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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΡΒΙΑ – ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Στοιχεία Γεωγραφίασ 
Ζ Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο (Република Србија, Republika Srbija), βξίζθεηαη ζηε Ννηην-

Αλαηνιηθή Δπξψπε, πάλσ ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νδηθέο δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ ηε 

Γπηηθή Δπξψπε κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Δγγχο Αλαηνιή. πλνξεχεη κε ηελ Οπγγαξία ζην Βνξξά 

(κήθνο ζπλφξσλ 151 ρικ.), ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε (302 ρικ.), ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ Αιβαλία 

ζηε Γχζε, ηελ Π.Γ.Γ.Μ.  ζην Νφην θαη ηε Βνπιγαξία (318 ρικ.) θαη Ρνπκαλία (476 ρικ.), ζηελ 

Αλαηνιή. 

Ζ έθηαζή ηεο είλαη 77.474 ηεηξ.ρικ., πεξίπνπ ην 60% ηεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο. Με βάζε ηελ 

έθηαζή ηεο, ε εξβία είλαη ε 23
ε
 κεγαιχηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο θαη ε 117

ε
 κεγαιχηεξε ρψξα 

ηνπ θφζκνπ. 

Σν θιίκα ηεο εξβίαο είλαη επεηξσηηθφ, ζην Βνξξά, κε ςπρξνχο ρεηκψλεο, πγξά θαινθαίξηα θαη 

ηζνθαηαλνκή βξνρνπηψζεσλ, ελψ ζηα άιια ηκήκαηα ηεο ρψξαο είλαη επεηξσηηθφ-κεζνγεηαθφ, 

κε ζρεηηθά ςπρξνχο ρεηκψλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη ζεξκά, μεξά 

θαινθαίξηα. Ωο πξνο ην αλάγιπθν, ε ρψξα παξνπζηάδεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε, κε πινχζηεο, 

εχθνξεο πεδηάδεο ζην Βνξξά, αζβεζηνιηζηθέο νξνζεηξέο θαη ιεθάλεο, ζηελ Αλαηνιή, θαη φξε 

θαη ιφθνπο, ζην Ννηην-Αλαηνιηθά. 

ηνπο θπξηφηεξνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο θαηαηάζζνληαη ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην, ηα 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, ν ραιθφο, ν ςεπδάξγπξνο, ν ρξσκίηεο, ν ρξπζφο, ν άξγπξνο, ην καγλήζην, 

ν ζηδεξνππξίηεο, ν αζβεζηφιηζνο, ην κάξκαξν, ην νξπθηφ άιαο θαη ε αξψζηκε γε (37,3% ηεο 

ζπλνιηθήο ρξήζεο). 

 

2. Πληθυςμόσ 
Ζ εξβία έρεη πιεζπζκφ 7,2 εθ. θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 93 θαηνίθσλ αλά ηεηξ.ρικ. Βάζεη 

πιεζπζκνχ, θαηαηάζζεηαη 20
ε
, κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη 101

ε
, δηεζλψο. 

Γηνηθεηηθά, ε ρψξα δηαθξίλεηαη ζηελ Κπξίσο εξβία (Serbia Proper), ηελ Απηφλνκε Πεξηθέξεηα 

ηεο Βντβνληίλαο θαη ηε δηαθηινληθνχκελε Απηφλνκε Πεξηθέξεηα Κνζφβνπ-Μεηνρίσλ, ε νπνία 

θήξπμε κνλνκεξψο ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ην 2008. Δπίζεο, δηαηξείηαη ζε 122 Γήκνπο θαη 23 

Πφιεηο. 

Δθηφο απφ ηελ πξσηεχνπζα Βειηγξάδη (Београд, Beograd), πνπ έρεη πεξίπνπ 1,1 εθ. θαηνίθνπο, 

νη κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο είλαη νη: 

Νφβη αλη (Нови Сад, Novi Sad), κε 250.000 θαηνίθνπο 

Νηο (Ниш, Niš), κε 183.000 θαηνίθνπο 
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Κξαγθνχηεβαηο (Крагујевац, Kragujevac), κε 150.000 θαηνίθνπο θαη 

νπκπφηηηζα (Суботица, Subotica), κε 98.000 θαηνίθνπο 

Δπίζεκε γιψζζα είλαη ε ζεξβηθή ελψ έπνληαη ε νπγγξηθή (3,4% ηνπ πιεζπζκνχ), ε βνζληαθή 

(1,9%), ε γιψζζα ησλ Ρνκά (1,4%) θ.α. Δπηθξαηνχζα ζξεζθεία είλαη ε εξβηθή Οξζφδνμε 

(84,6% ηνπ πιεζπζκνχ), ελψ ππάξρνπλ πηζηνί ηεο Ρσκαηνθαζνιηθή (5,0%), ηεο 

Μνπζνπικαληθήο (3,1%), ηεο Πξνηεζηαληηθήο (1,0%) θ.α. ζξεζθεηψλ. 

 

3. Πολιτικό Σύςτημα – Πολίτευμα 
Σν πνιίηεπκα ηεο εξβίαο είλαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, 

ε Κπβέξλεζε θαη ε Δζλνζπλέιεπζε απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ηνπ πνιηηεχκαηνο. 

Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Κπβέξλεζε. Ο 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ν αλψηαηνο άξρσλ ηνπ θξάηνπο θαη εθιέγεηαη άκεζα απφ ηνλ 

ιαφ, κε πεληαεηή ζεηεία. Αληίζηνηρα, ν Πξσζππνπξγφο, ν νπνίνο είλαη ν Δπηθεθαιήο ηεο 

Κπβέξλεζεο, εθιέγεηαη απφ ην Κνηλνβνχιην, κε ηεηξαεηή ζεηεία. 

Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 250 κέιε, 

πνπ εθιέγνληαη απεπζείαο απφ ην ιαφ, βάζεη θνκκαηηθψλ ιηζηψλ, κε ηεηξαεηή ζεηεία. 

Σα αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο είλαη ην Αλψηαην Αλαηξεηηθφ Γηθαζηήξην, ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 60 δηθαζηέο, δηαξζξσκέλνπο ζε ηξηκειή ή πεληακειή 

ηκήκαηα, γηα ηε κειέηε πνηληθψλ, αζηηθψλ & δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο επίζεο θαη ην 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, πνπ απνηειείηαη απφ 15 δηθαζηέο. Οη δηθαζηέο ηνπ Αλψηαηνπ 

Αλαηξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ πξνηείλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ην Ύπαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην 

(εληεθακειέο φξγαλν, ηα επηά κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηθαζηέο), θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο. Οη δηθαζηέο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ 

Δζλνζπλέιεπζε, ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ην Αλψηαην Αλαηξεηηθφ Γηθαζηήξην 

(έθαζηνο πξνηείλεη πέληε κέιε) θαη δηνξίδνληαη απφ ην Ύπαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην. 

3.1.Υαξηνγξάθεζε πνιηηηθνύ ρώξνπ (πνιηηηθά θόκκαηα, ζπλδηθάηα) 

εκεξηλφο θάηνρνο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο είλαη ν Aleksandar Vučić, ν 

νπνίνο εμειέγε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2017 θαη αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 31 Μαΐνπ 2017. 

Ζ παξνχζα θπβέξλεζε ηεο εξβίαο ζπζηάζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2017 κε ηελ εθινγή ηεο Ana 

Brnabic σο Πξσζππνπξγνχ.  

Ζ Ana Brnabić, ε νπνία δηεηέιεζε Τπνπξγφο Κξαηηθήο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

ζηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, δηαδέρζεθε ζηελ ζέζε απηή ηνλ Aleksandar Vučić, 
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Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, απφ ηηο 27 Απξηιίνπ 2014, επηθεθαιήο ηνπ εξβηθνχ Πξννδεπηηθνχ 

Κφκκαηνο.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2017 , ν Vučić έζεζε ππνςεθηφηεηα γηα ηηο Πξνεδξηθέο εθινγέο, φπνπ εμειέγε 

Πξφεδξνο ηεο εξβίαο κε 55% ησλ ςήθσλ ζηνλ πξψην γχξν. Αλέιαβε επίζεκα ηελ εμνπζία ζηηο 

31 Μαΐνπ 2017, ελψ ε ηειεηή εγθαηλίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2017. 

ηε ζέζε απηή δηαδέρζεθε ηνλ, απφ ηελ 31
ε
 Μαΐνπ 2012, Πξφεδξν ηε Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο 

είλαη ν Tomislav Nikolic, ν νπνίνο δελ δηεθδίθεζε ηελ επαλεθινγή ηνπ. Μεηά ηελ απνρψξεζε 

ηνπ Vučić απφ ηελ πξσζππνπξγία, ε λέα θπβέξλεζε ηεο εξβίαο ζπζηάζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 

2017 κε ηελ εθινγή ηεο, πξνηαζείζαο απφ ηνλ Vučić, Ana Brnabic σο Πξσζππνπξγνχ. Μεηά ηηο 

κεηαβνιέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο απφ ηνλ Aleksandar Vučić, ε 

θπβέξλεζε ηεο εξβίαο –έρεη σο εμήο: 

 Πξσζππνπξγφο, Ana Brnabic  

 Γεληθφο γξακκαηέαο, Novak Nedic  

Αλαπιεξσηέο Πξσζππνπξγνί θαη Τπνπξγνί:  

 Ivica Dacic, Πξψηνο Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

 Nebojsa Stefanovic, Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ 

 Rasim Ljajic, Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, 

Σνπξηζκνχ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

 Zorana Mihajlovic, Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Καηαζθεπψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ 

 Dusan Vujovic, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

 Goran Knezevic, Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο 

 Branislav Nedimovic, Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Γαζψλ θαη Γηαρείξηζεο Τδάησλ 

 Goran Trivan, Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 Aleksandar Antic, Τπνπξγφο Δμφξπμεσλ θαη Δλέξγεηαο 

 Nela Kuburovic, Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο 

 Branko Ruzic, Τπνπξγφο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 Aleksandar Vulin, Τπνπξγφο Άκπλαο 

 Jadranka Joksimovic, Τπνπξγφο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο 

 Mladen Sarcevic, Τπνπξγφο Παηδείαο, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

 Zlatibor Loncar, Τπνπξγφο Τγείαο 

 Zoran Djordjevic, Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Απαζρφιεζεο, Βεηεξάλσλ θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

Vanja Udovicic, Τπνπξγφο Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνχ 

 Vladan Vukosavljevic, Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Μέζσλ Δλεκέξσζεο 
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 Slavica Djukic-Dejanovic, Τπνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ, αξκφδηνο γηα ηε 

δεκνγξαθία θαη ηελ πιεζπζκηαθή πνιηηηθή 

 Milan Krkobabic, Τπνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ, αξκφδηνο γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Nenad Popovic, Τπνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ, αξκφδηνο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

 

Βάζεη ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2016 ε ζεξβηθή Δζλνζπλέιεπζε έρεη σο εμήο: 

Κφκκα Αξρηθά Αξρεγφο 
Ηδενινγηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο 
Πνζνζηφ% 

Έδξεο 

2016 

πλαζπηζκφο εξβηθνχ 

Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο, 

νζηαιηζηηθνχ Γεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο ηεο εξβίαο, Νέαο 

εξβίαο, εξβηθνχ Αλαλεσηηθνχ 

Κηλήκαηνο θαη Κηλήκαηνο 

νζηαιηζηψλ 

SNS–

SDPS–

PUPS–

NS–SPO–

PS–SNP 

Αιεμάληαξ 

Βνχηζηηο 

Κεληξν-αξηζηεξά, 

νζηαιδεκνθξαηία, 

Μνλαξρία, νζηαιηζκφο 

48,25 131 

πλαζπηζκφο νζηαιηζηηθνχ 

Κφκκαηνο εξβίαο, Κφκκα 

Δλσκέλσλ πληαμηνχρσλ 

εξβίαο θαη Δλσκέλε εξβία 

SPS–JS–

ZS–KP Ίβηηζα 

Νηάηζηηο 

Γεκνθξαηηθφο 

νζηαιηζκφο 
10,95 29 

εξβηθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα  
SRS Βφηζιαβ 

έζηι 
Λατθηζηηθή αθξνδεμηά 8.1 22 

Dosta Je Bilo 

DJB 

 

άζα 

Ραληνχινβηηο  

Φηιειεπζεξηζκφο, 

ξεθνξκηζκφο 
6.02 16 

πλαζπηζκφο Γεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο, Νένπ Κφκκαηνο, 

Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο 

Κξναηψλ ηεο Βντβνληίλαο, 

Δλσκέλσλ Δξγαηηθψλ 

πλδηθάησλ εξβίαο θαη 

Πινχζηαο εξβίαο 

 

Μπφγηαλ 

Πάηηηηο 

Φηιειεχζεξνο 

νζηαιηζκφο, 

Φηιειεπζεξηζκφο 

6.02 16 

Νηβέξη - Γεκνθξαηηθφ Κφκκα 

εξβίαο 

DVERI-

DSS 

Μπφζθν 

Οκπξάηνβηηο 

Γεμηά, 

Υξηζηηαλνδεκνθξαηία 
5.04 13 
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πκκαρία νζηαιηζηηθνχ 

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, 

Λήγθα νζηαιηζηψλ 

Γεκνθξαηψλ ηεο Βντβνληίλαο, 

Μαδί γηα ηε εξβία, 

Γεκνθξαηηθφο χλδεζκνο 

Οχγγξσλ ηεο Βντβνληίλαο, Μαδί 

γηα ηελ Βντβνληίλα θαη 

Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο Ρνκά 

SDS – 

LDP-LSV 

Μπφξηο 

Σάληηηο 
νζηαιδεκνθξαηία 5,02 

 

 

 

 

13 

Δζληθέο κεηνλφηεηεο    4,22 10 

 

εξβηθή Δζλνζπλέιεπζε-Δθινγέο 2016 

 
 

Βαζηθφο ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο ηεο ρψξαο είλαη ε πλνκνζπνλδία Απηφλνκσλ Δξγαηηθψλ 

πλδηθάησλ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1903, ε νπνία δξαζηεξηνπνηήζεθε έληνλα αθφκα θαη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο παιηάο Γηνπγθνζιαβίαο, δηαθξίλεηαη δε απφ έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζεηξά 

επηηπρψλ εθζπγρξνληζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ήκεξα, απνηειεί ην 

βαζηθφ ζπλνκηιεηή ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο ζε ζέκαηα ακνηβψλ, δηαδηθαζηψλ απνιχζεσλ, 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θιπ. Ζ πλνκνζπνλδία είλαη κέινο ηεο Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο 

Δξγαηψλ, απφ ην 2002, θαη ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηηθψλ πλδηθάησλ, απφ ην 2006. 

Δπίζεο, απφ ην 2009, ζπκκεηέρεη ππφ ηελ ηδηφηεηα παξαηεξεηή ζηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία 

Δξγαηηθψλ πλδηθάησλ. 
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4. Εξωτερικέσ Σχέςεισ 

4.1. εξβία – Δπξωπαϊθή Έλωζε 

 

Ζ εξβία μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ ΔΔ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, φπσο θαη νη γείηνλεο 

ρψξεο ηεο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα, κεηά ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Σν 2003, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε εξβία, καδί κε 

άιια πέληε θξάηε ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ραξαθηεξίζηεθε δπλάκεη ππνςήθηα πξνο έληαμε 

ρψξα. 

