









Hovedstad: Beograd
Befolkning 7.2 mio.
Areal 77.474 km2
Valuta: Dinar (RSD)
BNP (2014): EUR 4.687
Frihandelsaftaler (EU,
CEFTA, EFTA, Tyrkiet &
Rusland)
EU-kandidatland siden 2012
Direkte fly KøbenhavnBeograd

Politisk situation i Serbien
Serbien er et land i transition.
I januar 2014 indledte EU
optagelsesforhandlinger med
Serbien. Den serbiske regering
er i gang med at harmonisere
Serbiens lovgivning efter EUkrav. Grundet EUoptagelsesprocessen og et
generelt økonomisk reformarbejde er det serbiske marked i
en transitionsfase. De nye
økonomiske reformer dækker
blandet andet over en ny og
mere liberal arbejdsmarkedslovgivning, ny byggelov og
privatisering af statsvirksomheder. Dette skaber fremadrettet basis for et forbedret
forretnings- og investeringsklima på det serbiske marked.
Ifølge IMF viser Serbien gode
takter i det økonomiske reformarbejde. Væksten burde
fortsætte i de kommende år,
hvis strukturreformer optrappes.

Danske aktiviteter og samhandel med Serbien
I dag er godt 35 danske, små
som store, virksomheder aktive på det serbiske marked
med egne datterselskaber og
flere forventes at etablere sig i
de kommende år. Derudover
er der en lang række serbiske
virksomheder, der permanent
repræsenterer danske produkter og brands. Store virksomheder som Grundfos og
Carlsberg har investeret og
etableret produktion i Serbien,
mens detailvirksomheder som
Pandora og JYSK har fået et
solidt fodfæste på Vestbalkan.
Danske IT-virksomheder er
også begyndt at finde det serbiske marked interessant, og
er begyndt at producere deres
software i Serbien.
Stigende eksport
Vækst i dansk eksport forventes at fortsætte i 2015, og forventes at løbe op i over 700
mio. kr.

Blandt andet udgør farmaceutiske produkter fra virksomheder som Novo Nordisk og
Lundbeck en stor del af den
samlede vareeksport.

Eksportmulighederne er især
gode indenfor områder hvor
Danmark i forvejen har et
stærkt brand, så som landbrugsudstyr, fødevarer, teknologi til energisektoren og herunder vedvarende energi samt
udstyr og viden til vand og
miljøsektoren.
Investering i infrastruktur
Som led i EUforhandlingsprocessen yder
EU finansiering og tilskud
(IPA) til en række projekter og
programmer blandt andet
indenfor energi, infrastruktur,
og vand og miljø, hvilket giver
gode muligheder for danske
virksomheder. Eksempler er
konsulentvirksomhederne
Niras og Cowi der er til stede
på det serbiske marked. Derudover er danske leverandører
af udstyr til energisektoren
(fjernvarme) og vandsektoren
tilstede, og vinder ordrer.
Eksportrådet og ambassaden i
Beograd kan kontaktes for
yderligere information om det
serbiske marked.
Hovedsektorer
 Vand og miljø
 Infrastruktur
 Energieffektivisering og
vedvarende energi
 Landbrug og fødevarer
 Int. finansierede tenders
Kontakt den danske ambassade i Serbien:
Søren Engelbrecht Hansen,
Handelsrådgiver
+381 11 3679 505
sohans@um.dk
Læs mere om eksportrådet i Serbien på

serbien.um.dk

