SRBSKO

EU Office / Knowledge Centre I Duben 2017
Základní údaje
Srbsko bylo součástí Jugoslávie, která se však počátkem 90.
let začala rozpadat. Státní útvar Srbsko a Černá Hora poté
zanikl po vyhlášení nezávislosti Černé Hory (3. června 2006).
Srbsko jako samostatný stát vzniklo 5. června 2006.

Oficiální název Republika Srbsko (Republika Srbija)

Výkonná moc je svěřena prezidentu republiky a vládě.
Prezident je volen přímo lidem na 5 let s možností jednoho
znovuzvolení. V dubnu 2017 vyhrál prezidentské volby
nadpoloviční většinou dosavadní premiér Aleksandar Vučić
s platností od 31. května 2017 (před ním funkci prezidenta
zastával Tomislav Nikolić).

Etnické složení Srbové 83 %, Maďaři 4 %, Bosňáci 1,8 %

Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu –
Národnímu shromáždění (Skupština). Národní shromáždění se
skládá z 250 poslanců volených na 4 roky.

Počet obyvatel 7 076 372 (2016)
Rozloha

77 474 km2

Měna

Srbský dinár (RSD)

HDP a příspěvky k jeho růstu
domácí poptávka
zásoby
čisté exporty

6%

4%

V roce 2014 se hospodářský růst Srbska dostal do záporných
čísel, od té doby země zažívá hospodářské oživení, v roce
2015 ve výši 0,8 % HDP a v následujícím roce ekonomický růst
akceleroval na 2,8 % HDP. Podle poslední prognózy Evropské
komise by měla výkonnost srbské ekonomiky ještě dále růst
a pro rok 2017 se odhaduje ve výši 3 % HDP, respektive 3,3 %
HDP v roce 2018. Hlavním tahounem hospodářského oživení
se stala domácí poptávka podporovaná rostoucími čistými
exporty. Srbsko má poměrně vysoký veřejný dluh, který se
pohybuje okolo 74 % HDP (ČR má veřejný dluh okolo 40 %
HDP a EU ve výši přesahující 80 % HDP). Tento dluh se
postupně daří relativně snižovat i díky rostoucí ekonomice
a také výraznému snížení deficitu veřejných rozpočtů, který byl
za rok 2016 téměř třetinový ve srovnání s předchozím rokem.

0,8%
odhad

-2%

-1,8%

-4%
2013

2014

postupně zlepšuje a míra nezaměstnanosti klesá.
V roce
2016
dosahovala
průměrná
míra
nezaměstnanosti podle srbského statistického úřadu
15,9 %. Evropská komise odhaduje další snížení
v roce 2017 na 14,3 %, respektive 12,6 % v roce
2018.
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Veřejné finance a ceny
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
Saldo veřejných rozpočtů k HDP (levá osa)
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Srbsko
se
dlouhodobě
potýká
s velmi
vysokou
nezaměstnaností, která ještě v roce 2013 přesahovala 20 %
(průměr EU byl 10,9 %). Situace na trhu práce se však
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Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (4Q/ 2016)

13,6 %
250 €

Minimální měsíční mzda (2017)
Ø měsíční mzdy v odvětvích (2016)

Srbsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

487 €

1 008 €

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

869 €

1 525 €

Nejnižší měsíční mzdy jsou už tradičně v odvětví
465 €
Stavebnictví
Ubytování, stravování a pohostinství (273 eur v roce
399 €
Obchod, opravy motorových vozidel
2016). Naopak velmi vysoké jsou ve výrobě
Doprava
a
skladování
517 €
a rozvodu elektřiny, plynu a tepla (869 eur).
273 €
Ubytování, stravování a pohostinství
Průměrné mzdy v Srbsku jsou v eurovém ekvivalentu
Zdroj:
Eurostat,
Statistical
Office
of
the
Republic
of
Serbia
cca o polovinu nižší než v ČR. I v Srbsku je zaveden
institut minimální mzdy, která aktuálně představuje ekvivalent 250 EUR / měsíc.
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PODNIKÁME V SRBSKU
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Zahraniční obchod
Do Srbska se nejvíce dováží stroje, minerální paliva, dopravní prostředky, chemikálie a kovy. Největšími dovozními
partnery v roce 2015 byly státy jako Německo (12 %), Itálie (10 %) a Rusko (9 %) – z ČR (2,4 %). Exporty v roce 2015
směřovaly z největší části do Itálie (15 %), Německa (12 %) a Bosny a Hercegoviny (8 %) – do ČR (2,2 %). Srbsko vyváží
především stroje, dopravní prostředky, kovy a potraviny.

Založení společnosti
Formy obchodních společností jsou v Srbsku obdobné jako v tuzemsku. Založení společnosti v Srbsku zabere okolo 7 dní
a provádí se skrze Business Registers Agency. Pro založení nejpopulárnější formy, společnosti s ručením omezeným
(društvo sa ograničenom odgovornošću; d.o.o.), je potřeba minimální kapitál ve výši 100 RSD (tedy necelých 22 korun).
Pro založení akciové společnosti je požadován minimální kapitál ve výši 3 mil. RSD (cca 655 tisíc korun).

Daně

Daň/odvod

Sazba

Srbsko se může pochlubit příznivým daňovým systémem.
Daň z příjmu právnických osob
Sazba korporátní daně ve výši 15 % patří mezi nejnižší
Daň z příjmu fyzických osob
v Evropě. Příjmy ze zaměstnání jsou zdaňovány 10%
DPH (základní/snížená)
sazbou. Daň z přidané hodnoty má dvě sazby. Většina
Sociální zabezpečení (zaměstnanec)
zboží a služeb podléhá základní sazbě 20 %, na sociálně
Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)
citlivé položky je aplikována snížená 10% sazba. Na
sociální pojištění přispívají zaměstnanec i zaměstnavatel
téměř rovným dílem - odvodem ve výši 19,9 % (zaměstnanec) a 17,9 % (zaměstnavatel) z hrubé mzdy.
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Energetika
Ceny elektřiny jsou v Srbsku za poslední 4 roky poměrně stabilní. Ve druhé polovině roku 2016 činila cena elektřiny
v Srbsku necelých 5 eurocentů za kWh zatímco v ČR se pohybovala okolo 7 eurocentů. Srbsko je na dovozu
energetických komodit závislé z necelé třetiny (27,2 % v roce 2015), tedy méně, než ČR a průměr Evopské unie. Srbsko
se při produkci elektřiny spoléhá především na uhlí (73,1 %) a vodní zdroje (26 %).

Investiční pobídky
Pro zahraniční investory je v Srbsku k dispozici široká škála investičních pobídek. Vláda Srbska nabízí finanční podporu
pro greenfield a brownfield projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu a sektoru služeb, které mohou být předmětem
zahraničního obchodu. Vláda či místní municipalita může také prodat stavební pozemek za cenu nižní, než je tržní, za
účelem podpory projektu národního významu (pokud je půda vlastněna vládou) či projektu, který podporuje místní
hospodářský rozvoj (pokud je půda vlastněna municipalitou). Podniky mohou být osvobozeny od platby korporátní daně na
období 10 let (výše investice musí činit více než 8,5 mil. eur a musí být vytvořeno alespoň 100 pracovních míst). Ve
volných zónách Srbska (v současnosti celkem 14) investoři mohou získat osvobození od platby DPH (stavební materiál,
energetika, doprava a paliva). Úlevy jsou dále nabízeny také v případě, že podnik zaměstná osoby, které jsou registrovány
tamní agenturou pro nezaměstnanost.
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Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2016-2017, Eurostat – Energy Dependence 2015
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