Σν 2007, ε ζεξβηθή θπβέξλεζε έιαβε κέηξα πνπ επέηξεςαλ ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ηεο κε ην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ ηεο Υάγεο. 

Σνλ Γεθέκβξην 2009, ε απειεπζέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζεσξήζεσλ εηζφδνπ επέηξεςε ζηνπο 

έξβνπο πνιίηεο λα κεηαθηλνχληαη ειεχζεξα εληφο ηνπ ρψξνπ Schengen, γεγνλφο πνπ ζηφρεπε 

ζηελ έκπξαθηε απφδεημε ησλ δηεπθνιχλζεσλ, επεξγεηεκάησλ θαη πξνλνκίσλ, ησλ νπνίσλ 

ηπγράλνπλ νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο 

εξβίαο, θ. Tadic, ππέβαιε ζηε ζνπεδηθή Πξνεδξία ηελ επίζεκε αίηεζε ηεο εξβίαο γηα έληαμή 

ηεο ζηελ ΔΔ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2010, ηέζεθε ζε ηζρχ ε Δλδηάκεζε πκθσλία γηα ην Δκπφξην θαη Θέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηνπ Δκπνξίνπ ελψ, ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, απνθαζίζηεθε ε απεκπινθή ηεο 

πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο, γεγνλφο πνπ έδσζε λέα ψζεζε ζηηο ζεξβν-

επξσπατθέο ζρέζεηο. Ζ πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο & χλδεζεο ηέζεθε ζε πιήξε ηζρχ, ηνλ 

επηέκβξην 2013. 

Σνλ Μάξηην 2012, ε εξβία απέθηεζε θαζεζηψο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ρψξαο. 

ηηο 19 Απξηιίνπ 2013, κεηά απφ δέθα γχξνπο ζπρλά έληνλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζην πιαίζην 

ηνπ ζεξβν-θνζνβαξηθνχ δηαιφγνπ ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΔ, ηνλ νπνίν δηεχζπλε ή θα Catherine 

Ashton, ν Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Ivica Dacic, θαη ν Πξσζππνπξγφο ηνπ Κνζφβνπ, θ. 

Hashim Taci, ζχλεςαλ ηζηνξηθή ζπκθσλία, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

Βειηγξαδίνπ θαη Πξίζηηλαο.  

Μεηά ηελ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ηνλ Ηνχλην 2013, πεξί έλαξμεο εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε εξβία, ην πκβνχιην πηνζέηεζε, ηνλ Γεθέκβξην 2013, ην 

δηαπξαγκαηεπηηθφ πιαίζην θαη ζπκθψλεζε λα δηνξγαλψζεη ηελ 1
ε
 Γηαθπβεξλεηηθή χλνδν κε ηε 

εξβία, ηνλ Ηαλνπάξην 2014. 
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Ζ σο άλσ χλνδνο πξαγκαηνπνηήζεθε, ηειηθά, ηελ 21
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014, ππφ ηελ ειιεληθή 

Πξνεδξία ηεο ΔΔ, ζεκαηνδνηψληαο ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο 

εξβίαο. 

Αθνινπζεί Πίλαθαο κε ηηο, κέρξη ζήκεξα, θπξηφηεξεο θάζεηο εμέιημεο ηεο εληαμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο εξβίαο: 

Δληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο εξβίαο-ΔΔ 

27 Φεβξνπαξίνπ 2017 5ε πλάληεζε ηεο Γηάζθεςεο Πξνζρψξεζεο ηεο εξβίαο 

13 Γεθεκβξίνπ 2016  4ε πλάληεζε ηεο Γηάζθεςεο Πξνζρψξεζεο ηεο εξβίαο 

18 Ηνπιίνπ 2016 3ε πλάληεζε ηεο Γηάζθεςεο Πξνζρψξεζεο ηεο εξβίαο 

14 Γεθεκβξίνπ 2015 2ε πλάληεζε ηεο Γηάζθεςεο Πξνζρψξεζεο ηεο εξβίαο 

21 Ηαλνπαξίνπ 2014 1
ε
 Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ΔΔ-εξβία 

17 Γεθεκβξίνπ 2013 
Τηνζέηεζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ πιαηζίνπ κε ηε εξβία 

απφ ην πκβνχιην ηεο ΔΔ 

1 επηεκβξίνπ 2013 
Θέζε ζε ηζρχ πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-

εξβίαο 

28 Ηνπλίνπ 2013 
Έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην γηα έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε εξβία  

1 Μαξηίνπ 2012 
Απφθαζε Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρνξήγεζε 

θαζεζηψηνο ππνςήθηαο ρψξαο ζηε εξβία 

14 Οθησβξίνπ 2011  
Πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ρνξήγεζε 

θαζεζηψηνο ππνςήθηαο ρψξαο ζηε εξβία 

14 Ηνπλίνπ 2010 Δθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο 

22 Γεθεκβξίνπ 2009 Καηάζεζε αίηεζεο έληαμεο ζηελ ΔΔ απφ ηε εξβία 

19 Γεθεκβξίνπ 2009 

Άξζε ηεο ππνρξέσζεο ζεψξεζεο εηζφδνπ γηα ηνπο πνιίηεο 

ηεο εξβίαο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηηο ρψξεο ηεο 

πλζήθεο έλγθελ 
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29 Απξηιίνπ 2008 
Τπνγξαθή  πκθψλνπ ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-

εξβίαο θαη Δλδηάκεζεο Δκπνξηθήο πκθσλίαο 

18 Φεβξνπαξίνπ 2008 
Τηνζέηεζε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

αλαζεσξεκέλεο Δπξσπατθήο ζχκπξαμεο γηα ηε εξβία 

1 Ηαλνπαξίνπ 2008 
Θέζε ζε ηζρχ ησλ ζπκθσληψλ απινχζηεπζεο ηεο έθδνζεο 

ζεσξήζεσλ θαη επαλεηζδνρήο 

7 Ννεκβξίνπ 2007 
Μνλνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο 

κε ηε εξβία 

13 Ηνπλίνπ 2007 
Δπαλέλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε πκθσλίαο 

ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζε  

3 Μαΐνπ 2006 

Μαηαίσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε 

πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο, ιφγσ κε 

ζπλεξγαζίαο ηεο εξβίαο κε ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην 

γηα ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία 

1 Οθησβξίνπ 2005 
Δθθίλεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε πκθσλίαο 

ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο 

 

Ζ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο εξβίαο κε ηελ ΔΔ δηαθέξεη απφ άιιεο πεξηπηψζεηο, ιφγσ 

ησλ αιιαγψλ ζηε ζηξαηεγηθήο δηεπξχλζεσλ, θαζψο θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο εξβίαο, ε 

νπνία ηαπηφρξνλα δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ 

Πξίζηηλα.  

Ζ δηαδηθαζία ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη σο εθ ηνχηνπ παξφκνηα κε εθείλε πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ην Μαπξνβνχλην, αθνχ ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο αξρέο θαη γηα ηηο δχν ρψξεο 

εηζήρζε θαλφλαο βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα Κεθάιαηα 23 (Γηθαζηηθά θαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα) θαη 

24  (Γηθαηνζχλε, ειεπζεξία θαη αζθάιεηα) ζα είλαη ηα πξψηα πνπ ζα αλνίμνπλ θαη ηα ηειεπηαία 

πνπ ζα νινθιεξσζνχλ, ππνλνψληαο φηη θάζε επηβξάδπλζε ζηελ πξφνδν πνπ αθνξά ζε απηά ηα 

δχν θεθάιαηα ζα επηδξά ζε νιφθιεξε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή πνξεία.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εξβίαο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Κεθάιαην 35, κε ηίηιν «Άιια δεηήκαηα», 

πνπ αθνξά ζηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία νκαινπνίεζεο κε ηελ Πξίζηηλα. Μέρξη ζηηγκήο, 

πέξα απφ ηα ηξία πξναλαθεξζέληα, δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη  ζε εμέιημε ζηα αθφινπζα 

θεθάιαηα: 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΑΝΟΗΓΜΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΛΔΗΗΜΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

5. Γεκφζηεο ζπκβάζεηο 
13-12-2016 – 

6. Δηαηξηθφ Γίθαην 
01-07-2017 – 

7. Νφκνο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
01-07-2017 – 

20. Δπηρεηξεζηαθή θαη βηνκεραληθή 

πνιηηηθή 
27-02-2017 – 

23. Γηθαζηηθά θαη ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα 
18-07-2016 – 

24. Γηθαηνζχλε, ειεπζεξία θαη 

αζθάιεηα 
18-07-2016 – 

25. Δπηζηήκε & έξεπλα 
13-12-2016 13-12-2016 

26. Δθπαίδεπζε & Πνιηηηζκφο 
27-02-2017 27-02-2017 

29. Σεισλεηαθή έλσζε 
01-07-2017 – 

30. Δμσηεξηθέο ζρέζεηο 
01-07-2017 – 

32. Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο 
14-12-2015 – 

35. Άιια ζέκαηα: ρέζεηο κε ην 

Κνζζπθνπέδην  
14-12-2015 – 

ΠΡΟΟΓΟ 12 / 34 2 /34 
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4.2. πκκεηνρή ηεο εξβίαο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. 

Δθηφο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε εξβία ζπκκεηέρεη θαη ζηνπο εμήο Γηεζλείο θαη 

Πεξηθεξεηαθνχο Οξγαληζκνχο: 

 

4.2.1. Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (European Bank 

for Reconstruction and Development – EBRD) 

Ζ ζπλεξγαζία ηεο εξβίαο κε ηελ EBRD μεθίλεζε ην 2001 θαη κέρξη ζήκεξα ε Σξάπεδα έρεη 

εγθξίλεη ζπλνιηθά 207 έξγα ζηε εξβία, αζξνηζηηθψλ ΔΣΑΑ επελδχζεσλ χςνπο  € 4.2 δηο ζε 

ηνκείο φπσο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο, ε γεσξγία, ε ελέξγεηα, ε κεηαπνίεζε, νη κεηαθνξέο θ.α. Σν 

κεξίδην ηνπ ραξηνθπιαθίνπ έξγσλ ηδησηηθνχ ηνκέα αλέξρεηαη ζε 40%, ην δε ηξέρνλ 

ραξηνθπιάθην έξγσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα αλέξρεηαη ζε  2,122  εθαηνκκχξηα επξψ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2017 εγθξίζεθαλ ηα θάησζη έξγα: 

Ηκεξνκελία Κωδηθόο 
Ολνκαζία 

Έξγνπ 

 
Σνκέαο 

 
ηάδην 

 
πκκεηνρή 
EBRD 

 
πλνιηθή 
Αμία 

05 -04- 2017 48762 
Kovacica 

Wind Farm 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
EUR 50 εκ. 

EUR 185 

εκ. 

31 -03- 2017 48678 

FIF - WB 

WiBP Loan II - 

Banca Intesa 

Belgrade  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ  
 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
EUR 5 εκ. EUR 5 εκ 

31 -03- 2017 49059 

Banka Intesa 

Belgrade - 

Mortgage Line 

II  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ  

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
EUR 30 εκ. 

EUR 30 

εκ. 

16 -11- 2016 48409 
JSC Serbia 

Railways - I  

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΝ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

EUR 91,5 

εκ. 

EUR 110 

εκ. 

16 -11- 2016 48410 
JSC Serbia 

Railways - II  

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ 

EUR 3,5 

εκ. 

EUR 4,2 

εκ. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kovacica-wind-farm.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kovacica-wind-farm.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-wb-wibp-loan-ii-banca-intesa-belgrade.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-wb-wibp-loan-ii-banca-intesa-belgrade.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-wb-wibp-loan-ii-banca-intesa-belgrade.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-wb-wibp-loan-ii-banca-intesa-belgrade.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banka-intesa-belgrade-mortgage-line-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banka-intesa-belgrade-mortgage-line-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banka-intesa-belgrade-mortgage-line-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banka-intesa-belgrade-mortgage-line-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/jsc-serbia-railways-i.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/jsc-serbia-railways-i.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/jsc-serbia-railways-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/jsc-serbia-railways-ii.html
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10 -11- 2016 48793 

FIF - Addiko 

Bank Serbia - 

MSME Loan  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ 

EUR 30 εκ. EUR 30 

εκ. 

27 -10- 2016 48883 

Serbian 

Railways 

Corridor X - II  

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
EUR 36 εκ. 

EUR 43 

εκ. 

27 -10- 2016 48406 

Serbian 

Railways 

Corridor X - I  

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
EUR 64 εκ. 

EUR 77 

εκ. 

03 -06- 2016 48346 

Schwarz 

Sustainable 

Retail 

Regional 

Expansion  

ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΔΝ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

EUR 100 

εκ. 

EUR 330 

εκ. 

6 -11-2015 47346 

FIF - 

Komercijalna 

Bank SME 

Credit Line  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ 
ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 30 εκ. EUR 30 
εκ. 

23 -10-2015 47781 

Banca Intesa 

Belgrade - 

Mortgage Line  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ 
ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 30 εκ. EUR 30 
εκ. 

13-10-2015 47835 

FIF - Intesa 

Leasing 

Serbia II  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ 
ΜΗΘΩΖ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 15 εκ. EUR 15 
εκ. 

24 -08-2015 47690 

Kragujevac 

Infrastructure 

Upgrade 

Project  

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 15 εκ. EUR 19.2 
εκ. 

21 -08- 2015 44663 

ProCredit 

Bank Serbia - 

SME Loan  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ 
ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 60 εκ. EUR 60 
εκ. 

16 -07- 2015 47729 

UniCredit 

Bank Serbia - 

Mortgage 

Loan  

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ 
ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 20 εκ. EUR 20 
εκ. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-addiko-bank-serbia-msme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-addiko-bank-serbia-msme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-addiko-bank-serbia-msme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/serbian-railways-corridor-x-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/serbian-railways-corridor-x-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/serbian-railways-corridor-x-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/serbian-railways-corridor-x-i.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/serbian-railways-corridor-x-i.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/serbian-railways-corridor-x-i.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/schwarz-sustainable-retail-regional-expansion.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/schwarz-sustainable-retail-regional-expansion.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/schwarz-sustainable-retail-regional-expansion.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/schwarz-sustainable-retail-regional-expansion.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/schwarz-sustainable-retail-regional-expansion.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-komercijalna-bank-sme-credit-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-komercijalna-bank-sme-credit-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-komercijalna-bank-sme-credit-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-komercijalna-bank-sme-credit-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banca-intesa-belgrade-mortgage-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banca-intesa-belgrade-mortgage-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banca-intesa-belgrade-mortgage-line.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-intesa-leasing-serbia-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-intesa-leasing-serbia-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-intesa-leasing-serbia-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/procredit-bank-serbia-sme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/procredit-bank-serbia-sme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/procredit-bank-serbia-sme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/unicredit-bank-serbia-mortgage-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/unicredit-bank-serbia-mortgage-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/unicredit-bank-serbia-mortgage-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/unicredit-bank-serbia-mortgage-loan.html
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13 -07- 2015 47318 
EPS 

Restructuring  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 200 
εκ. 

