дистрибуције на различите секторе. Након тога, 
ће бити испитано да ли је и у коликој мери дошло до промена 
одређених параметара економског развоја као што су привредни 
раст, привредна структура, спољнотрговинска размена, стање 
платног биланса и технолошка опремљеност економије Србије, као 
последица прилива страних директних инвестиција.  

Предност већег привлачења страних директних инвестиција, 
у односу на кредите из иностранства, јесте у томе што оне не 
подразумевају значајније одливе у будућности који могу угрожавати 
текући биланс и привредни раст у тим периодима, мада се не сме 
заборавити да стране директне инвестиције имају своје одливе, као 
резултат репатријације профита и ситуација када филијале отплаћују 
ануитете по основу позајмица од својих централа (што се третира 
као класичан кредит). Предност страних директних инвестиција у 
односу на портфолио инвестиције је у томе што стране директне 
инвестиције представљају много стабилнији извор капитала, што се 
и показало за време глобалне економске кризе, када је био отежан 
приступ међународним финансијским тржиштима и када је Србија 
доживела велики бег шпекулативног и портфолио капитала.  

Стране директне инвестиције су много стабилније у односу на 
портфолио инвестиције зато што подразумевају инвестиције у 
производне фондове, чиме репрезентују дугорочне намере 
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инвеститора, будући да је много теже повући капитал уложен у 
фиксну имовину у односу на капитал пласиран у хартије од 
вредности. 

У табели бр. 1. је приказана је динамика страних директних 
инвестиција у Србији у периоду од 2001. до 2012. године. Као што се 
може уочити, ниво и динамика страних директних инвестиција, били 
су веома неравномерни у посматраном периоду. Ово је, пре свега, 
последица како унутрашњих тако и спољних чинилаца.  
 

Табела 1.: Стране директне инвестиције (нето) у Србији 

Година 
Износ у 
мил. евра 

% од ГДП 
СДИ пер цапита у 

евраима 
2001 184 1.4 25 
2002 500 3.1 67 
2003 1.194 6.9 160 
2004 774 4.1 104 
2005 1.250 6.2 168 
2006 3.323 14.3 448 
2007 1.821 6.4 247 
2008 1.824 5.6 248 
2009 1.372 4.8 187 
2010 1.033 3.5 142 
2011 1.827 5.5 251 
2012 232 - - 

Извор: Министарство финансија Р Србије, (2013), Основни индикатори 
макроекономских кретања,  (ажурирано 10.02.2013. године), Београд. 

 
Нестабилност и неизграђеност институција и политичке 

разлике у погледу динамике реформи и европских интеграција су 
главни унутрашњи чиниоци који су утицали на овакво кретање. Што 
се тиче спољних чинилаца, ту се, пре свега, мисли на светску 
финансијску кризу која је наступила крајем 2007. године и која је 
утицала на застој страних директних инвестиција, не само у Србији, 
него и на глобалном нивоу.  

Према обиму и динамици укупних страних директних 
инвестиција, цео посматрани период, може се поделити на три 
потпериода:  

а) Период од 2001 до 2005. године. У овом периоду стране 
директне инвестиције у Србији су достигле ниво од око 3,1 
милијарду евра. Највећи део овог износа је инвестиран у процесу 
приватизације предузећа профитабилних делатности. Ради се од 
цементарама, фабрикама дувана, пиварама и неких групацијама 
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прехрамбене индустрије. Такође, овај период карактеришу 
аквизиције великог броја српских банака. Удео нових (гринфилд) 
инвестиција је био веома мали и односио се углавном на трговину и 
некретнине. 

б) Период од 2006. до 2008. године. У овом периоду стране 
директне инвестиције достижу ниво од 6,3 милијарде евра. Највећи 
обим страних директних инвестиција остварен је у 2006. години и то 
у износу од 3,3 милијарде евра. Поменуте године је остварена и 
највећа страна директна инвестиција у Србији од 1,5 милијарди евра. 
Радило се о продаји мобилног оператера “Mobtel” норвешкој 
телекомуникационој компанији Telenor.  

