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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –0,9 7,5 4,5 3,5 2,9

průmyslová produkce (% změna) 0,4 5,5 2,0 3,2 3,0

veřejný dluh (% HDp) 57,0 56,9 56,0 55,0 54,0

Míra inflace (%) 1,6 4,0 6,4 3,6 3,2

populace (mil.) 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8

Nezaměstnanost (%) 9,7 10,5 11,0 10,4 9,9

HDp na obyvatele (USD, ppp) 19 130,0 21 330,0 23 320,0 24 820,0 26 280,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –2,2 –2,7 –2,8 –3,1 –3,2

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –5,9 –7,0 –7,6 –7,9 –8,0

Exportní riziko oECD 4/7 4/7 4/7 — —

Konkurenceschopnost — — — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, oECD, IMD

Srbsko
Velvyslanectví Čr v bělehradě
e-mail: commerce_belgrade@mzv.cz
www.mzv.cz/belgrade

Srbská republika má nejsilnější ekonomiku 
v  rámci zemí západního Balkánu a  v  poslední 

době se této zemi říká „balkánský tygr“, a to hlavně 
kvůli stálému pokračování rychlého růstu hospo-
dářství této republiky. Srbsko je jedinou evropskou 
zemí, která podepsala smlouvy o  volném obchodu 
jak s Evropskou unií, tak i s ruskou federací. Srbsku 
se navzdory ekonomické krizi ve  světě způsobené 
pandemií covid-19, podařilo zachovat výrobní kapa-
city a  zabránit výraznějšímu poklesu ekonomiky 
země. reálný pokles hrubého domácího produktu 
v roce 2020 činil pouze -0,9 % a v r. 2021 HDp vysoce 
vzrostl o  7,5 %, což je jeden z  nejlepších výsledků 
v tomto směru v Evropě. přijatá ekonomická státní 
podpora (5,8 mld. EUr, cca 13 % HDp v roce 2020) 

minimalizovala pokles HDp v  roce 2020, přičemž 
dodatečný balíček 2,2 mld. EUr (4,2 % HDp) v roce 
2021 ekonomiku ještě více stimuloval a  přispěl 
k  cestě udržitelného růstu. K  odolnosti srbského 
vývozu a  celkové ekonomiky nadále přispívá příz-
nivá struktura hospodářství a  zvýšená odvětvová 
a geografická diverzifikace vývozu dosažená v před-
chozích letech. vzhledem k  novému investičnímu 
cyklu a  plánovaným infrastrukturním projektům 
v příštích 10 letech by růst HDp pro rok 2022 měl 
dosáhnout 4,5 %. Nezaměstnanost se pohybuje oko-
lo 10 %. v zemi žije 6,9 mil. obyvatel, přičemž HDp 
na  obyvatele (ppp) dosahuje zhruba 23 tis. USD. 
Bilance běžného účtu zaznamenává v  posledních 
letech deficit okolo 3 %.

mailto:commerce_belgrade@mzv.cz
https://www.mzv.cz/belgrade/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/srbsko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#rs
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Dopravní infrastruktura zažívá rozmach. velké projekty jsou zejména v oblasti 
železniční infrastruktury, do kompletní modernizace a rekonstrukce železničních 
tratí chce Srbsko investovat v nejbližších letech více než 6 mld. EUr. v roce 2022 
je plánována modernizace cca 300 km železničních tratí. Naskýtá se rozsáhlá 
možnost subdodávek, na  kterých mohou participovat i  české firmy. Srbsko 
staví přes 1200 dálnic napříč celou zemí, vedle hlavních koridorů dále probíhají 
rekonstrukční práce na téměř 17 tisících km městských, regionálních a lokálních 
silničních komunikacích.

 ▶ Stavební průmysl

objem srbského stavebnictví se zdvojnásobil, a  to z  2  mld. EUr v  roce 2015 
na 4  mld.  EUr v  roce 2019. rozmach sektoru bude podle všeho pokračovat. 
Nejvýznamnějším segmentem se jeví developerské projekty v bytové výstavbě. 
velmi výrazně roste poptávka po nových bytech, ale i modernizaci stávajících 
bytových domů a jejich energetické úspornosti. S tím souvisí i technologie pro 
monitorování spotřeby energií a vody a zařízení na jejich efektivnější využívání.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

48 %

7 %

45 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 13,6

Čína 12,5

Itálie 8,4

rusko 5,9

Maďarsko 4,9

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 26,2

předměty obchodu zvláštní 3,1

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 1,1

oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 0,8

papír a lepenka 0,4

vozidla motorová k dopravě zboží a pro účely speciální 0,4
Zdroj: UN Comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

Srbsko svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#rs&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#rs&jumptoanchor=sta
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 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Srbsku v podstatě chybí ucelená ekologická infrastruktura, jako jsou čistírny 
odpadních vod a funkční kanalizace. rovněž systém zásobování pitnou vodu je 
na úrovni, která ani zdaleka neodpovídá požadavkům EU. Je proto patrný rostoucí 
zájem o dodávky technologií a řešení v této oblasti. S tím, jak se bude rozšiřovat 
čerpání z předvstupní pomoci EU, poroste i objem prostředků, které bude srbská 
státní správa nucena v  této oblasti investovat. Celková hodnota investic se 
odhaduje na 4,8 mld. EUr v průběhu dalších 25 let.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Srbsko považuje sektor zemědělství za základní pilíř ekonomiky. Zemědělská 
produkce se postupně zvyšuje a výrazně přispívá k růstu HDp. oborově se pro 
český export jeví jako perspektivní zejména zpracované produkty (zdravá výživa, 
sušené mléko, pivo, a podobně), krmiva pro zvířata, vybavení farem pro chov skotu 
a živočišnou výrobu, budování skladovacích kapacit, produkty genetiky rostlin, 
plemenářství či semenářství.

 ▶ Železniční a kolejová doprava

S nutností modernizace dopravní infrastruktury souvisí i modernizace vozového 
parku dopravců. Lze očekávat nákupy nových dopravních prostředků. Magistrát 
Bělehradu hodlá do své dopravní infrastruktury investovat v rozmezí deseti let 
asi 12 mld. EUr. připravuje se vypsání výběrového řízení na dodávku elektrobusů, 
tramvají a  trolejbusů. příležitosti na  subdodávky pro MHD by mohly být 
i  v  souvislosti se zahájením výstavby metra. významné zakázky se připravuji 
rovněž pro MHD v dalších větších srbských městech – Novi Sad, Niš.
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https://publi.cz/books/1901/index.html#rs&jumptoanchor=vod
https://publi.cz/books/1901/index.html#rs&jumptoanchor=zem
https://publi.cz/books/1901/index.html#rs&jumptoanchor=zel