EUR 200 
εκ. 

26 -02- 2015 46925 Balkan Equity  
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 
ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 60.0 
εκ. 

EUR 60.0 
εκ. 

26 -02- 2015 46888 Balkan Debt  
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 
ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΤΠΔΓΡΑΦΖ EUR 60 εκ. EUR 60.0 
εκ. 

11 -02- 2015 43764 
Dolovo Cibuk I 

Wind Farm  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝ ΑΝΑΜΟΝΖ 
ΣΔΛΗΚΖ 
ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 

EUR 75 εκ. EUR 300 
εκ. 

Πεγή: Γηθηπαθφο Σφπνο EBRD (http://www.ebrd.org )  

 

4.2.2. Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank – WB) 

Ζ ζπλεξγαζία ηεο εξβίαο κε ηελ WB μεθίλεζε ην 2001. Απφ ηφηε, έρεη εγθξηζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ή ζπγρξεκαηνδφηεζε 39 Έξγσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ $ 2 δηο,  ζε ηνκείο 

φπσο νη κεηαθνξέο, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε πγεία θιπ.  

Σν ηξέρνλ ραξηνθπιάθην απνηειείηαη απφ 17 επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 458,90 

εθαηνκκχξηα δνιαξίσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα σο άλσ κεγέζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ή ζπγρξεκαηνδνηήζεηο Έξγσλ απφ ηε Γηεζλή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) θαη ηνλ Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο (International Development Association – IDA), πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ 

απφ ηελ «νκπξέια» ηεο WB. 

Καηά ηελ πεξίνδν 2015-2017 ε WB ελέθξηλε ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θάησζη έξγσλ:  

Ολνκαζία Έξγνπ  Κωδηθόο  

Γεζκεπκέλν Πνζό 

(Δθ. US $) 

 

Καηάζηαζε  
Ηκεξνκελία 

έγθξηζεο 

Γιασείπιζη κινδύνων και θςζικών 

καηαζηποθών (DPL-CAT DDO) 
P157489  70.0  Δνεπγό  3-05- 2017  

Δκπαίδεςζη και θπονηίδα ζηην παιδική 

ηλικία 

 

P157117  50.0  Δνεπγό 21-02- 2017  

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/eps-restructuring.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/eps-restructuring.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/balkan-equity.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/balkan-debt.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/dolovo-cibuk-i-wind-farm.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/dolovo-cibuk-i-wind-farm.html
http://www.ebrd.org/
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Γημόζιερ Γαπάνερ και Γημόζιερ 

Δπισειπήζειρ (DPL 1) 
P155694  200.0  Δνεπγό  18-01-2017  

Γεύηεπο ππόγπαμμα μεηαππύθμιζηρ 

κπαηικών επισειπήζεων DPL 
P149750  100.0  Δνεπγό  25-10- 2016  

Γιάδπομορ Υ - Ππόζβαζη ζηον 

αςηοκινηηόδπομο 
P158413  38.9  Δνεπγό 25-10- 2016  

Αναδιάπθπωζη Γημοζίος Σομέα 
 

P158875  0.59  Δνεπγό  21-04-2016  

Δκζςγσπονιζμόρ και βεληιζηοποίηζη ηηρ 

Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ  
P155172  75.0  Δνεπγό 20-04-2016  

Σεσνική βοήθεια για ηη μεηαππύθμιζη 

Δηαιπικών Υπημαηοοικονομικών Πποηύπων 
P154862  3.81  Δνεπγό 20-02-2016  

επβία ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην 
απαζσόληζη 

P152104  100.0  Δνεπγό 16-09- 2015  

 
Ππώηη Ππογπαμμαηική αναδιάπθπωζη 
κπαηικών επισειπήζεων 
 

P127408  100.0  Κλειζηό  24-03-2015  

Real Estate Management 
 

P147050  44.0  Δνεπγό 16-03- 2015  

 

4.2.3. Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary Fund – IMF) 

Ζ εξβία έγηλε κέινο ηνπ ΓΝΣ ην 1992. Απφ ηφηε, έρεη ζπλάςεη ζεηξά ζπκθσληψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ή πξνιεπηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε πιένλ πξφζθαην, ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2015, 

φηαλ ε εξβία ππέγξαςε πκθσλία Πξνιεπηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ Γηεπθφιπλζεο (Stand by 

Agreement), δηάξθεηαο 36 κελψλ θαη χςνπο 1,2 δηο επξψ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έγθξηζεο.  

Σν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ Πξφγξακκα απνζθνπεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κεζνπξφζεζκα, εθαξκφδνληαο θηιφδνμα κέηξα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη πινπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηνρεχεη θαη’ αξράο ζηελ αλαθνπή ηεο αχμεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζηελ επίηεπμε θαζνδηθήο ηνπ ηάζεο, έσο ην 2017. Σα ζχλνδα κέηξα 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα ζηεξίμνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο θχθινπ ελίζρπζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ, αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη αλάπηπμεο. 
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ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή επηθεληξψλεηαη, θαηά θχξην 

ιφγν, ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, κεηψλνληαο ηηο κηζζνινγηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο 

δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ειαηηψλνληαο ηε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο. 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ επξχ θάζκα κεηαξξπζκίζεσλ φπσο ελίζρπζε 

ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπιινγή ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ θαη πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Παξάιιεια, ζπκθσλήζεθε ε 

αλαδηάξζξσζε δεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ κεγάινπ κεγέζνπο –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ νη 

νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ζ λνκηζκαηηθή θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηα 

ζπκθσλεκέλν πιαίζην-ζηφρν ηνπ πιεζσξηζκνχ (3%+-1,5), ε δε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ βαζκηαία επαλεμηζνξξφπεζε ηνπ κείγκαηνο 

πνιηηηθήο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

ζηαζεξνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ελ γέλεη θαηάζηαζε, κε επαξθή 

θεθαιαηνπνίεζε θαη ξεπζηφηεηα, ελψ νη απζηεξέο ξπζκηζηηθέο πξνβιέςεηο πεξηνξίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν απφ ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ πηζηψζεσλ. Παξφια απηά, νη Αξρέο 

δεζκεχνληαη λα εθαξκφζνπλ κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, ψζηε λα ειαηηψζνπλ ην πνζνζηφ ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ πηζηψζεσλ, λα βειηηψζνπλ ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο εηαηξηθψλ ρξεψλ θαη 

λα εληζρχζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο, νη Αξρέο ζα 

ζπλερίζνπλ λα εληζρχνπλ ηελ επνπηεία ησλ Σξαπεδψλ θαη ηα πιαίζηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαην-πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2015-2016, εηζήρζεζαλ ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο εξγαηηθήο, ζπληαμηνδνηηθήο θαη πησρεπηηθήο 

λνκνζεζίαο, φπσο επίζεο θαη ηνπ Νφκνπ Ηδησηηθνπνηήζεσλ. Οη Αξρέο έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ ειάηησζε ησλ θξαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη σο άλσ 

κεηαξξπζκίζεηο αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε, 

νδεγψληαο ζε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ ζην πιαίζην ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ ελ εμειίμεη 

Πξνγξάκκαηνο, νη ζεξβηθέο αξρέο έρνπλ επηηχρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ησλ απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.  

Σν Ννέκβξην 2016, νινθιεξψζεθε ε 6
ε
 αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (ΓΝΣ) ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξνιεπηηθήο ζπκθσλίαο. Οη ζπδεηήζεηο θαηέιεμαλ ζε 

θαζνξηζκφ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ ελεξγεηψλ πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξαηηέξσ 
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εθαξκνγή βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαη ζηε 

δηαπίζησζε φηη νη θαιέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ζπλερίδνληαη, ελψ νη δαπάλεο έκεηλαλ εληφο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα σο άλσ απνηειέζκαηα επέηξεςαλ ηελ, ζε ζπκθσλία κε ην 

ΓΝΣ, κηθξή αχμεζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2017, κεηά απφ ηηο πεξηθνπέο πνπ 

ππέζηεζαλ ην Ννέκβξην 2014. Σνλίζζεθε, σζηφζν, φηη απνθαζηζηηθέο δξάζεηο απαηηνχληαη 

σζηφζν γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απνξξφθεζεο ησλ δεκνζίσλ πφξσλ απφ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σέινο, ε νινθιήξσζε ηεο 7
εο

 αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο πκθσλίαο, ηνλ Ηνχιην 

2017, αλακέλεηαη λα θιείζεη νκαιά θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ην πξφγξακκα παξακέλεη ζε θαιή 

πνξεία, κε φια ηα ζπκπεθσλεκέλα θξηηήξηα λα πιεξνχληαη ζην ηέινο Μαξηίνπ 2017, θαζψο θαη 

φια ηα κειινληηθά θξηηήξηα επηδφζεσλ λα αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ηα πεξηζζφηεξα δηαξζξσηηθά 

κέηξα αλαθνξάο, παξφηη νξηζκέλα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ 

αμηνιφγεζεο ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηε εξβία ην πξφζζεην πνζφ ησλ 54,57 εθαηνκκπξίσλ 

ΔΣΑ (66,64 εθαηνκκχξηα επξψ), κε απνηέιεζκα ηα ζπλνιηθά δηαζέζηκα θεθάιαηα λα αλέξρνληαη 

ζε 772,66 εθαηνκκχξηα ΔΣΓ (943,52 εθαηνκκχξηα επξψ). Οη ζεξβηθέο αξρέο δήισζαλ φηη δελ 

πξνηίζεληαη λα αληιήζνπλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πφξνπο. 

4.2.4. Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (World Trade Organisation – WTO) 

Σν Γεληθφ πκβνχιην ηνπ WTO ζχζηεζε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ηεο 

εξβίαο γηα έληαμε, ζηηο 15/02/05. Σν Μλεκφλην Καζεζηψηνο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο ρψξαο 

αλαθνηλψζεθε ηνλ Μάξηην 2005 ελψ ε Οκάδα Δξγαζίαο ζπλήιζε γηα πξψηε θνξά, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. ήκεξα, ζπλερίδνληαη νη δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, βάζεη 

αλαζεσξεκέλνπ θαηαιφγνπ πξνζθνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζπλερίδνληαη θαη νη 

πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, βάζεη ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ηνλ Οθηψβξην 2012. Σν Ηνχλην 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηξίηε ζχλνδνο ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε πσο ε εξβία βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ έληαμή ηεο, 

σζηφζν ε εληαμηαθή πνξεία δελ έρεη νινθιεξσζεί. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο εξβίαο κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ 

πξνρσξεκέλν ζηάδην, κε κφλν βαζηθφ ζεκείν ηξηβήο ηελ πιήξε απαγφξεπζε ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ηεο θαιιηέξγεηαο πξντφλησλ αγξνηηθήο βηνηερλνινγίαο, ηελ νπνία έρεη επηβάιεη ε εξβία. 

Δλ πξνθεηκέλσ θαη σο πξνο ηηο πξννπηηθέο έληαμεο ηεο εξβίαο ζηνλ ΠΟΔ, ε νπνία ηίζεηαη 

επίζεο σο φξνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ ηνπ Κεθαιαίνπ 30-

Δμσηεξηθέο ζρέζεηο, επηζεκαίλεηαη δήισζε ηνπ ζέξβνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ, θ. Rasim Ljajić, ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

έληαμε ηεο εξβίαο ζηνλ Οξγαληζκφ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζην εγγχο κέιινλ, ιφγσ 

ηεο ηεξάζηηαο δεκφζηαο πίεζεο ελαληίνλ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 
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ηξνθίκσλ (ΓΣΟ) ζηελ αγνξά θαη δεδνκέλνπ φηη ε ηειεπηαία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα έληαμε 

ζηνλ νξγαληζκφ. Πξφζζεζε δε φηη απηφ είλαη ην βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ  

δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ηέζζεξηο ρψξεο-κέιε ηνπ ΠΟΔ (Βξαδηιία, Οπθξαλία, ΖΠΑ 

θαη Ρσζία), ε νπνία απαηηείηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. εκεηψλεηαη φηη ζηε εξβία 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ξεηή απαγφξεπζε παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ΓΣΟ θαη σο εθ ηνχηνπ 

απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεξβηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

απνηειέζεη εμαηξεηηθά πεξίπινθε δηαδηθαζία, δεδνκέλεο ηεο ηεξάζηηαο αληίζηαζεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο σο πξνο ην ελδερφκελν άξζεο ησλ ελ ζέκαηη απαγνξεχζεσλ.  

 

4.2.5. Άιινη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

Πιελ ησλ αλσηέξσ, ε εξβία είλαη κέινο θαη ησλ εμήο Γηεζλψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

Οξγαληζκψλ: 

Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements – BIS), 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Δχμεηλνπ Πφληνπ (Organisation of the Black Sea 

Economic Cooperation – BSEC),  

Οξγαληζκφο Δπηζηηηζκνχ & Σξνθίκσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations – FAO),  

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (International Atomic Energy Agency – IAEA), 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (International Civil Aviation Organisation – ICAO),  

Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (International Chamber of Commerce – ICC) (Δζληθέο 

Δπηηξνπέο), ICRM,  

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο (International Finance Corporation – IFC),  

Γηεζλήο Τδξνγξαθηθφο Οξγαληζκφο (International Hydrographic Organisation – IHO),  

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιηαθψλ Γνξπθφξσλ (International Mobile Satellite Organisation – 

IMSO),  

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Εάραξεο (International Sugar Organisation – ISO),  

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γνξπθνξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ (International Telecommunications 

Satellite Organisation – ITSO),  

Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (International Telecommunication Union – ITU),  



ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

23 

 

Γηεζλήο πλνκνζπνλδία Δξγαηηθψλ σκαηείσλ (International Trade Union Confederation – 

ITUC) (Мε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο),  

Οξγαληζκφο Πνιπκεξνχο Αζθάιηζεο Δπελδχζεσλ (Multilateral Investment Guarantee Agency – 

MIGA),  

Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (Organisation for Security and 

Co-operation in Europe – OSCE),  

Μφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (Permanent Court of Arbitration – PCA),  

Κέληξν Δπηβνιήο ηνπ Νφκνπ ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε (Southeast European Law 

Enforcement Center – SELEC),  

Ζλσκέλα Έζλε (United Nations – UN), Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ 

Αλάπηπμε (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD),  

Δθπαηδεπηηθή, Δπηζηεκνληθή θαη Δπηκνξθσηηθή Οξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσ Δζλψλ (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO),  

Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Industrial 

Development Organisation – UNIDO),  

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (World Tourism Organisation – UNWTO), Παγθφζκηα 

Σαρπδξνκηθή Έλσζε (Universal Postal Union – UPU),  

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ (World Customs Organisation – WCO),  

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organisation – WHO),  

Παγθφζκηα Οξγάλσζε Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (World Intellectual Property Organisation – 

WIPO),  

Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (World Meteorological Organisation – WMO) θ.α. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΡΒΙΑ 

1. Γενικά Στοιχεία 
Ζ ζεξβηθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη αθφκα σο «ππφ κεηάβαζε» θαζψο ν θξαηηθφο ηνκέαο 

παξακέλεη πξνβιεκαηηθά εθηεηακέλνο θαη πνιπδαίδαινο θαη απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ νηθνλνκία βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηαπνίεζε 

θαη ηηο εμαγσγέο, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρνχλ νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο.  

Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ, ε θαθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδνο νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ν εκθχιηνο πφιεκνο, αιιά θαη ε θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ 

θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο εξβίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βνκβαξδηζκψλ ηνπ 1999, πξνθάιεζαλ 

ζπξξίθλσζε ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ήκηζπ, ζε ζρέζε κε ην 1990. Μεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Milosevic, ε ηφηε θπβέξλεζε εθάξκνζε παθέην κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη μεθίλεζε έλα πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο ηεο ζεξβηθήο αγνξάο. Μεηά ηελ 

αλαλέσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ην 2000, ε εξβία ζπλέρηζε 

ηελ πνξεία επαλέληαμήο ηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, επαλαζπκκεηέρνληαο ζηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θαη ηεο Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο. Αμηφινγε πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, παξφιν πνπ αξθεηέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζε ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα, 

νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη αεξνκεηαθνξέο θ.α., παξακέλνπλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν. 

Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε εξβία θαηά ηα ηειεπηαία έηε είλαη ε 

πςειή αλεξγία θαη ηα ζηάζηκα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πξνβιήκαηα ηα νπνία 

πξνθαινχλ έληνλεο πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο. Άιια πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ 

ηε ζεξβηθή θπβέξλεζε είλαη: ε πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα κηζζνδνζίεο, ζπληάμεηο θαη 

επηδφκαηα αλεξγίαο, ε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ε 

πξνζέιθπζε λέσλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φπσο επίζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εξβίαο είλαη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο ηνπνζεζία (απφ απηή δηέξρνληαη νη θπξηφηεξεο νδηθέο δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ 

ηε Γπηηθή Δπξψπε κε ηελ Σνπξθία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή), ην ζρεηηθά θηελφ θαη θαηεξηηζκέλν 

εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ, φπσο επίζεο θαη νη πκθσλίεο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη κε 

ηε Ρσζία, ηε Λεπθνξσζία, ην Καδαρζηάλ, ηελ Σνπξθία θαη ηα θ-κ ηεο Κεληξν-επξσπατθήο 

πκθσλίαο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ (Central European Free Trade Agreement – CEFTA) 
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2. Βαςικά Οικονομικά Μεγέθη 
ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ βαζηθψλ καθξν-νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο, θαηά ηελ πεληαεηία 2010-2016. 

3. Εξέλιξη βαςικών μακρο-οικονομικών μεγεθών 

3.1. Αθαζάξηζην Δζληθό Πξνϊόλ 

Ζ αλάθακςε ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο πνπ μεθίλεζε ην 2015 (αχμεζε ΑΔΠ θαηά 0,8%, έλαληη 

χθεζεο -1.8% ην 2014), εληζρχζεθε ην 2016 κε ην ΑΕΠ λα απμάλεηαη θαηά 2,8%, ράξε ζηε 

γεσξγία (ξεθφξ παξαγσγήο ζίηνπ θαη αξαβνζίηνπ), ζηηο θαιχηεξεο βηνκεραληθέο επηδφζεηο θαη 

ζτελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ είραλ νη επελδχζεηο θαη νη εμαγσγέο, αιιά θαη ε ηαρχηεξε απφ 

ηελ αλακελφκελε αλάθακςε ηεο θαηαλάισζεο.  

Οη ζεηηθέο ηάζεηο ζηε ζεξβηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ 

(πξνβιεπφκελε αλάπηπμε 3,0% ην 2017 θαη 3,5% ην 2018), θπξίσο ιφγσ ηεο ραιάξσζεο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάθακςεο ηεο εμσηεξηθήο ηεο δήηεζεο. Ζ κεζνπξφζεζκε 

αλάπηπμε ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο ζα εμαξηεζεί, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο 

αλάθακςεο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη φζν θαη απφ ηελ πξφνδν ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ιφγσ ηεο έληνλα θπκαηλφκελεο ηζνηηκίαο ζεξβηθνχ δελαξίνπ/επξψ, ε 

πνξεία ηνπ ζεξβηθνχ Α.Δ.Π. φηαλ εθθξαζζεί ζε επξψ, θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2014 παξνπζηάδεη 

αζηάζεηα θαη ζπλερείο δηαθπκάλζεηο, ελψ ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ηνπ θαηαγξάθεηαη απφ ην 

ηέινο 2014 θαη εμήο.  

εξβηθφ ΑΔΠ 2009-2017 (ζε Δπξψ) 

 

Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο 
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3.2. Πιεζωξηζκόο  

Θεηηθά απνηειέζκαηα επεηεχρζεζαλ θαη σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο θαηά ηα 

έηε 2015-2016 θηλήζεθε πνιχ ρακειφηεξα ηνπ, ζε ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ, ζρεηηθνχ ηεζέληνο 

πιαηζίνπ (3,5%+-1,5-κείσζε ζε 3%+-1,5 απφ Ννέκβξην 2016), δηακνξθνχκελνο ζην 1,5%, 

θπξίσο ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ βαζηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηνπ 

πθεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δψλε ηνπ επξψ (ρακειφο εηζαγφκελνο πιεζσξηζκφο).  

Ο πιεζσξηζκφο θηλήζεθε πησηηθά θαη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, θαζψο είρε αλέιζεη ζε 

1,7% ην 2014, 2,2%, ζην ηέινο ηνπ 2013 θαη 12,2%, ζην ηέινο ηνπ 2012. Σα αίηηα ηεο 

ζπλερηδφκελεο παξακνλήο ηνπ ζε ρακειά επίπεδα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηφζν ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ηζνηηκίαο ζεξβηθνχ δελαξίνπ/επξψ, φζν θαη ζηηο παξεκβάζεηο ηεο Σξάπεδαο 

ηεο εξβίαο, ε νπνία αζθεί αξκνδηφηεηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

3.3. Γεκόζην ρξένο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, ην ρξένο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ηεο εξβίαο αλήιζε ζην ηέινο 2016 ζε 24,7 δηζ. επξψ (72,4% ηνπ ΑΔΠ), έλαληη 

24,80 δηο επξψ ην 2015 (75,5% ηνπ ΑΔΠ). Ωο εθ ηνχηνπ, ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ 

κεηψζεθε ην 2016, έλα ρξφλν λσξίηεξα απφ ην πξνβιεπφκελν ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο κε ην 

ΓΝΣ. εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π., έβαηλε ζπλερψο 

απμαλφκελν θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2010-2015, έρνληαο κάιηζηα ζεκεηψζεη αχμεζε 

90%, ζε ζρέζε κε ην 2010 (75,5% ην 2015 έλαληη 70,9%, ην 2014, 59,6% ην 2013, θνθ), ήδε δε 

απφ ην 2011, ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο έρεη ππεξβεί ην εθ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

ηεζέλ φξην ηνπ 45% ηνπ Α.Δ.Π. θαη ε ζπγθξάηεζε θαη κείσζή ηνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. 

3.4. Γεκόζην έιιεηκκα 

Μεηά απφ θαηαθφξπθε πηψζε ην 2015, απφ 6,6% ζε 3,7% ηνπ ΑΔΠ -απνηέιεζκα ζεηηθφηεξν 

ηνπ αλακελνκέλνπ θαη πνιχ θάησ ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ κε ην ΓΝΣ ζηφρνπ ηνπ 5,9%- ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ππνρψξεζε πεξαηηέξσ ην 2016, ζην 1,4% ηνπ ΑΔΠ.  

Ζ βειηίσζε ηνπ 2016 πξνήιζε θπξίσο απφ πςειφηεξα έζνδα (θαηά 1,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ 

ΑΔΠ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηησκέλεο ζπιινγήο εζφδσλ απφ θφξνπο. Απφ ηελ πιεπξά 

ησλ δαπαλψλ, ππήξμαλ επίζεο πεξαηηέξσ εμνηθνλνκήζεηο (0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ). 

Ζ επηηπρήο δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε επέηξεςε ζηελ θπβέξλεζε λα απμήζεη ην κεξίδην ησλ 

δεκφζησλ επελδχζεσλ ζην ΑΔΠ θαηά 0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ κεηαξξπζκίζεηο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 
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3.5  Δμωηεξηθό ηζνδύγην 

εκαληηθή ήηαλ, εμάιινπ, ε κείσζε ησλ εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ θαζψο ε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζπλερίζηεθε ην 2016 ζε 4%, έλαληη 4.8% ηνπ ΑΔΠ ην 

2015 (1.59δηο επξψ) θαη 6,0 % ην 2014, θπξίσο ιφγσ ησλ ηζρπξήο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

Ο ελ εμειίμεη επελδπηηθφο θχθινο, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ επλντθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

ρακειφηεξα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη 

ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ην 2017 ζε 3,9%. 

Ζ ηάζε απηή αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζηαζεξή κεζνπξφζεζκα, θαζψο ν ηξέρσλ επελδπηηθφο 

θχθινο επλνείηαη απφ ηε ρακειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο.  

3.5. πλαιιαγκαηηθή Ιζνηηκία 

Ζ απνδπλάκσζε ηνπ δελαξίνπ έλαληη ηνπ επξψ θαη ε ελίζρπζε ηνπ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά ηo 

2016 νδήγεζε ζε ππνηίκεζε θαηά 0,8% ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ 

δελαξίνπ (ζηαζκηζκέλε έλαληη ησλ δπν λνκηζκάησλ επξψ-δνιαξίνπ ζε αλαινγία 80% θαη 20% 

αληίζηνηρα), ε νπνία δηακνξθψζεθε ζηα 123,010 Γελάξηα/Δπξψ. 

Οη θηλήζεηο ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δελαξίνπ ζην 2016, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ρακειφ επίπεδν εγρψξηνπ πιεζσξηζκνχ (1,1%) θαη 0,4% θαη 2,1% ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη 

ηηο ΖΠΑ, αληίζηνηρα, πξνθάιεζε πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ δελαξίνπ έλαληη ηνπ επξψ (0,7%), 

θαζψο θαη πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηνπ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ (0,3%). Ζ πξαγκαηηθή ζηαζκηζκέλε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ δελαξίνπ ππνηηκήζεθε σο εθ ηνχηνπ θαηά 0,5%, θαηά ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν. 

Σέινο, θαηά ην 2017 ην δελάξην απνδπλακψζεθε νλνκαζηηθά έλαληη ηνπ επξψ (1,4%) θαη ζεηξάο 

άιισλ λνκηζκάησλ (ηαπσληθφ γηελ (14,9%), ειβεηηθφ θξάγθν (1,1%), ελψ εληζρχζεθε 

νλνκαζηηθά έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ (1,2%) θαη ηεο ζηεξιίλαο (15,7%). 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε κέζε ηζνηηκία, ε νπνία, θαηά ηελ καθξά πεξίνδν (2002-2016) 

παξνπζηάδεη ζπγθξαηεκέλε θαη ζηαδηαθή δηνιίζζεζε έλαληη ηνπ Δπξψ, ε νπνία, αθελφο, 

θαζηζηά αληαγσληζηηθφηεξα ηα ζεξβηθά εμαγφκελα πξντφληα, αθεηέξνπ φκσο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ε νπνία ελ πνιινίο εμαξηάηαη απφ εηζαγφκελα πξντφληα. 
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3.6. Αλεξγία 

Σν επίπεδν ηεο αλεξγίαο, ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζεξβηθήο 

νηθνλνκίαο, θαίλεηαη λα ππνρσξεί θαζψο, ην 2016 ε αλεξγία ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη 

δηακνξθνχκελε ζε 15,3% έλαληη 17,7% ην 2015 θαη 19,9% ην 2014. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο απμήζεθε ζε 46,8% θαη απνηειεί πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ.  

3.7. Δπίπεδν Μηζζώλ 

Ο κέζνο πξαγκαηηθφο θαζαξφο κηζζφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 απμήζεθε θαηά 2,5%, 

δηακνξθνχκελνο ζε 45.406 δελάξηα (πεξί ηα 367 επξψ), έλαληη 44.432 δελάξηα εξβίαο (~€364) 

ην 2015, θαη 44.530 δελάξηα εξβίαο ή ~€365 ην 2014. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηα έηε 2010-2015, 

παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηνπ κέζνπ θαζαξνχ κηζζνχ, ζε δελάξηα εξβίαο. Οη έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ επξψ, πξνθαινχλ ζπλερείο 

δηαθπκάλζεηο ζην χςνο ηνπ κέζνπ θαζαξνχ κηζζνχ, εθπεθξαζκέλνπ ζε επξψ. Παξφια απηά, 

θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεληαεηία, ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ κέζνπ θαζαξνχ κηζζνχ αλέξρεηαη 

ζε 30,4%, εάλ εθθξαζζεί ζε δελάξηα εξβίαο, θαη 16,8%, εάλ εθθξαζζεί ζε επξψ. 

3.8. Αμηνιόγεζε Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο/επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο 

Σφζν παγθφζκηνη φζν θαη εγρψξηνη παξάγνληεο θαη εηδηθφηεξα νη θαιέο καθξννηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηνπ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ ηεο εξβίαο (Country Risk 

Premium) ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα (210 κνλ.βάζεο πεξίπνπ). 