ц) Период од 2009. до 2012. године. У овом периоду стране 
директне инвестиције су биле за око 50% мање у односу на 
претходни период и износиле су 4,2 милијарде евра. Овај период 
карактерише то да су, у односу на претходна два периода, повећане 
инвестиције у прерађивачку индустрију. Највећа инвестиција у овом 
периоду била је инвестиција белгијског трговинског ланца “Delez” 
која је остварена по основу куповине српског трговинског ланца 
“Delta Maxi” у 2011. години за 933 милиона евра. Уговором о 
продаји Нафтне индустрије Србије (НИС) који је потписан крајем 
2008. године у Москви, руска компанија Гаспром Њефт преузела је 
управљање овом компанијом. Тај чин се десио уплатом 400 милиона 
евра за куповину 51% акција НИС-а. 

У целом посматраном периоду, од 2001 до 2012. године, 
укупне (нето) стране директне инвестиције у Србији износиле су око 
15 милијарди евра. То свакако указује на чињеницу да Србија 
значајно заостаје у односу на најразвијеније земље у транзицији по 
приливу страних директних инвестиција и није ни близу нивоа који 
би обезбеђивао динамичан раст и одрживи развој. Србија није 
искористила релативно повољно међународно економско окружење, 
у периоду пре 2008. године, да привуче већи износ страних 
директних инвестиција, како би у довољној мери подстакла 
технолошки напредак и раст продуктивности, односно 
конкурентност привредних грана које су усмерене на извоз. 

У табели бр. 2. приказани су највећи инвеститори у Србији у 
периоду од 2001. до 2011. године. Као што се може уочити, пре 
свега, ради се о инвестицијама услужног карактера. Такође, већином 
се ради о аквизицијама односно куповини домаћих предузећа.   
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Табела 2.: Иницијална и укупна улагања страних инвеститора у 
Србији у периоду од 2001 до 2011. године (првих 20 инвеститора)3 

 

Ранг Компанија 
Земља 
порекла 

Сектор 
Вредност 
улагања 
мил ЕУР 

1 Теленор Норвешка Телекомуникације 1602 

2 Газпром Нефт - НИС Русија Енергетика 947 

3 Фијат Аутомобили Италија Аутомобилска индустрија 940 

4 Dethaize Белгија Малопродаја 933 

5 Philip Morris DIN САД Дуванска индустрија 733 

6 Štada - Hemofarm Немачка Фармацеутска индустрија 650 

7 Mobilkom - Vip Mobile Аустрија Телекомуникације 633 

8 Agrokor Хрватска Прехрамбена индустрија 414 

9 Banca Intesa - Delta Banka Италија Банкарство 508 

10 Salford Investment Fund 
Велика 
Британија 

Прехрамбена индустрија 500 

11 Еуробанк ЕФГ Грчка Банкарство 500 

12 Raiffeisen banka Аустрија Банкарство 500 

13 Merkator Словенија Малопродаја 500 

14 Star B- Apatinska pivara Чешка Прехрамбена индустрија 487 

15 CEE / BIG shopping centers Израел Некретнине 470 

16 
National Bank of Greece - 

Vojvođanska banka 
Грчка Банкарство 425 

17 Credit Agricole Srbija Француск

а 
Банкарство 264 

18 Fondiaria SAI Италија Осигурање 220 

19 Лукоил - Беопетрол Русија Енергетика 210 

20 
BritishAmerican Tobacco 

South East Europe 
Велика 
Британија 

Дуванска индустрија 200 

Извор: Business info group, (2012), Стране директне инвестиције у Србији 2001-
2011, Београд, стр. 12. 

