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Srbski trg

3,2 %  
bo letos 
gospodarska rast v 
Srbiji.

Pripravila: Analitika GZS

Gospodarska slika v Srbiji vse boljša

V Srbiji bo gospodarska rast znašala okoli 3,2 % v 

2017 in 3,6 % v 2018 (EK), temeljila pa bo na visoki 

rasti izvoza (med 7 in 11 %) in rasti investicij (med  in 

6 %). Zaposlenost naj bi se povečala za 1,5 in 1,7 %. 

Tudi država bo povečevala javno porabo pri 2,5 %. S 

15,3.odstotne stopnje brezposelnosti (2016) naj bi se 

ta v 2018 znižala na zgolj 11 %. Nizke cene na1e so za 

Srbijo ključne, da doseže znižanje inflacije, ki naj bi 

letos znašala 3,4 %. Vnovičen vzpon rasti bo vplival na 

znižanje javnega dolga v BDP na 67 % v letu 2018. 

»Srbija morda  
celo ugodnejša od Kitajske«
Zaradi modela spodbud, ki jih ponujajo v Srbiji, je država z vidika tujih 
vlagateljev izjemno konkurenčna. 
Barbara Perko

Gorenje je na srbskem trgu prisotno že 67 let, pred 

12 leti pa so začeli iskati možnosti za vlaganja v 

lastne tovarne. Razmere so bile tedaj zelo naklonjene 

slovenskim vlagateljem, poudarja Branko Apat, član 

uprave Gorenja. Država je vlagateljem takrat ponujala 

precejšnje davčne olajšave, pomagala pri admini-

straciji, vodila komunikacijo med vlagatelji, lokalno 

skupnostjo in investitorji, obenem pa zagotovila vso 

potrebno infrastrukturo, če te na lokaciji ni bilo. 

Srbija, Romunija in Bolgarija izjemno 

konkurenčne

Ob pomoči gospodarskega ministrstva je Gorenje 

vzpostavilo mrežo lokalnih dobaviteljev, ki jim je 

tamkajšnje ministrstvo omogočilo ugodne kreditne 

pogoje za razvoj malega gospodarstva. »Upoštevajoč 

vse te spodbude je Srbija danes morda celo ugodnejša 

od Kitajske. Model spodbud se je v zadnjih letih v 

Srbiji sicer večkrat spremenil in nekoliko skrčil, a v 

Evropi so z vidika tujih vlagateljev danes izjemno 

konkurenčne prav Srbija, Romunija in Bolgarija,« 

dodaja Apat. Prednost Srbije vidi tudi v dovolj neizko-

riščenega prostora za gradnjo gospodarskih objektov 

in relativno visoki stopnji nezaposlenosti. 

Med najperspektivnejšimi za zavarovalničarje

V Zavarovalnici Triglav srbski zavarovalni trg ocenju-

jejo kot enega najperspektivnejših v regiji Adria. 

V zadnjih treh letih je Skupina Triglav dosegla kar 

88-odstotno rast obračunane premije in povečala 

tržni delež na 5,7 odstotka. 

Ocenjujejo, da bo okrevanje na zavarovalnih 

trgih potekalo z zamikom in postopoma. Na trgih 

jugovzhodne Evrope največji potencial za rast vidijo 

predvsem v premoženjskih zavarovanjih (brez 

avtomobilskih) ter v različnih vrstah življenjskih in 

zdravstvenih zavarovanj. Ugoden je tudi vpliv prihoda 

tujih podjetij na trg. »Opažamo namreč, da se posle-

dično krepi zavest o varnosti, s tem pa tudi potreba 

po zavarovanju,« pravijo v Zavarovalnici Triglav.

 V Srbiji ima svoje podjetje tudi skupina Impol. V 

Sevojnem imajo podjetje Impol-Seval, v katerem je 

zaposlenih 700 ljudi. Kot pravijo v podjetju, gre za 

pomembno proizvodno lokacijo. Trenutno potekajo 

investicije v posodobitev valjarne. gg

V Srbiji se 
spoštovanje 
predpisov zelo resno 
nadzira, zato je 
pravila delovne in 
okoljske zakonodaje 
modro spoštovati, 
opozarja Apat.
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