Σν Μάξηην ηνπ 2016 o νίθνο Moody’s αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξβίαο ζε ζεηηθή απφ 

ζηαζεξή ("Β1"), ην δε Ηνχλην ν Fitch αλαβάζκηζε ηελ ηειεπηαία απφ «Β +» ζε «BB-» κε 

ζηαζεξή πξννπηηθή, ελψ ηνλ Ηνχιην ν S & P επηβεβαίσζε αμηνιφγεζε ηεο εξβίαο ζε «BB-», 
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αιιάδνληαο ηνλ Γεθέκβξην παξάιιεια ζεηηθή απφ ζηαζεξή πξννπηηθή. Σέινο, ην Μάξηην 2017 

ν Moody’s αλαβάζκηζε εθ λένπ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξβίαο απφ ‘B1’ ζε ‘Ba3’ κε ζηαζεξή 

πξννπηηθή. Ζ αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εξβίαο, ζχκθσλα κε ηνπο ελ ιφγσ 

νίθνπο, πξνέθπςε απφ ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ηελ επηηπρή δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Ζ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε εξβία επηβεβαηψζεθε πεξαηηέξσ απφ ηελ 

θαηάηαμε Doing Business ηεο Παγθφζκηα Σξάπεδα, φπνπ ε εξβία θαηέιαβε ηελ 47ε ζέζε θαη 

θαηεηάγε κεηαμχ ησλ 10 πην βειηησκέλσλ νηθνλνκηψλ παγθνζκίσο. 
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ΒΑΗΚΑ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ, 2010-2016 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΕΠ, τρζχουςεσ τιμζσ, ςε δις. δθνάρια 3.067,2 3.407,6 3.584,2 3.876,4 3.908,5 3.973,0 
2
 4.200,0 

ΑΕΠ, ςε εκατομμφρια ευρώ 29.766,3 33.423,8 31.683,1 34.262,9 33.318,6 32.907,7 
*
 34.115 

ΑΕΠ ανά κάτοικο, ευρώ 4.082 4.619 4.400 4.781 4.672 4.626 
*
 4.795 

ΑΕΠ, ρυκμόσ ανάπτυξθ, %  0,6 1,4 -1,0 2,6 -1,8 0,8 2,8 

Σιμζσ, ρυκμόσ ανάπτυξθσ               

Σιμζσ καταναλωτι, τζλοσ περιόδου 10,3 7,0 12,2 2,2 1,7 1,5 0,8 

Σιμζσ καταναλωτι, μζςοσ όροσ περιόδου 6,5 11,0 7,8 7,8 2,9 1,9 1,6 

                

Εξωτερικό εμπόριο, ςε εκατομμφρια EUR               

Εξαγωγζσ εμπορευμάτων 7.393,4 8.441,4 8.738,9 10.996,7 11.158,5 12.028,4 13.432,1 

Εξαγωγζσ εμπορευμάτων, % 24,0 14,2 3,5 25,8 1,5 7,8 10,8 

Ειςαγωγζσ αγακών 12.423,5 14.250,0 14.716,7 15.469,0 15.496,6 16.392,8 17.381,6 

Ειςαγωγζσ  εμπορευμάτων, % 9,7 14,7 3,3 5,1 0,2 5,8 6,1 

Ζλλειμμα  εμπορικοφ ιςοηυγίου -5.030,1 -5.808,6 -5.977,9 -4.472,3 -4.338,1 -4.364,4 -3.950,0 

Ζλλειμμα  εξωτερικοφ εμπορίου, ωσ % του ΑΕΠ -16,9 -17,4 -18,9 -13,1 -13,0 -13,3 -11,5 

                

Ιςοηφγιο πλθρωμών, ςε εκατομμφρια ευρώ               

Ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςών ςυναλλαγών -2.036,7 -3.656,0 -3.671,4 -2.098,3 -1.984,7 -1.577,4 -1.370,0 

Ζλλειμμα τρεχουςών ςυναλλαγών, ωσ % του ΑΕΠ -6,8 -10,9 -11,6 -6,1 -6,0 -4,8 -4,0 

Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, κακαρζσ, εκ. Ευρώ 1.133,4 3.319,6 752,8 1.298,1 1.236,3 1.803,8 1.860,9 

Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, κακαρζσ, ωσ% του ΑΕΠ 3,8 9,9 2,4 3,8 3,7 5,5 5,5 

                

Νομιςματικοί και ςυναλλαγματικοί δείκτεσ, τζλοσ περιόδου               

USD/RSD, τζλοσ  περιόδου 79,28 80,87 86,18 83,13 99,46 111,25 117,14 
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USD/RSD, μζςθ περίοδοσ 77,91 73,34 88,12 85,17 88,54 108,85 111,29 

EUR/RSD, τζλοσ τθσ περιόδου 105,50 104,64 113,72 114,64 120,96 121,63 123,47 

EUR/RSD, κατά μζςο όρο περιόδου 103,04 101,95 113,13 113,14 117,31 120,73 123,12 

                

Απαςχόλθςθ, μιςκοί και ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ               

Επίπεδο απαςχόλθςθσ, κατά μζςο όρο (χιλιάδεσ) 1.901 1.866 1.866 1.865 1.845 1.883 1.885 

Ποςοςτό ανεργίασ 19,2 23,0 23,9 22,1 19.2 17,7 15,3 

Κακαρόσ μιςκόσ, μζςοσ όροσ περιόδου, ςε δθνάρια 34.142 37.976 41.377 43.932 44.530 44.432 46.059 

Πραγματικόσ ρυκμόσ αφξθςθσ 0,7 0,2 1,1 -1,5 -1,5 -2,1 4,2 

υνταξιοδοτικζσ παροχζσ, περιόδου κατά μζςο όρο, ςε δθνάρια 19.890 21.285 22.450 23.378 23.553 22.747 22.976 

Πραγματικόσ ρυκμόσ αφξθςθσ -5,9 -3,6 -2,2 -3,4 -2,1 -5,2 -1,0 

                

 

Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα εξβίαο
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3.9. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο 

Ζ εξβία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε Ακέζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη ηδηαίηεξα επελδχζεσλ 

εληάζεσο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. Οη επελδχζεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο, αλακέλεηαη δε ε πξφνδνο ησλ εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

εηζξνέο ΑΞΔ.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, ε θαζαξή εηζξνή 

ΑΞΔ ζηελ εξβία ην έηνο 2016 αλήιζε ζε 1,9 δηο. επξψ, αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 

5.5% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (έλαληη 1,8 δηο ην 2015). Πιένλ ηνπο ελφο ηξίηνπ 

ηεο αλσηέξσ εηζξνήο ΑΞΔ θαηεπζχλζεθε ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίνπ. ην πιαίζην 

ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο αθνξνχζαλ ζηελ παξαγσγή 

απηνθηλήησλ, κεηαιιεπκάησλ, ειαζηηθψλ θαη πιαζηηθψλ πιψλ θαζψο θαη ηξνθίκσλ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, νη εηζξνέο Ξέλσλ Άκεζσλ 

Δπελδχζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2016, δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

Δηζξνέο ΑΞΔ (2001-2016) 

 

2001: €    184,1 εθ. 2009: € 2.067,8 εθ. 

2002: €    499,6 εθ. 2010: € 1.133,4 εθ. 

2003: € 1.194,5 εθ. 2011: € 3.319,6 εθ. 

2004: €    773,8 εθ. 2012: €    752,8 εθ. 

2005: € 1.250,4 εθ. 2013: € 1.298,1 εθ. 

2006: € 3.322,6 εθ. 2014: € 1.236,3 εθ. 

2007: € 2.528,2 εθ. 2015:  € 1.832,1 εθ 

2008: € 2.485,7 εθ.                                2016:  € 1.860,9 εθ. 

 

 



 

33 

 

 

Δηζξνέο ΑΞΔ (έηε 2007-2018) *Πξνβιέςεηο 

 

Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο 

Ωο πξνο ην απφζεκα ΑΞΔ ζηε εξβία, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

ππνινγίδεηαη φηη απφ ην έηνο ε εξβία έρεη πξνζειθχζεη πάλσ απφ 24 δηο επξψ ΑΞΔ, ήηνη 

πνζνζηφ 72% ηνπ ζεξβηθνχ ΑΔΠ. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Τπεξεζίαο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ θαη Δμαγσγψλ ηεο εξβίαο, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν 2005-2016, νη ρψξεο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν 

Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ είλαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη εμήο: Οιιαλδία, Απζηξία, 

Διιάδα, Ννξβεγία, Λνπμεκβνχξγν, Γεξκαλία, Ηηαιία, ινβελία θαη Ρσζία. Ζ ίδηα πεγή 

επηζεκαίλεη πσο, ν πξαγκαηηθφο φγθνο ησλ επελδχζεσλ απφ ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ην Βέιγην, ε 

Γαλία θαη ην Ηζξαήι είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο ηνπ επηζήκσο θαηαγεγξακκέλνπ, αθνχ νη 

αληίζηνηρεο επελδχζεηο πινπνηνχληαη κέζσ επξσπατθψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κε έδξα ηεο 

πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. 

χκθσλα κε ηελ σο άλσ Τπεξεζία, ε αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2015 (πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία), είλαη ε 

αθφινπζε: 

Οηθνλνκηθφο Σνκέαο Ύςνο Δπελδχζεσλ (εθ. €) 

Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 4.968 

Μεηαπνίεζε 4.766 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην 3.167 
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Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 2.459 

Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο 2.456 

Καηαζθεπέο 586 

Δμφξπμε 544 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 194 

Άιιεο θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο 136 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 119 

Φηινμελία θαη ζίηηζε 97 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε 83 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην θαη χδξεπζε 73 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 26 

Δθπαίδεπζε 4 

 

4. Κυριότεροι τομείσ τησ ςερβικήσ οικονομίασ 

4.1. Γεωξγία 

Οη πνιχ επλντθέο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζε φιε ηελ ζεξβηθή επηθξάηεηα, επλννχλ 

ηελ θαιιηέξγεηα πνιιψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ν επαγγεικαηηθά επσθειήο θαη 

απνδνηηθφο αλζξψπηλνο ηζηφο ηεο ρψξαο ζπληίζεηαη απφ έκπεηξνπο παξαγσγνχο, 

εκπεηξνγλψκνλεο θαη επηζηήκνλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. 

Ζ ζπλνιηθή γεσξγηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο δηακνξθψλεηαη θαηά 70% απφ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη 

θαηά 30% απφ ηελ εθηξνθή θαη εθκεηάιιεπζε δψσλ. εκεηψλεηαη πσο, ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηα σο άλσ πνζνζηά είλαη αληίζηξνθα. 

Ζ εξβία δηαζέηεη πεξί ηα 50.92.000 ζηξέκκαηα γεσξγηθήο  (6,8 ζηξέκκαηα/θάηνηθν), εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 42.180.000 είλαη αξψζηκα (5,6 ζηξέκκαηα/θάηνηθν), γεγνλφο πνπ ηελ ηνπνζεηεί 

καθξάλ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Σα πην ζεκαληηθά γεσξγηθά πξντφληα ηεο ρψξαο είλαη: 

αξαβφζηηνο, ζίηνο, ειίαλζνο, δαραξφηεπηια, ζφγηα, παηάηεο, κήια, δακάζθελα, ζηαθχιηα, 

ρνηξηλφ θξέαο, βφεην θξέαο, θξέαο πνπιεξηθψλ θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 



 

35 

                                                                                                                                                      

Ο γεσξγηθφο ηνκέαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηνκέα ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο 

άκεζα ζηε δηακφξθσζε ηνπ Α.Δ.Π. θαηά πεξίπνπ 17%  (γεσξγηθή παξαγσγή: 10,6%, 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ: 6,4%). Δθηηκάηαη δε πσο, ε έκκεζε ζπκβνιή ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, ππεξβαίλεη ην 40%. 

 

4.2 Δλέξγεηα 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη ζε 8 Αηκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 25 

κνλάδεο, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 5.171 MW, θαη 9 Τδξνειεθηξηθνχο ηαζκνχο, κε 

50 γελλήηξηεο, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 353 MW. 

Ζ κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη κέζσ γξακκψλ ηάζεο 400 kV θαη 220 kV, 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 9.808,5 ρικ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 95 ηαζκνχο Μεηαθνξάο Τςειήο 

Σάζεο, κε 182 κεηαζρεκαηηζηέο, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 17.758 MVA. 

50 πφιεηο ηεο εξβίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε 6.587 MWt, εθ ησλ νπνίσλ ην 82% πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή θαη 

ην 18% γηα επαγγεικαηηθή ζέξκαλζε. 

Παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ δηελεξγείηαη ζε 59 θνηηάζκαηα, κε 144 γεσηξήζεηο, 

ζηε εξβία θαη κία παξαρψξεζε ζηελ Αγθφια. Σα εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα αξγνχ 

πεηξειαίνπ εθηηκνχληαη ζε 20 Mtoe, ελψ ηα γεσινγηθά απνζέκαηα απνηηκψληαη ζε 60 Mtoe. 

Δπίζεο, ζηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ δχν δηπιηζηήξηα, ζηηο πφιεηο Pancevo θαη Novi Sad, ζπλνιηθήο 

εηήζηαο ηθαλφηεηαο πξσηνγελνχο δηχιηζεο 7,3 εθ. ηφλσλ. 

Σν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ απνηειείηαη απφ 400 ρικ. αγσγψλ, κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ ηεο εξβίαο 

κε ηελ Οπγγαξία θαη ηε Βνπιγαξία, θαη ζπκπεξηιακβάλεη έλα αλεπηπγκέλν δίθηπν δηαλνκήο, 

φπσο επίζεο θαη ηηο ππφγεηεο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Banatski Dvor, ρσξεηηθφηεηαο 

800 εθ. θ.κ. 

Σα ζπλνιηθά γεσινγηθά απνζέκαηα άλζξαθα εθηηκψληαη ζε 24,5 δηο ηφλνπο. 

Σέινο, ην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο εθηηκάηαη ζε άλσ 

ησλ 3,38 Mtoe, εηεζίσο, θαη δηαθξίλεηαη σο εμήο: βηνκάδα-2,40 Mtoe, αηνιηθή ελέξγεηα-0,19 

Mtoe, κηθξνί ΤΖ-0.40 Mtoe, ειηαθή ελέξγεηα-0,64 Mtoe θαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα-0,20 Mtoe. 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ ΤΖ Djerdap I, Djerdap II, Bajna Basta, 

Zvornik, Vlasina, Lima, θαζψο θαη ησλ κηθξψλ ΤΖ Sokolovica, Sveta Petka, 

Sicevo θιπ. 

 Καηαζθεπή ησλ εμήο λέσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 
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 ΑΖ Kolubara B, ηζρχνο 2 x 350 MW 

 ΑΖ ΣΔΝΣ Β, ηζρχνο 700 MW 

 ΑΖ ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζέξκαλζεο Novi Sad, 

ηζρχνο 400-500 MW 

 ΑΖ Kostolac, ηζρχνο 500-600 MW 

 Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Τινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

 Καηαζθεπή λένπ ζηαζκνχ κεηαζρεκαηηζηψλ. 

 Καηαζθεπή γξακκήο κεηαθνξάο ξεχκαηνο πςεινχ θνξηίνπ. 

 Αλάπηπμε ηνπ ζεξβηθνχ ηκήκαηνο, κήθνπο 200 ρικ., ηνπ παλεπξσπατθνχ αγσγνχ 

πεηξειαίνπ Constanta-Trieste, ζπλνιηθνχ κήθνο 1.230 ρικ. θαη ζρεδηαδφκελεο 

εηήζηαο δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο 60 εθ. ηφλσλ. 

 Καηαζθεπή ησλ εμήο πεηξειαηαγσγψλ: Pancevo-Smederevo, Pancevo-Novi Sad, 

Novi Sad-Sombor, Smederevo-Jagodina-Nis θαη Pancevo-Βειηγξάδη. 

 Καηαζθεπή ηνπ ζεξβηθνχ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ «South Stream». 

 Καηαζθεπή ησλ ππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζην Itebej, 

ρσξεηηθφηεηαο 1 δηο θ.κ. 

 Καηαζθεπή ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ Nis-Dimitrovgrad θαη Nis-Pristina-

Μαπξνβνχλην. 

 Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 

 

Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο ρψξαο ζπλίζηαηαη ζηελ εδψ δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο «ΔΚΟ», κέζσ ελφο ζρεηηθά εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ηεο «Mamidoil-

Jetoil», ε νπνία έρεη πξνβεί θαη ζηελ θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ, 

ζηελ πφιε Smederevo, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βηνκεραληθά θέληξα ηεο ρψξαο. 

Πξφζθαηα, ειιεληθέο εηαηξίεο επηδεηθλχνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ν νπνίνο, αλ θαη ζε αξρηθφ αθφκα ζηάδην αλάπηπμεο, εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξεο επελδπηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο. 