 

                                                 
3 Подаци се односе на укупне инвестиције наведених компанија од њиховог уласка на 
српско тржиште па до 2011. године. 
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Као директна последица оваквог прилива страних директних 
инвестиција, секторска структура бруто домаћег производа Србије 
значајно је измењена, радикалним смањењем учешћа индустрије и 
високим растом удела услуга. У периоду од почетка транзиције па 
све до 2012. године, у Србији је био заступљен транзициони модел 
раста који је био заснован на домаћој тражњи, приливу страног 
капитала и расту сектора услуга.   
 
Табела 3.: Секторска структура страних директних инвестиција  

по областима  
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Укупно, сви сектори  100 100 100 100 100 100 100 100 
Прерађивачка индустрија 30.4 18,9 18.4 7,7 17.2 29.4 39,3 24.1 
Трговина на велико и мало  35,9 22,0 8.6 7.7 12.2 12.3 22,4 48.2 
Саобраћај, складиште и везе 1.5 0.7 28.8 19.5 7.5 6.5 8.7 1.7 
Финансијско посредовање 10,6 37.6 36.5 31.7 38.2 8.6 33,0 22,2 
Послови са некретнинама  13,9 13,2 6.6 16.0 18.1 13.2 20.5 7,8 
Пет највећих сектора, укупно 92,3 90.2 96.9 89.0 92.4 71,0 94.0 94,3 
Извор: Business info group, (2012), Стране директне инвестиције у Србији, 2001-

2011, Београд, стр. 62. 
 

Ако се посматра укупан обим страних директних инвестиција 
према секторима у периоду од 2004. до 2011. године може се уочити 
да је већински део страних директних инвестиција управо 
реализован у сектору услуга (око 42% од укупног обима страних 
директних инвестиција). Око 90% страних директних инвестиција 
односило се на куповину активе приватних, државних и друштвених 
предузећа и банака у процесу тендерске и аукцијске приватизације, 
док су гринфилд инвестиције биле веома мале.4 

На основу свих презентираних података јасно се може уочити 
да је допринос услуга формирању бруто додате вредности повећан са 
око 1/2 на готово 2/3. У том истом периоду традиционалне извозне 
делатности губиле су на свом структурном значају. То се, пре свега, 
односи на сектор индустрије и пољопривреде.  

Примера ради, просечан раст индустрије у периоду од 2001. 
до 2011. године био је око 0,7%, што значи да се почетком XXI века 
нисмо вратили на ниво из 1989. године. Крајем осамдесетих година 
XX века сваки трећи динар у бруто домаћем производу долазио је из 
индустрије, а данас је то сваки седми динар. У другим економијама у 
                                                 
4 Business info group, (2012), Стране директне инвестиције у Србији 2001-2011, Београд, 
стр. 61.  
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транзицији расте удео сектора услуга убруто домаћем производу, 
али не на рачун индустрије, већ на рачун пољопривреде.5  

 
Слика 2.: Структура бруто додате вредности у Србији 

 
Извор: Привредна комора Србије, (2012), Предлог нове економске политике за 

период 2012-2016 година, Београд. 
 

У последње три године посматраног периода, долази до 
одређеног заокрета јер је обим страних директних инвестиција у 
прерађивачку индустрију био, у просеку, знатно већи него у свим 
осталим секторима, што је ранијих година био случај са 
инвестицијама у сектору финансија. Најатрактивнија област за 
улагања унутар прерађивачке индустрије је производња 
прехрамбених производа и пића. 

На крају, можемо закључити да су, економском развоју 
Србије, значајан допринос дале стране директне инвестиције. Као 
што је већ напоменуто, стране директне инвестиције су претежно 
биле у облику преузимања домаћих предузећа након чега је 
извршено њихово унапређење пословања, што је резултовало и 
порастом производње па самим тим и растом бруто домаћег 
производа. Овде треба напоменути да су одређене, неуспешно 
спроведене приватизације које су довеле до престанка рада 
појединих великих предузећа, свакако утицале да овај раст не буде 
већи. Светска економска криза, такође је утицала на смањење 
инвестиционе активности, што је свакако у одређеној мери 

                                                 
5 Лабус, М, Милошевић, С, (2009), Економска криза у Србији: Између раста и структурних 
промена, Зборник радова: Раст у условима глобалне рецесије и финансијске кризе-(не) 
конвенционалне иницијативе, Копаоник бизнис форум, Копаоник, стр. 7.  
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допринело да стопа привредног раста у Србији буде негативна у 
2009. и 2012. години.  
 
СТВАРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ КЛИМЕ КАО ПРЕДУСЛОВ 

ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНОГ КАПИТАЛА У СРПСКУ 
ЕКОНОМИЈУ 

 
Стварање повољних услова за домаћа и страна улагања 

представља велики изазов за све земље, имајући у виду да све већа 
глобализација и притисак да се буде конкурентан у пословању на 
тржишту ствара потребу за непрестаним побољшањем општег 
пословног окружења и резултата рада привредних друштава. 
Република Србија је дефинисала приоритете у циљу привлачења и 
задржавања директних страних улагања, и то у следећем смислу:6 

• унапређење опште инвестиционе климе (побољшање 

услова за улагање у земљи), која подразумева широки спектар 

одговарајућих прописа и боље разумевање важности непосредних страних 

улагања у економском и друштвеном развоју земље; 

• изградња повољне слике о Србији у иностранству, која 

подразумева план маркетиншких и промотивних активности с циљем 

привлачења нових улагања и стварања бољих услова за инвестирање; 

• привлачење нових улагања и максимално 

поједностављење процедуре оснивања и пословања предузећа страних 

улагача и 

• пружање пуне подршке инвеститорима, између осталог и у 

области сарадње образовног система и привреде, у смислу стварања што 

повољнијег окружења за директна страна улагања. 

Влада Републике Србије је ради унапређења пословне и 
инвестиционе климе у земљи, а у циљу привлачења домаћих и 
страних улагања, повећања производње и извоза и смањења 
незапослености путем отварања нових радних места, спровела прву 
фазу реформе релевантних прописа током које је учињен значајан 
напредак у стварању повољног пословног окружења кроз повећање 
правне сигурности и побољшање инвестиционих услова. Да би се тај 
тренд наставио и у наредном периоду, предузимају се кораци да се 
унапреде регулатива и административно окружење за оснивање 
предузећа, да се поједностави процедура за пословну регистрацију и 
инвестирање у циљу повећања домаћих и страних улагања, као и да 
се појача конкурентност корпоративног сектора. У том правцу, 
                                                 
6 Роксић, Ј., (2010), Унапређење пословног амбијента у Републици Србији – 
законски оквир за страна улагања, Финансије,Београд, Вол. 65, бр. 1, стр. 6-25. 
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активности се пре свега предузимају на плану отклањања 
административних препрека ради добијања потребних дозвола за 
пословање са иностранством, као и добијања лиценци и 
сертификата, а такође и уклањања препрека за отварање нових 
радних места, извоз, репатријацију профита и коришћење услуга 
финансијског сектора.  

Такође, настоји се да се побољша политика запошљавања, 
регулише питање власништва над земљиштем и омогући 
реституција, да се поједностави процедура и скрате временски 
рокови за добијање дозвола за градњу, обезбеди спровођење уговора 
као и  регистровање поседа. Ове активности дефинисане су 
Стратегијом подстицања и развоја страних улагања коју је усвојила 
Влада Републике Србије. Наведени документ садржи детаљну 
анализу инвестиционог окружења и наглашава потребу за дубљим 
реформама у циљу унапређења пословне климе. Стратегијом су 
дефинисане конкретне мере и активности које је потребно спровести 
да би Србија постала регионално одредиште за улагања. Саставни 
део Стратегије је и Акциони план за отклањање административних 
препрека за страна улагања којим су предвиђене мере усмерене на 
реформу прописа у областима као што су оснивање предузећа са 
страним улогом, развој инфраструктуре, рад предузећа, реформа 
државне управе, реформа судства и остале системске мере.  

