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Шта је штедња?
● Штедња је када одвајамо у страну новац који имамо, прикупљамо га и
чувамо за касније. Најбоље је да се новац чува у банци.
● Када људи штеде, они редовним издвајањем чак и мањих
износа омогућују себи куповину жељених ствари, додатну
зараду и, најважније, остваривање зацртаних планова и
циљева у будућности.
● Никада није касно за почетак штедње и ниједан износ за то није мали.
● Потребно је само да будете упорни и стрпљиви.

Ко учи знаће, ко штеди имаће.

Банка
● Банка је најбоље место за штедњу. Тамо улажемо новац да бисмо
добили још више новца.
● Наш новац се увећава зато што добијамо камату – мало више новца
сваког дана, јер нам банка плаћа што користи наш новац, а ми то
не можемо.
● Да бисмо чували свој новац у банци, треба да отворимо штедни рачун,
на коме банка чува наш новац.
● Када отворимо штедни рачун, банка нам даје штедну књижицу,
где је забележено колико новца имамо на рачуну. Кад год пожелимо,
можемо да уплаћујемо новац на наш штедни рачун.

Чувај беле паре за црне дане.

Зашто нам банка плаћа што штедимо?
● Банка води рачуна о томе колико новца смо уштедели.
● Количина тог новца се множи са нечим што називамо каматна стопа. Број
који се добије банка додаје на наш рачун и за толико се повећава количина
новца на њему.
● Када уложимо новац у банку, он не стоји на рачуну чекајући да га
подигнемо. Банка га користи и инвестира у послове који јој доносе зараду
и део те зараде даје нама кроз камату.

Да не будеш под старост у беди, од малена учи се и штеди.

Које врсте штедње постоје?
● Две основне врсте штедње су орочена и неорочена.
● Када је штедња неорочена, можемо у сваком тренутку да подигнемо
наш новац са рачуна, али камата је тада поприлично ниска или је уопште
и нема.
● Орочена штедња је када наш новац поверавамо на одређени рок, од три
месеца па до више година. Камата је виша код ове врсте штедње, а што
је износ већи а рок дужи, новац се више увећава.

Зрно по зрно - погача, динар по динар - будућност.

Штедња у сламарици или сефу
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● Овај вид штедње је код нас још увек распрострањен,
али је далеко од најбољег начина штедње.
● Он омогућава штедњу и располагање уштеђевином у
складу са тренутним потребама и могућностима, али не
доноси приносе, тј. не увећава износ штедње.
● Оваква штедња истовремено носи и одређене ризике као
што су крађа, инфлација, пожар, фалсификат и др.

Да ти буде пуна кућа, немој бити распикућа.

Динарска и девизна штедња
● Динарска штедња је када банкама поверавамо нашу уштеђевину у
динарима, а девизна је када штедимо у некој страној валути.
● Код девизне штедње камата је мања него код динарске.
● Неповољни фактор код девизне штедње јесте ризик промене курса,
који може негативно да утиче на количину новца коју ћемо уштедети.

Што човек не потроши, оно је добио.

Остале врсте штедње
● Пензијски фондови представљају дугорочан вид штедње за старост.
Настали су због потребе људи да обезбеде довољна средства за миран
живот када буду у пензији.
● Осигурање је такође вид штедње. Када користимо услуге
осигуравајућих друштава, ми се унапред обезбеђујемо од последица
непредвидивих догађаја који могу да нам нанесу штету.
● Као вид штедње, можемо да купимо и хартије од вредности.
Оне се деле на обвезнице и акције.

Ко не чува мало, не може доста ни да има.

Штедњом до будућег школовања
● Људи најчешће нису свесни колико могу да уштеде месечним
издвајањем средстава које потроше на ствари које нису неопходне.
● Уколико бисте почели да штедите, издвајајући 100 динара дневно
(3000 месечно),уз каматну стопу од 10%, за пет
година бисте уштедели 231.515 динара, чиме бисте имали довољно
новца да платите своје школовање на факултету.
● У земљама Западне Европе и САД обичај је да се штеди за школовање,
а средства почињу да се прикупљају од рођења детета.

Колико ко штеди, толико и вреди.

Штедњом до будућег стана
● Штедњом обезбеђујете део средстава који је неопходан да би вам банка
одобрила стамбени кредит, или чак и довољна средства да сами купите
стан.
● Уколико бисте, на пример, месечно издвајали 1.000 динара, уз каматну
стопу од 10%, након десет година ћете уштедети око 201.458 динара,
а након петнаест година 401.621 динар.
● Ако би издвајали 100 динара дневно (3.000 динара месечно), уз каматну
стопу од 10%, након десет година бисте уштедели 604.373 динара,
а након петнаест, око 1.204.863 динара.

Ко не чува паре, неће бројати динаре.

Савети за крај
● Уколико сте у прилици да одређени део свог џепарца издвојите,
размишљајте о својој будућности и штедите.
● Детаљно се распитајте који видови штедње постоје и посаветујте се
са својим родитељима. Одлучите се за онај који највише одговара
вашим потребама.
● Сазнајте колико можете да добијете штедњом али и који су ризици
различитих видова штедње.
● Анализе исплативости штедње, које редовно израђује Народна
банка Србије показују да је исплативије штедети у динарима него у
девизама.
● Не заборавите, у сваком тренутку се штеди и разборитом потрошњом.
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Лакше је стећи, него сачувати.