 

4.2.1. Δλεξγεηαθφο Νφκνο 

Ο Δλεξγεηαθφο Νφκνο εγθξίζεθε απφ ην ζεξβηθφ θνηλνβνχιην ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2011. Ο ζηφρνο 

ηνπ λφκνπ είλαη ε ελαξκφληζε ησλ εγρψξησλ θαλνληζκψλ ελέξγεηαο κε εθείλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ, ε εξβία ζα εθαξκφζεη ην δεχηεξν ελεξγεηαθφ παθέην 

ηεο ΔΔ, ελψ ην ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην ηεο ΔΔ ζα πινπνηεζεί κφλν ελ κέξεη. 
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Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ηεο εξβίαο, εηζάγεη κεραληζκνχο 

βαζηδφκελνπο  ζηελ αγνξά  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη παξέρεη λέα 

δηάξζξσζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

4.2.1.1. Απελεσθέρωζη ηης αγοράς  

Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο άξρηζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη ζα ιάβεη 

ηέινο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ωο ηειεπηαίν βήκα ζηε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο, ηα 

λνηθνθπξηά ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ειεχζεξα ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015 

χκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη αθαηξεζεί απφ 

ηνλ θαηάινγν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Καηά ζπλέπεηα, δελ απαηηείηαη 

πιένλ ε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηε εξβία θαη 

παξέρεηαη λέα δηάξζξσζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Ο λένο ελεξγεηαθφο λφκνο, εληζρχεη ην ξφιν ηνπ Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο ηεο εξβίαο, απμάλεη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ,  απινπζηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα επελδχζεηο ζε έξγα, απμάλεη ηα 

δεηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. χκθσλα κε ην λέν λφκν, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 2012 ν 

Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο ζα αλαιάβεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, αληί ηεο Κπβέξλεζεο ηεο εξβίαο, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. 

 

4.2.1.2. Άδειες και πιζηοποιηηικά  

Οη άδεηεο (permits) ζα ηζρχνπλ γηα ηξία έηε (δχν έηε ζην πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ γηα 

ηελ ελέξγεηα). Οη άδεηεο (licences) ζα ηζρχνπλ γηα 10 έηε, εθηφο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ηε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ νη άδεηεο (licences) ζα ηζρχνπλ γηα 30 ρξφληα. 

4.2.1.3. Ανανεώζιμες πηγές ενέργειας 

Ο λφκνο έρεη σο ζηφρν λα απμήζεη ηηο επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

Πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα θίλεηξα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο: 

-Γπλαηφηεηα ππαγσγήο ζην θαζεζηψο πξνλνκηαθνχ παξαγσγνχ 

-ηνπο πξνλνκηαθνχο  παξαγσγνχο ζα παξέρνληαη θίλεηξα - κέηξα ελζάξξπλζεο 

-Οη πξνλνκηαθνί παξαγσγνί ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν 

ηξνθνδνζίαο.  
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Ο λφκνο πξνβιέπεη επίζεο ηελ εηζαγσγή εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Απηέο νη εγγπήζεηο πξνέιεπζεο ζα επηηξέςνπλ ζηνπο παξαγσγνχο 

λα εμάγνπλ πξάζηλε ελέξγεηα απφ ηε εξβία θαη ζε άιιεο ρψξεο. Δγγπήζεηο ζα πξέπεη λα 

εθδνζνχλ απφ ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο  θαη ζα ηζρχνπλ γηα έλα έηνο. Δγγπήζεηο 

πξνέιεπζεο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιεο ρψξεο ζα ηζρχνπλ ζηε εξβία κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

ακνηβαηφηεηαο. Σν θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζα 

βαξχλεη ηειηθά ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα πιεξψλνπλ έλα πνζφ γηα ηα εηδηθά κέηξα 

παξνρήο θηλήηξσλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ρσξηζηά ζην ηηκνιφγην ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. .  

 

4.2.1.4. Προνομιακοί παραγωγοί 

Σν θαζεζηψο ηνπ πξνλνκηαθνχ  παξαγσγνχ  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ 

πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

-Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (π.ρ. λεξφ, ηνλ άλεκν, βηνκάδα), εθηφο 

απφ ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ άλσ ησλ 30 MW 

-Μία κεκνλσκέλε κνλάδα παξαγσγήο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κέρξη 30 MW, ε νπνία παξάγεη 

ηαπηφρξνλα ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη έλα πςειφ 

πνζνζηφ ρξήζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 

-Οη εγθαηαζηάζεηο λα ζπλδένληαη κε ην δίθηπν 

-Οη εγθαηαζηάζεηο λα έρνπλ μερσξηζηνχο ζηαζκνχο κέηξεζεο απφ εθείλνπο ηεο κέηξεζεο  

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε άιιεο ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο  

-Να έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία πψιεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε ζηαζκνχο ζπκπαξαγσγήο  

-Ζ εγθαηάζηαζε λα έρεη δεισζεί σο αηνιηθή ή ειηαθή κνλάδα κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κηθξφηεξε 

απφ ηελ ειεχζεξε ηζρχ, δειαδή, φηη ε αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε θαηάζηαζεο πξνλνκηαθνχ 

παξαγσγνχ λα αθνξά έλα κέξνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, πνπ είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηελ 

ειεχζεξε ηζρχ 

Σν θαζεζηψο ηνπ πξνλνκηαθνχ παξαγσγνχ απνλέκεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ 

θαη Δλέξγεηαο, ε νπνία πξέπεη λα εθδνζεί εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή πιήξσο 

ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο 

Μηα άιιε αιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλνπο παξαγσγνχο (ρξήζε ηνπ αλέκνπ θαη ειηαθή 

ελέξγεηα) είλαη ε απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο  ηνπ πξνζσξηλνχ πξνλνκηαθνχ παξαγσγνχ πξηλ απφ 

ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξνλνκηαθνχ  παξαγσγνχ . Πξνζσξηλφ πξνλνκηαθφ 

θαζεζηψο παξαγσγνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ: 
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Έρεη ήδε ιεθζεί άδεηα θαηαζθεπήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

Πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία (1), (2) θαη (6)   

3. Ο αηηψλ δηαζέηεη θαηάζεζε ή ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο 2% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζε 

 

Απηφ ην πξνζσξηλφ θαζεζηψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν γηα κέρξη ηξία ρξφληα. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλφο  πξνλνκηαθφο παξαγσγφο ζα 

νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ηεο ελεξγεηαθήο εγθαηάζηαζεο θαη ζα αξρίζεη ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (δει. λα γίλεη πξνλνκηαθφο παξαγσγφο). Δάλ ε θαηάζηαζε πξνλνκηαθνχ 

παξαγσγνχ δελ επηηεπρζεί εληφο ηξηεηίαο, κεηά απφ ηελ ηξηεηή απηή πεξίνδν, ν λφκνο πξνβιέπεη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε δπλαηφηεηα λα δνζεί παξάηαζε ελφο έηνπο. Οη επελδπηέο ππφ ην 

θαζεζηψο ηνπ πξνζσξηλνχ πξνλνκηαθνχ παξαγσγνχ, κπνξνχλ  λα πξνβνχλ  ζηελ ππνγξαθή 

πξνζπκθψλσλ γηα ηελ feed-in tariffs, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ επαξθή βάζε γηα ηε 

ιήςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξίηνπο. Έηζη, αλ ε θαηάζηαζε ηνπ πξνζσξηλνχ πξνλνκηαθνχ 

παξαγσγνχ επηηπγράλεηαη, ν παξαγσγφο δηθαηνχηαη θίλεηξα- κέηξα ελζάξξπλζεο  

4.2.1.5. Μέηρα παροτής κινήηρων για ηην παραγωγή ηλεκηρικής ενέργειας από 

ανανεώζιμες πηγές  

Σα κέηξα παξνρήο θηλήηξσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε απφ ην θνηλφ πξνκεζεπηή λα 

αγνξάδνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνλ  πξνλνκηαθφ παξαγσγφ ζε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε (πνπ νξίδνληαη γηα θάζε θαηεγνξία αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο). 

4.2.1.6. Μέηρα παροτής κινήηρων για ηην παραγωγή ηλεκηρικής ενέργειας από 

βιοκαύζιμα  

Σα κέηξα παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ  βηνθαχζηκα δελ έρνπλ 

αθφκε θαζνξηζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε.  

Ζ θπβέξλεζε ζα ξπζκίδεη ιεπηνκεξψο ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ βηνθαπζίκσλ ζην 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο εξβίαο. 

4.2.1.7. Καηάζηαζη ηομέα παραγωγής ενέργειας από θωηοβοληαϊκά πάρκα ζηη 

Σερβία. 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ γεληθφηεξνπ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε εξβία 

ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ πξψηκε, παξά ην θαηά γεληθή νκνινγία κεγάιν δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε 

αξθεηνχο ζρεηηθνχο ππν-ηνκείο. 

ρεηηθά κε ηα θσηνβνιηατθά πάξθα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, βάζεη κειεηψλ, ε κέζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία ζηε εξβία είλαη θαηά πεξίπνπ 40% πςειφηεξε απφ ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ 

κέζν φξν. Δηδηθφηεξα, ε κέζε εκεξήζηα ζπλνιηθή αθηηλνβνιία ζε επίπεδεο επηθάλεηεο, θαηά 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,1 kWh/m
2
, ζην βνξά, θαη 1,7 kWh/m

2
, ζην λφην. 
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Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, νη ηηκέο απηέο δηακνξθψλνληαη ζε 5,4 kWh/m
2
 θαη 6,9 

kWh/m
2
, αληίζηνηρα. 

Όια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δείρλνπλ ζαθψο φηη ε εξβία δηαζέηεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη φηη απαηηείηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη 

καθξνπξφζεζκε αμηνπνίεζή ηνπ, νχησο ψζηε ε ρψξα λα ελαξκνληζηεί κε ηηο επξσπατθέο 

ζηξαηεγηθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Παξ’ φια απηά, εθηηκάηαη φηη νη θσηνβνιηατθέο ηερλνινγίεο ζα δηαδξακαηίζνπλ αξρηθά 

επηθνπξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ηεο ρψξαο θαη ηνχην δηφηη 

πξψηε ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ άθζνλσλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κέζσ 

ηεο θαηαζθεπήο κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, ελψ αθνινπζεί ε παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ 

βηνκάδαο, ε νπνία αθζνλεί ζηε εξβία. 

4.3. Καηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο, 

δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο. 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 11.000 επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ άλσ ησλ 100.000 

ππαιιήισλ. Σνχην ζεκαίλεη πσο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 13,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεξβηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρνινχλ ην 11,8% ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

 3.265 επηρεηξήζεηο κε 18.300 εξγαδφκελνπο αζρνινχληαη κε κειεηεηηθέο θαη 

παξφκνηεο αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο. 

 2.690 επηρεηξήζεηο κε 31.235 εξγαδφκελνπο αζρνινχληαη κε θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο (νηθηζηηθά θηήξηα, μελνδνρεία, επηρεηξεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

επηρεηξεκαηηθά θέληξα, θηήξηα κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, βηνκεραληθά 

θηήξηα, απνζήθεο θιπ.) 

 1.210 επηρεηξήζεηο κε 34.356 εξγαδφκελνπο αζρνινχληαη κε εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

ππνδνκψλ (απηνθηλεηφδξνκνη, δξφκνη, ζηδεξφδξνκνη, αεξνδξφκηα, γέθπξεο, 

πδξαγσγεία, ζήξαγγεο θαη ππφγεηεο δηαβάζεηο, ιηκέλεο θιπ.) 

 2.245 επηρεηξήζεηο κε 17.060 εξγαδφκελνπο αζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο κεηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή. 

 1.250 επηρεηξήζεηο κε 1.555 εξγαδφκελνπο αζρνινχληαη κε ινηπέο εξγαζίεο. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εξβία ζηνλ ηνκέα απηφ, είλαη ε 

έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ θαηνηθηψλ, δεδνκέλνπ φηη άλσ ησλ 300.000 λνηθνθπξηψλ δελ 

δηαζέηνπλ ηδηφθηεηε θαηνηθία. 
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Ο ηνκέαο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ φγθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, 

εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ. Τπνινγίδεηαη πσο ζηνλ ηνκέα απηφ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 720 επηρεηξήζεηο, κε 12.100 εξγαδφκελνπο. 

ηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εξβίαο είλαη ε εμαγσγή θαηαζθεπαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζην 

κέιινλ, εηδηθφηεξα ζηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κειεηψλ. Όζνλ αθνξά ζηα δνκηθά 

πιηθά, ηα πην εμαγψγηκα πξντφληα ηεο ρψξαο είλαη: ηζηκέλην, ηνχβια, άζβεζηνο, πεηξψκαηα, 

βφηζαια θαη άκκνο. 

Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηνλ ζεξβηθφ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Καη’ 

αξράο, ζεκεηψλεηαη ε ιεηηνπξγία παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο «Alumil», 

«Isomat» θαη «TITAN». Δπίζεο, κία ζεηξά άιισλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ αζρνινχληαη κε ηελ 

εκπνξία κεγάιεο γθάκαο δνκηθψλ πιηθψλ, φπσο ζσξαθηζκέλεο ή κε πφξηεο θαη θνπθψκαηα απφ 

αινπκίλην ή μχιν («Arrikton Porta», «Elvial», «ETEM», «Profilco», «Texni» θ.α.), 

δηαθεκηζηηθέο θαηαζθεπέο («Artius», «Flexiglaspromet»), κπνγηέο θαη βεξλίθηα («Atlas 

Trading», «Stonecrete», «Vitex-Hermes» θ.α.), ζπζηήκαηα ςχμεο/ζέξκαλζεο («Clivere», 

«P.V.F. Traders» θ.α.), μπιεία θαη πξντφληα μχινπ («Dioscouroi Padig» θ.α.), ρεκηθέο πξψηεο 

χιεο («Elton Corporation», «Isobau Hellas», «LG Hemija», «Ravago Lambda» θ.α.), δηάθνξα 

κέηαιια («Anamet», «Metal Globe», «Sidebalk» θ.α.), αλειθπζηήξεο θαη ζπζηήκαηα αλχςσζεο 

(«Kleemann Elevators»), πεηξψκαηα («Solakis Antonios Marble» θ.α.) θιπ. 

Δπίζεο, ζηε εξβία δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη κία ζεηξά κηθξψλ θαη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

εηαηξεηψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Δμ απηψλ, νη «AKTOR» θαη «TERNA» πινπνηνχλ Έξγα 

ππνδνκψλ, θαηά θχξην ιφγν ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Παλεπξσπατθνχ Άμνλα 10, ελψ νη 

ππφινηπεο («Arxikon», «Diastasi Construction», «International Alpha Construction», 

«International Stonecrete Company», «Meridijan Inzenjering» θιπ.) αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή εκπνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ θηεξίσλ, ζε φιε ηε ζεξβηθή επηθξάηεηα. 

Σέινο, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε εδψ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο 

αθηλήησλ, φπσο π.ρ. «Diastasi Construction», «Kapa Land», «Lamda Development», «NBG 

Services», «Property Development», «Singidunum Buildings», «Pireaus Leasing & Rent» θιπ. 

