Serbien
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til
dansk” i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer:
Serbiens landbrugsministerium http://www.mpzzs.gov.rs/
Serbiens udenrigsministerium http://www.mfa.gov.rs/en/index.php?lang=eng
Danmarks ambassade i Serbien http://serbien.um.dk/da.aspx

Tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser:
Læs Eksportrådets vurdering af den finansielle situation her:
http://serbien.um.dk/en/the-trade-council/serbia-as-market/current-financial-situation/
http://www.b92.net/eng/news/business.php?yyyy=2016&mm=06&dd=21&nav_id=98390
Samt et overblik over nøgletal her: http://www.focus-economics.com/countryindicator/serbia/exports-EUR
Serbiens økonomi udvikler sig bedre end forventet efter at en reformvenlig premierminister er
kommet til magten i 2014. Serbien og IMF har underskrevet et IMF-program, som forpligter
Serbien til at gennemføre strukturelle reformer og reducere de offentlige udgifter, som nævnt
ovenfor. IMF konkluderede i august 2016, at Serbiens økonomiske genopretning er overraskende
positiv. Læs EKF’s analyse fra 01.12.16 her: http://serbien.um.dk/da/om-os/nyheder-fraambassaden/newsdisplaypage/?newsID=AC03A7A9-BD66-4795-A4DB-CA7883E41C55

Markedet lige nu
Den generelle økonomiske situation
En af de vigtigste opgaver for den serbiske regering har været stabilisering af statsbudgettet som et
centralt element. Dette resulterede i store nedskæringer i den offentlige sektor. Det primære positive
resultat har været at budgetunderskuddet er under kontrol. Budgetunderskuddet faldt fra 6,6 % i
2014 til 3,3 % i 2015. IMF forventer, at budgetunderskuddet vil være 2,5 % i 2016. Da Serbiens
optagelsesforhandlinger med EU begyndte i januar 2014, gik landet for alvor i gang med at
modernisere miljø-, vand- og energisektoren, for at harmonisere sektoren til nuværende EUstandarder, forbedre miljøet og optimere samfundsøkonomien.
En velstandsstigning i Serbien forventes at øge den private efterspørgsel bl.a. på landbrugs- og
fødevarer. Men det stigende privatiseringstempo kræver nye investorer og der er behov for flere
udenlandske investorer til at skabe dynamik i udviklingen og ikke mindst i agrosektoren og udvide
produktionen. Prisen på den billigste jord i Serbien er omkring 6.000 til 7.000 euro pr. hektar. Dog
er gennemsnitsprisen på god jord mellem 10.000 og 12.000 euro pr. hektar. Den serbiske

landbrugslov tillader dog ikke, at udlændinge ejer jord. Men til gengæld kan udenlandske investorer
leje både statsejet og privat jord gennem f.eks. datterselskaber. Gennemgribende økonomiske
reformer i Serbien har øget interessen for markedet markant og betydet stigende eksport.
Den nyeste sektoranalyse for landbrug er offentliggjort i slut november 2016 og kan findes her:
http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsinformation/Publikationer/2016/11/serbien-3/
Det serbiske marked er meget prisfølsomt, men de lave lønomkostninger gør det muligt for
virksomhederne at forblive konkurrencedygtige. Dette er en udfordring for danske eksportører af
forarbejdede fødevarer, som kæmper med et højt omkostningsniveau. For mere information se den
nyeste sektoranalyse af Food processing 2016, som blev offentliggjort i slut november:
http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsinformation/Publikationer/2016/11/serbien2/