Циљеви реформе пословног окружења су  правна сигурност и 
успешан развој привреде, односно целокупни економски и 
друштвени напредак. Остварење ових циљева треба да допринесе 
подстицању домаћих и страних инвестиција, повећању запослености, 
прилагођавању српске привреде европским стандардима, 
интеграцији Србије у токове међународне размене, јачању 
конкурентске способности, преносу нових технологија, 
модернизацији пословања, повећању извоза, уштеди енергије и 
већем степену испуњености општих услова за прикључивање Србије 
Европској унији. 

У наредном периоду треба интензивирати активности у циљу 
реализације преосталих мера предвиђених Акционим планом за 
отклањање административних препрека за страна улагања, а од 
посебне важности јесте усвајање новог Закона у области својинско-
правних односа. Потребно је израдити нацрте измена и допуна 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса и Закона о комуналним делатностима којима ће се укинути 
монопол јавних и комуналних предузећа и стећи услови за њихову 
приватизацију. Да би се привукли значајни износи непосредних 
страних улагања, неопходно је додатно подстаћи сарадњу јавног и 
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приватног сектора, унапредити инфраструктуру и даље јачати 
конкуренцију српске привреде.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Стране директне инвестиције су најчешћи облик инвестирања 
у инострано тржиште. Ова врста страног капитала одиграла је 
кључну улогу у развоју земаља у транзицији и њиховој интеграцији 
у глобалне токове. Стране директне инвестиције су примарни облик 
инвестиција повезаних са процесом приватизације у земљама са 
некадашњим централно-планским системима. То је посебно случај 
са земљама Централне и Источне Европе. Како су неке земље 
постале зависне од иностраног капитала морале су да, 
функционисање својих економија, прилагоде страним 
инвеститорима и њиховим захтевима. У том контексту, бројни су 
случајеви где је држава доносила стратегије за привлачење 
иностраног капитала и давала одређене подстицаје како би привукле 
стране инвеститоре.  

Србија је успешно промовисала инвестиције на бази усвојене 
стратегије привлачења инвестиција и обезбедила пореске подстицаје 
за инвестирање. Спољнотрговински режим је стимулативан за 
долазак страних директних инвестиција и за производну 
специјализацију која доприноси расту извоза. Србија је формулисала 
стратегију регулаторних реформи, основала Савет за регулаторне 
реформе економског система са способношћу анализирања утицаја 
регулаторних реформи на ниво развијености. 

Прилив страних директних инвестиција у Србији у периоду 
транзиције карактерише изразита неравномерност. Највећи прилив је 
остварен у периоду од 2006. до 2008. године, а највећа трансакција у 
2006. години (куповина мобилног оператера Mobtel од стране 
норвешке компаније Telenor). Највеће стране директне инвестиције 
биле су усмерене у услужни сектор. Ово је случај и уколико се 
посматра укупан обим страних директних инвестиција. Учешће 
гринфилд инвестиција, које имају најпозитивније ефекте на 
економски развој, било је на ниском нивоу.  

Транзициони модел развоја, којим је акценат стављен на 
домаћу тражњу и раст услуга, допринео је значајном расту овог 
сектора, на уштрб индустријске производње. Велики број страних 
директних инвестиција био је усмерен у овај сектор, па је то један од 
разлога због ког стране директне инвестиције нису имале већи 
утицај на раст извоза Србије. Девизни приливи по основу страних 
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директних инвестиција имали су значајну улогу у финансирању 
платнобилансне неравнотеже. 

Нажалост, стране директне инвестиције у Србији су 
неравномерно распоређене. Због тога примарни циљ економске 
политике треба буде такав да се одговарајућим мерама обезбеде 
услови  који ће омогућити да стране директне инвестиције и 
развојни потенцијал не буду сконцентрисани само у малом броју 
развијених центара и градова, већ да буду доступне и сиромашним и 
неразвијеним подручјима.  
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