 

4.4. Σξαπεδηθόο θαη αζθαιηζηηθόο ηνκέαο 

ηε εξβία ιεηηνπξγνχλ, ην 2016, 30 εκπνξηθέο Σξάπεδεο, 24 αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαη 16 

εηαηξείεο ρξνλνκίζζσζεο. Δπίζεο, 7 επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη 9 πξναηξεηηθά ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία. 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο δηαηεξεί ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ, ράξηλ ζηνλ απζηεξφ 

έιεγρν ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Αμηνγξάθσλ. 
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Σξαπεδηθφο ηνκέαο 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

θαηαιακβάλνληαο κεξίδην χςνπο 92% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ελψ αθνινπζεί ν 

αζθαιηζηηθφο ηνκέαο κε κεξίδην 4%. 

Οη Σξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε εξβία δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ σο εμήο: 20 εμ απηψλ είλαη 

θαηά πιεηνςεθία μέλεο ηδηνθηεζίαο, 4 είλαη θαηά πιεηνςεθία ηδηνθηεζίαο εγρψξησλ πξνζψπσλ, 

ελψ 8 ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά ππφ θξαηηθφ έιεγρν. Οη κεγαιχηεξνη μέλνη επελδπηέο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη ε Ηηαιία, ε Απζηξία, ε Γαιιία θαη ε ρψξα καο. Δπίζεο, νη πέληε 

κεγαιχηεξεο Σξάπεδεο θαηαιακβάλνπλ ην 45% ηεο αγνξάο, ελψ νη 10 κεγαιχηεξεο 

θαηαιακβάλνπλ ην 69%. Σέινο, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ήηνη >20%. 

Σν 2016 ήηαλ γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηε εξβία έλα έηνο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηξαπεδψλ νη νπνίεο ζπλερίδνληαη ην 2017. Οη ελ ιφγσ θηλήζεηο 

μεθίλεζαλ κε ηε πψιεζε ηεο θξναηηθήο New Credit bank Maribor ζηε εξβία ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο Andrija Jovanovic θαη Bojan Milovanovic, ηελ πψιεζε ηεο  θππξηαθήο Marfin 

Bank ζην ξψζν κεγηζηάλα Igor Kim, ηδηνθηήηε ηεο ηζερηθήο CZ Expobank AS θαη ηεο ηηαιηθήο 

Findomestik Bank, ην Ννέκβξην ηνπ 2016, ζηε ζέξβηθε Direktna Banka. Σέινο, ηνλ Απξίιην 

2017 νινθιεξψζεθε ε πψιεζή ηεο ειιεληθήο Alpha Bank.  

Αθνινπζεί Πίλαθαο κε ηα ελεξγεία ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηε εξβία ην έηνο 2016:   

 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 
(Υηιηάδεο Γελάξηα- 
ελδεηθηηθή ηζνηηκία:  

1επξψ =123 δελάξηα) 

1. Addiko Bank a.d. Beograd  93,381,421 

2. 
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK 

banka a.d. Beograd  

186,656,748 

3. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd  65,284,724 

4. Banca Intesa a.d. Beograd  550,115,808 

5. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd  132,201,668 

6. Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad  79,798,142 

7. Direktna banka a.d. Kragujevac  11,651,706 

8. Erste Bank a.d. Novi Sad  145,094,514 

9. Eurobank a.d. Beograd  149,602,858 

10. Findomestic banka a.d. Beograd  12,263,080 

11. Halkbank a.d. Beograd  35,715,194 

12. JUBMES banka a.d. Beograd  10,156,249 

13. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica  1,343,450 

https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-hypo-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-aik-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-aik-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-alpha-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-intesa-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-postanska-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-creditagricole-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-kbm-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-erste-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-eurobank-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-findomestic-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-halk-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-jubmes-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-jugobanka-en.xls
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Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο 

Ζ ειιεληθή ηξαπεδηθή παξνπζία ζηε εξβία είλαη ζεκαληηθή θαη απνηειεί ηε λαπαξρίδα ησλ 

εδψ ειιεληθψλ επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, ιεηηνπξγνχζαλ, κέρξη θαη ην 2016, ηέζζεξεηο Σξάπεδεο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ «Alpha Bank» «Eurobank», «Piraeus Bank» θαη «Vojvodjanska 

Banka», ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ηεο «Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο»), νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο. Ζ ειιεληθή ηξαπεδηθή παξνπζία αληηπξνζψπεπε κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2016, πεξί ην 12% ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. 

Απφ ηνλ Απξίιην 2017 ζηελ εδψ αγνξά ιεηηνπξγνχζαλ ηξεηο ηξάπεδεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο νινθιεξψζεθε ε πψιεζή ηεο Alpha Bank, κε αγνξαζηή ηνλ ζέξβν επηρεηξεκαηία 

Miodrag Kostic, ηδηνθηήηε θαη πξφεδξν ηνπ ζεξβηθνχ νκίινπ MK Group, ν νπνίνο ειέγρεη 

επίζεο ηελ ηξάπεδα AIK Banka. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Alpha Bank πξνρψξεζε ζηε κεηαβίβαζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ AIK Banka A.D. Beograd, ε νπνία απνηειεί ηελ 6
ε
 

κεγαιχηεξε ηνπηθή ηξάπεδα, κε ελεξγεηηθφ 1,4 δηζ. επξψ θαη κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 6%. 

Σέινο, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδα (ΔΣΔ) ππέγξαςε, ηνλ Αχγνπζην 2017, ζπκθσλία γηα ηελ 

πψιεζε ηνπ 100% ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ΔΣΔ ζηε εξβία, Vojvodjanska Banka AD («VOBAN») 

θαη NBG Leasing doo («NBG Leasing») ζηελ OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad («OTP Serbia»), 

ζεξβηθή ζπγαηξηθή ηνπ νπγγξηθνχ ηξαπεδηθνχ νκίινπ OTP. 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ εξβία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ζχλδεζκν 

http://nbs.rs/internet/english/55/55_4/quarter_report_I_16.pdf . 

14. Komercijalna banka a.d. Beograd  381,990,129 

15. Marfin Bank a.d. Beograd  16,797,176 

16. MIRABANK a.d. Beograd  7,620,751 

17. MTS banka a.d. Beograd  5,960,796 

18. NLB banka a.d. Beograd  38,844,630 

19. Opportunity banka a.d. Novi Sad  13,049,518 

20. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad  47,672,266 

21. Piraeus Bank a.d. Beograd  51,379,935 

22. ProCredit Bank a.d. Beograd 89,057,318 

23. Raiffeisen banka a.d. Beograd  260,110,644 

24. Sberbank Srbija a.d. Beograd  97,870,065 

25. Société Générale banka Srbija a.d. Beograd  244,924,629 

26. Srpska banka a.d. Beograd  11,492,495 

27. Telenor banka a.d. Beograd  12,193,206 

28. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd  317,267,353 

29. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad  126,124,567 

30. VTB banka a.d. Beograd  12,346,271 

ΤΝΟΛΟ: 3,207,967,311 

http://nbs.rs/internet/english/55/55_4/quarter_report_I_16.pdf
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-komercijalna-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-marfin-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-mirabank-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-mts-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-nlb-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-opportunity-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-otp-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-piraeus-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-procredit-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-raiffeisenbank-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-societe-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-srpskabanka-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-telenor-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-unicredit-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-vojvodjanska-en.xls
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/50/vl_strukt/BSU-vtb-en.xls
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Αζθαιηζηηθφο ηνκέαο 

ην ηέινο 2016 ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζηε εξβία πεξηειάκβαλε 23 επηρεηξήζεηο (έλαληη 24 ην 

2015). Απφ ηηο αλσηέξσ νη 19 αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ 

4 δηελεξγνχλ θαη πξάμεηο αληαζθάιηζεο. Απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη 5 αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε αζθάιεηεο δσήο, 8 κε αζθάιεηεο πεξηνπζίαο, ελψ νη 6 παξέρνπλ θαη ηνπο δχν 

ηχπνπο αζθάιηζεο. 

Ζ θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσο κε βάζε ηελ ηδηνθηεζία δείρλεη φηη απφ ηηο 23 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη 17 είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο μέλεο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίεο 

θαηέρνπλ θπξίαξρν κεξίδην ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη εηδηθφηεξα 94% ησλ αζθαιίζηξσλ δσήο, 

62% ζηα αζθάιηζηξα εθηφο δσήο, 79,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη 

68,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνκέα ζηελ εξβία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ζχλδεζκν 

https://www.nbs.rs/internet/english/60/60_6/insurance_I_2017.pdf ). 

 

4.5. Τινηνκία θαη βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μύινπ 

Ζ επηθάλεηα ηνπ ζεξβηθνχ εδάθνπο πνπ θαιχπηεηαη απφ δάζε αλέξρεηαη ζε 22.500.000 

ζηξέκκαηα (~30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο), εθ ησλ νπνίσλ ην 47% αλήθεη ζην 

θξάηνο θαη ην 53% ζε ηδηψηεο. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ ζεξβηθψλ δαζψλ 

εθηηκάηαη ζε 363 εθ. θ.κ. 

Ο ελ ιφγσ ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεξβηθνχ Α.Δ.Π., θαηά πεξίπνπ 1,4%, σο 

εμήο: δάζε - 0,2%, επεμεξγαζία μχινπ - 0,3%, έπηπια-0,4%, ραξηί & θπηηαξίλε: 0,5%. 

Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζηηο ζεξβηθέο εμαγσγέο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Γάζε-0,1%, 

πξντφληα μχινπ-1,6%, έπηπια-1,8%, ραξηί & θπηηαξίλε-2,2%. 

Δμάιινπ, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε αληηθείκελν ηνπ ηνκέα 

είλαη: πξντφληα μχινπ-1.432, ραξηί & θπηηαξίλε-690, έπηπια-1.007. 

Σέινο, ζηηο επηρεηξήζεηο δαζνθνκίαο απαζρνινχληαη 4.767 εξγαδφκελνη, ζε απηέο ηεο 

παξαγσγήο πξντφλησλ μχινπ 8.375, ζε εθείλεο πνπ παξάγνπλ ραξηί θαη θπηηαξίλε 6.266, ελψ 

10.972 άηνκα εξγάδνληαη ζηηο ζεξβηθέο εηαηξείεο επίπινπ. 

4.6. Μεηαθνξέο 

Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο θαη βαζηθφ παξάγνληα 

επίδξαζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ησλ αγαζψλ, κέζσ ηεο ειάηησζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο, θαηά ηε δηαλνκή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ αγνξά. 

https://www.nbs.rs/internet/english/60/60_6/insurance_I_2017.pdf
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Ζ εξβία βξίζθεηαη ζε πνιχ επλντθή ζέζε, ζην ζηαπξνδξφκη δχν κεγάισλ Παλεπξσπατθψλ 

Αμφλσλ ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ Άμνλα Υ θαη ηνπ 

πνηάκηνπ Άμνλα VII. Δπίζεο, απνηειεί ρψξα δηέιεπζεο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ 

Αζίαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο. 

ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 6.500 εηαηξείεο, νη νπνίεο απαζρνινχλ πεξίπνπ 

124.000 εξγαδφκελνπο (11,2% ηνπ ζπλφινπ). Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ πεξίπνπ ην 

15% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ αλαγάγεη ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ζηνλ πην ζεκαληηθφ ηεο 

ζεξβηθήο νηθνλνκίαο θαη ζε ηζρπξφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Σν νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη 5.525 ρικ. βαζηθψλ, 11.540 ρικ. πεξηθεξεηαθψλ θαη 

26.774 ηνπηθψλ νδψλ. Δμ απηψλ, ηα 498 ρικ. ραξαθηεξίδνληαη σο απηνθηλεηφδξνκνη, ελψ άιια 

136 ρικ. ζεσξνχληαη «εκη-απηνθηλεηφδξνκνη». 

Σν ζεξβηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εθηείλεηαη ζε κήθνο 3.809 ρικ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.196 ρικ. 

είλαη ειεθηξνδνηνχκελα. Κάζε έηνο, ν εζληθφο ζηδεξνδξνκηθφο κεηαθνξέαο 

εμππεξεηίεμππεξεηεί 6.500.000 επηβάηεο θαη δηαθηλεί 14.200.000 ηφλνπο αγαζψλ. 

Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ αεξνιηκέλα Βειηγξαδίνπ. 

ηελ πφιε Nis ιεηηνπξγεί θαη δεχηεξνο αεξνιηκέλαο, ήζζνλνο φκσο ζεκαζίαο. 

Οη πνηάκηεο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη κέζσ δχν δηεζλψλ θαη ελφο εζληθνχ πνηακνχ, θαζψο θαη 

κέζσ δηθηχνπ θαλαιηψλ. 

 

5. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

5.1. ύζηαζε Δηαηξείαο 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξεηψλ, βάζεη ηεο ζεξβηθήο λνκνζεζίαο, είλαη: 

Αλψλπκνο Δηαηξεία (Α.Δ.) (Akcionarsko Društvo - a.d.): Ζ Α.Δ. δχλαηαη λα είλαη αλνηρηνχ ή 

θιεηζηνχ ηχπνπ, αλάινγα κε ην εάλ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή φρη. Ζ Α.Δ. 

θιεηζηνχ ηχπνπ κπνξεί λα έρεη έσο εθαηφ (100) κεηφρνπο θαη ηδξχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα. Δλ γέλεη, ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε κίαο Α.Δ. 

είλαη € 10.000, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο, αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ, θαη € 

25.000, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο, αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. αλνηρηνχ ηχπνπ. Ζ 

νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ € 5, εθπεθξαζκέλα ζε 

δελάξηα εξβίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ εθθξάδεηαη απαξαηηήησο ζε ρξήκα θαη φρη ζε 

πξνζθνξά εξγαζίαο ή παξνρή ππεξεζηψλ. Μηα Α.Δ. αλνηρηνχ ηχπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ κηα Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ δχλαηαη λα δηαζέηεη είηε Γηεπζπληή, είηε 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. εκεηψλεηαη φηη, γηα Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
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ηνκείο (ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ρξνλνκίζζσζεο) ηζρχνπλ εηδηθέο, 

απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο, φζνλ αθνξά ζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπο. 

 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) (Društvo sa Ograničenom Odgovornošću - 

d.o.o.): Ζ Δ.Π.Δ. κπνξεί λα έρεη έσο πελήληα (50) κεηφρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη λνκηθά 

ή/θαη θπζηθά πξφζσπα. Σν ειάρηζην θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηεο αλέξρεηαη ζε € 500, 

εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ εθθξάδεηαη ζε ρξήκαηα ή ζε 

είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηνχηεο έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Δ. Οη κεηνρέο αληαιιάζζνληαη 

ειεχζεξα κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, ελψ ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο κεηνρψλ ζε ηξίηα πξφζσπα, ηφζν 

νη ππφινηπνη κέηνρνη, φζν θαη ε ίδηα ε Δ.Π.Δ. έρνπλ πξνηεξαηφηεηα. 

 

Πεξηνξηζκέλνο πλεηαηξηζκφο (Komanditno Društvo - k.d.): Ηδξχεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα 

θπζηθά πξφζσπα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Ηδξχεηαη 

γηα ηε δηελέξγεηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην πιαίζην κηαο ακνηβαίαο επηρείξεζεο. Ο 

Γεληθφο πλεηαίξνο είλαη εμ νινθιήξνπ θαη απεξηφξηζηα ππεχζπλνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, ελψ ν Πεξηνξηζκέλνο πλεηαίξνο είλαη ππεχζπλνο κφλν έσο ην χςνο ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ. 

