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Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις (α) τόσο οίκου του Fitch (BMI 

Research), όσο και (β) της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ανάπτυξη στη Σερβία θα 

επιταχυνθεί τα επόμενα έτη.  

Πιο συγκεκριμένα: 

(α) τα κύρια στοιχεία της έκθεσης του οίκου Fitch*(βλ. συνημμένο Πίνακα) για τη 

Σερβία,  είναι τα εξής: 

- Ύστερα από μια επιβράδυνση το 2017, η ανάπτυξη θα επανέλθει το 

επόμενα χρόνια. 

- Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί υποβοηθούμενη από τη μείωση της 

ανεργίας , την αύξηση των μισθών και το χαμηλό πληθωρισμό.  

- Οι επενδύσεις θα υποστηριχθούν από τα χαμηλά επιτόκια, τον  

αναβαθμισμένο τραπεζικό τομέα και τη βελτίωση του γενικότερου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

- Η εξωτερική ζήτηση θα μειωθεί σχετικά καθώς η ανάπτυξη στην 

ευρωζώνη υποχωρεί. 

- Σύμφωνα με την έκθεση η Σερβία αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό 

προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) χάρη στις ευρείας κλίμακας 

μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την προ-ενταξιακή πορεία της χώρας στην 

ΕΕ. 

- Η χώρα προσφέρει μια στρατηγικά τοποθετημένη και διαφοροποιημένη 

οικονομία με ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, κυρίως στη μεταποιητική 

βιομηχανία,  στην τεχνολογία,  στον  αγροτικό τομέα καθώς και στην παροχή 

επιχειρηματικών υπηρεσιών.  
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(β) Σε πρόσφατη έκθεση της Παγκοσμίας Τράπεζας η οποία δημοσιοποιήθηκε 

επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας στο 3,0% το 

2018, λόγω των αυξημένων επενδύσεων. Η ανάπτυξη στη Σερβία το 2017 

έφθασε το 1,9%, ενώ αναμένεται να επιταχυνθεί μεσοπρόθεσμα, συμβάλλοντας 

έτσι στην ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. 

"Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, που θα 

τονώσει τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και 

την ανάκαμψη της κατανάλωσης (καθώς το πρόγραμμα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης σταδιακά λήγει και οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να 

αυξάνονται)", σημειώνεται στην Έκθεση. 

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα αναμένεται να είναι γύρω 

στο 3-4% μεσοπρόθεσμα, φθάνοντας περίπου το 3,5% το 2019 και το 4,0% το 

2020. Με την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, η 

φτώχεια αναμένεται να συνεχίσει τη σταδιακή μείωση της.  

Ως κίνδυνος για την ανάπτυξη, επισημαίνεται ότι η σερβική οικονομία είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη σε γεγονότα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, 

όπως η ξηρασία, ο βαρύς χειμώνας και οι πλημμύρες, ανέφερε η Παγκόσμια 

Τράπεζα. 

Επιπλέον, η τράπεζα σημείωσε ότι η ταχύτερη ανάπτυξη απαιτεί περαιτέρω 

προσπάθειες για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: στη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη χρηματοδότηση της υγείας · 

την ιδιωτικοποίηση των υπολοίπων κρατικών μεριδίων στις κρατικές 

επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
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 2017e 2018f 2019f 2020f 
Nominal GDP, USDbn 41.9 46.1 48.1 51.3 

Real GDP growth, % y-o-y 1.9 3.0 3.1 3.2 

GDP per capita, USD 5,943 6,554 6,868 7,357 

Industrial production,          

% y-o-y, ave 

5.0 6.0 6.5 7.0 

Population, mn 7.05 7.03 7.00 6.98 

Consumer price inflation,    

% y-o-y, eop 

3.0 3.0 3.3 3.4 

Consumer price inflation,    

% y-o-y, ave 

3.2 3.0 3.2 3.3 

Central bank policy rate, % 

eop 

3.50 3.50 4.00 5.00 

Exchange rate RSD/ USD, 

ave 

107.33 103.57 105.22 104.70 

Exchange rate RSD/ USD, 

eop 

98.47 107.14 104.27 105.13 

Budget balance,  RSDbn -19.9 -40.8 -88.8 -114.8 

Budget balance,  % of GDP -0.4 -0.9 -1.8 -2.1 

Goods and services exports, 

USDbn 

21.1 23.5 25.6 28.3 

Goods and services inports, 

USDbn 

24.2 26.6 28.7 31.2 

Current account balance, 

USDbn 

-1.8 -1.8 -1.9 -1.8 

Current account balance, % 

of GDP 

-4.2 -4.0 -3.9 -3.5 

Foreign reserves ex gold, 

USDbn 

10.7 11.5 12.0 13.0 

Inport cover, months 5.3 5.2 5.0 5.0 

Total external debt stock, 

USDbn 

34.2 39.1 43.9 49.8 

Total external debt stock, % 

of GDP 

81.5 84.9 91.2 97.0 

Crude, NGPL & other liquids 

prod, 000b/d 

21.4 20.4 19.4 18.5 

Total net oil exports (crude & 

products), 000b/d 

-57.5 -59.3 -57.8 -58.0 

Dry natural gas production, 

bcm 

0.6 0.5 0.5 0.5 

Dry natural gas consumption, 

bcm 

2.4 2.3 2.3 2.6 

 

e/f= BMI estimate/forecast. Source: National sources, BMI 

 

 

 

 