 

Γεληθφο πλεηαηξηζκφο (Ortačko Društvo - o.d.): Ηδξχεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά 

πξφζσπα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Οη πλεηαίξνη 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε ρξήκα ή είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ ηνχηεο ιακβάλνπλ ρψξα. Όινη νη 

πλεηαίξνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεληθνχ πλεηαηξηζκνχ, ρσξίο θαλέλαλ 

πεξηνξηζκφ. 

 

Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο: ηελ πεξίπησζε απηή, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ 

Αληηπξνζσπείαο. Ζ εγγξαθή ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζην ζρεηηθφ Μεηξψν ηεο 

Τπεξεζίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Μεηξψσλ ηεο εξβίαο είλαη ππνρξεσηηθή. Σν Γξαθείν 

Αληηπξνζσπείαο δελ ζεσξείηαη λνκηθφ πξφζσπν, ελψ δχλαηαη λα έρεη δχν ή πεξηζζφηεξα 

ππνθαηαζηήκαηα ζηε εξβία. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα αζθεί έλα Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο είλαη: 
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 Έξεπλα αγνξάο θαη δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ εηζαγσγήο ή/θαη εμαγσγήο μέλσλ ή ζεξβηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. 

 Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη δηελέξγεηα εηζαγσγψλ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη 

ηε δηεχξπλζε ηεο ζεξβηθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο. 

 Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ καθξνρξφληαο ζπκπαξαγσγήο ή εκπνξηθήο θαη ηερληθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

 Έξεπλα ηεο ρξεκαην-νηθνλνκηθήο/ηξαπεδηθήο αγνξάο. 

 Δγθαζίδξπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε εγρψξηεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Γηελέξγεηα εξγαζηψλ πξαθηνξείνπ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 

Δπηρείξεζε πνπ δελ έρεη έδξα ηε εξβία κπνξεί λα αλνίμεη εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, σο 

non-resident λνκηθφ πξφζσπν, ππφ νξηζκέλεο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη κφλν γηα ζπλαιιαγέο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε 

απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηηο Σξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπο, βάζεη παξαζηαηηθψλ θαη άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πνπ ζα δεηεζνχλ. 

 

5.2. Φνξνινγηθό Καζεζηώο 

5.2.1. Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ  

Τπνινγίδεηαη κε εληαίν ζπληειεζηή 15%. Ννκηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε 

εξβία θνξνινγνχληαη κφλν γηα ηα θέξδε ηνπο, ζηε ρψξα. 

Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ηα θέξδε, φπσο ηνχηα απνηππψλνληαη ινγηζηηθά ζηα βηβιία θεξδψλ 

θαη δεκηψλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ηε ινγηζηηθή λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί 

Φνξνιφγεζεο Δηαηξηθψλ Κεξδψλ. 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη ηα 

θεθαιαηαθά θέξδε. Ωο θεθαιαηαθά θέξδε λννχληαη εθείλα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πψιεζε ή 

κεηαβίβαζε αθηλήησλ, δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, 

κεηνρψλ, αζθαιίζεσλ θαη νξηζκέλσλ νκνιφγσλ. 

ε πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε ρψξα, παξαθξαηείηαη 

θφξνο ηεο ηάμεο ηνπ 20% γηα δηάθνξεο κνξθέο εηζνδήκαηνο, φπσο κεξίζκαηα, κεηνρηθά θέξδε, 

πλεπκαηηθή δεκηνπξγία, θεθαιαηαθά θέξδε, πιεξσκέο κίζζσζεο γηα αθίλεηα θαη άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θιπ. 
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5.2.2. Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα πνπ παξάγεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Παξφιν πνπ ην θνξνινγνχκελν πξφζσπν είλαη ν 

εξγαδφκελνο, ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ απνδνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη εμήο ζπληειεζηέο: 

12%, κεζνζηαζκηθά γηα εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο 

ρψξαο. Ωο κφληκνο θάηνηθνο λνείηαη ην θπζηθφ εθείλν πξφζσπν ην νπνίν, είηε έρεη θαηνηθία ή 

επηρεηξεκαηηθή έδξα θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ζηε εξβία, είηε δηακέλεη ζηε ρψξα θαη’ 

ειάρηζηνλ 183 κέξεο, εηεζίσο. Οη κφληκνη θάηνηθνη θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο (εληφο θαη εθηφο εξβίαο), ελψ νη κε 

κφληκνη θάηνηθνη θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ην ηκήκα εθείλν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο 

πνπ απνθηήζεθε ζηε ρψξα. 

 12%, γηα εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 20%, γηα εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα, ελνίθηα θιπ. 

 10%, γηα εηζνδήκαηα απφ θεθάιαην. 

 15% γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, κε κφληκνπο θαηνίθνπο. 

Τπφρξενη θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη φινη φζνη ιακβάλνπλ απνδνρέο ππεξηξηπιάζηεο 

ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κε κφληκσλ 

θαηνίθσλ, ην φξην απηφ δηακνξθψλεηαη ζην πεληαπιάζην ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

έξβσλ πνιηηψλ. 

Ωο πξνο ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, γηα ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 

ηξηπιάζηνπ θαη ηνπ εμαπιάζηνπ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ κηζζνχ ησλ έξβσλ πνιηηψλ, εθαξκφδεηαη 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 10% ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ην εηήζην εηζφδεκα ελφο 

θνξνινγνχκελνπ είλαη ππεξεμαπιάζην ηνπ κέζνπ εηήζηνπ κηζζνχ ησλ έξβσλ πνιηηψλ, 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 15%. 

Σέινο, ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα κεηψλεηαη θαηά 15% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

έξβσλ πνιηηψλ, γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. Ζ ζπλνιηθή θνξνειάθξπλζε δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 
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5.2.3. Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

Έθπησζε θφξνπ 20%: Σν πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ δχλαηαη λα κεησζεί θαηά 20% ηνπ 

πνζνχ πνπ έρεη επελδπζεί ζε πάγην εμνπιηζκφ, θαηά ηελ αληίζηνηρε θνξνινγηθή πεξίνδν. Ζ 

κείσζε απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα πεξίνδν 10 εηψλ.  

Έθπησζε θφξνπ 80%: Με λφκν θαζνξίδνληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη δπληφλ λα κεησζεί 

ν νθεηιφκελνο θφξνο θαηά 80% ηνπ πνζνχ πνπ έρεη επελδπζεί ζε πάγην εμνπιηζκφ, θαηά ηελ 

αληίζηνηρε θνξνινγηθή πεξίνδν. Ζ επλντθή απηή ξχζκηζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα πεξίνδν 10 

εηψλ.  

Έθπησζε θφξνπ 40%: Αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο ΜΜΔ θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θφζηνπο 

ησλ επελδχζεσλ ζε πάγην εμνπιηζκφ, θαηά ηελ αληίζηνηρε θνξνινγηθή πεξίνδν. Ζ ζπλνιηθή 

θνξνειάθξπλζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. 

 

5.2.4. Κίλεηξα γηα ηελ πξφζιεςε λέσλ εξγαδνκέλσλ  

Πξνζθέξεηαη κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, ίζε κε ην 100% ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ 

λέσλ εξγαδνκέλσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ηνπο έρεη δηαηεξεζεί ζηαζεξφο, θαηά ηελ 

αληίζηνηρε θνξνινγηθή πεξίνδν.  

5.2.5. Φνξναπαιιαγέο  

Πξνζθέξεηαη δεθαεηήο θνξναπαιιαγή απφ ηνλ θφξν επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ επηρεηξήζεσλ, 

ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

Να έρνπλ πινπνηεζεί επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζκφ, ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ησλ 600 εθ. 

δελαξίσλ (~€ 5,5 εθ.), θαη 

Να έρνπλ πξνζιεθζεί ηνπιάρηζηνλ 100 λένη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επελδπηηθήο πεξηφδνπ 

5.2.6.  Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

Ο γεληθφο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. πνπ εθαξκφδεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε εξβία 

αλέξρεηαη ζε 20%. Δμαηξνχληαη κία ζεηξά πξντφλησλ (ςσκί, θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, 

θάξκαθα, εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, εθπαηδεπηηθά βηβιία θαη βνεζήκαηα θιπ.) θαη ππεξεζηψλ 

(χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξνδφηεζε, ζέξκαλζε), ζηα νπνία εθαξκφδεηαη κεησκέλνο 

ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 10%. 

Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ΦΠΑ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο 

πνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα, ρσξίο 
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ΦΠΑ, κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ησλ 8 εθ.δελαξίσλ (~€65.000), νη νπνίεο σζηφζν έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ εζεινληηθά.  

Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο αγαζψλ  θαη ππεξεζηψλ, φπσο επίζεο 

θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ε ηηκή ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζπκεπξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, έκκεζσλ θφξσλ, κεηαθνξηθνχ , 

αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ θφζηνπο θιπ.. 

Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη θάζε: 

Ζκεξνινγηαθφ κήλα, εάλ ν θχθινο εξγαζηψλ, ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο 

ππεξβαίλεη ηα 20 εθ. δελάξηα (~€ 185.000), ή εάλ πξνβιέπεηαη φηη, ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) 

κήλεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ζα ππεξβεί ηα 20 εθ. δελάξηα (~€ 185.000). 

Σξίκελν, εάλ ν θχθινο εξγαζηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 20 εθ. δελαξίσλ (~€ 18.500-185.000). 

5.2.7. Φφξνο επί ησλ κεξηζκάησλ. 

Δάλ ηα κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε κε κνλίκνπο θαηνίθνπο, ν θφξνο αλέξρεηαη ζε 20%, εθηφο 

εάλ ππάξρεη πκθσλία πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

5.2.8. Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Ωο αθίλεηε πεξηνπζία λνείηαη θάζε νηθηζηηθφ ή εκπνξηθφ θηήξην, γξαθείν, γθαξάδ ή ρψξνο 

αλαςπρήο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ν 

θνξνινγνχκελνο δηαηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή φρη. 

Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

είλαη 0,40%. 

Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο είλαη πξννδεπηηθφο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ. 

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηαβάιιεηαη φηαλ έλα άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο 

επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο, ηεο αμηνπνίεζεο, ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ελφο αθηλήηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 1 έηνπο , ή εάλ έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο 

ελφο αζηηθνχ, δεκφζηνπ ή άιινπ θξαηηθνχ θηήκαηνο κεγέζνπο άλσ ησλ 4 ζηξεκκάησλ. 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο έρεη σο εμήο: 

5%, γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ή άιιεο θνξνινγεηέαο πεξηνπζίαο, 

2,5%, γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη 

επί κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ. 
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5.3. Ννκνζεζία Δπηρεηξεκαηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο 

5.3.1. Ννκνζεηηθφ πιαίζην πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ 

Σν Ννέκβξην 2015, ηέζεθε ζε ηζρχ λένο λφκνο πεξί εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ 

(Investment Law, Official Gazzete of the Republic of Serbia, no.89/2015), αληηθαζηζηψληαο 

παιαηφηεξν λφκν ηνπ 2002, ν νπνίνο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζηνπο μέλνπο επελδπηέο. Τπφ ηελ 

έλλνηα ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνζηηθψλ δηαηαγκάησλ, νη επελδχζεηο 

πεξηιακβάλνπλ:  

-ζπκκεηνρή ζε ζπκθσλία χκπξαμεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ),  

-δηθαηψκαηα εθηέιεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο θξαηηθέο 

αξρέο,  

-θαηνρή κεηνρψλ ζε ζεξβηθέο εηαηξείεο, 

-ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζηε εξβία απφ μέλν επελδπηή, 

-ηδηνθηεζηαθά θαη άιια δηθαηψκαηα ζε θηλεηά ή αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηε εξβία.  

 

Ο λφκνο δηαθξίλεη κεηαμχ «επελδχζεσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο» (investment of special importance) 

θαη «επελδχζεσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο» (investment of local importance), κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Βάζεη ηνπ λφκνπ, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ζεηξά 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθά θίλεηξα θαη θνξναπαιιαγέο, 

δαζκνινγηθά θίλεηξα, θαζψο θαη θίλεηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο πνπ εηζάγεηαη απφ μέλνπο επελδπηέο είλαη γεληθά 

αθνξνιφγεηνο, κε ηελ επηθχιαμε νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηα παξερφκελα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, 

ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 

5.3.1.1.Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Σα ελ ιφγσ θεθάιαηα ρνξεγνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξη ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ή ην θφζηνο ησλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ γηα ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ 

ζρέδην θαηά ηε δηάξθεηα δχν (2) εηψλ κεηά ηελ επίηεπμε πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο απνηειεί, επίζεο, 

σο επηιέμηκε δαπάλε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο, δελ είλαη κηθξφηεξε 
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απφ πέληε (5) έηε γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη απφ ηξία (3) έηε γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ είλαη επελδπηέο πνπ ππνβάιινπλ επελδπηηθά 

ζρέδηα ζε ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εηδηθφ δηάηαγκα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη δηθαηνχρνη ησλ επηρνξεγήζεσλ απαηηείηαη λα παξέρνπλ 

θαη’ειάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ηδίνπο πφξνπο ή άιιεο πεγέο νη νπνίεο δελ 

πεξηέρνπλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

5.3.1.2.Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνλδπιίσλ 

• Γηαηήξεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ή ηξία (3) έηε γηα κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο.  

• Γηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα 

πεξίνδν πέληε (5) εηψλ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη ηξηψλ (3) εηψλ γηα ηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

5.3.1.3.Πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

Σξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 

δηάζηεκα έσο πέληε (5) έηε, εάλ ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο εγθξίλεη ην ζρεηηθφ 

αίηεκα. 

Γηα ηηο «επελδχζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο», ε πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην, είλαη 

ηξία (3) ή πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, αιιά δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ επηρνξήγεζεο. 

5.3.1.4.Οηθνλνκηθά θίλεηξα κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

επέλδπζεο 

Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία δηαθξίλεη ηε ρψξα ζε πέληε (5) νκάδεο πεξηθεξεηψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, κε βάζε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ 

πινπνηνχληαη ζηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, απαηηείηαη: 

•Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαη’ ειάρηζην 150.000 επξψ ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην ρακειφηεξν επίπεδν 

αλάπηπμεο (νκάδα IV) θαη ζε πιεγείζεο απφ θπζηθέο θαη άιιεο θαηαζηξνθέο πεξηνρέο (νκάδα 

V). 
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• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 300.000 επξψ ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα 

III σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο, 

• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 40 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ 

νκάδα ΗΗ σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο, 

• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ 

πξψηε (Η) νκάδα, 

• Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηηο 

νπνίεο ε ειάρηζηε αμία επέλδπζεο είλαη 150.000 επξψ, παξέρνληαο ηνπιάρηζηνλ 15 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ, κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο επέλδπζεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ γηα λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο: 20% (νκάδα I), 25% (νκάδα II), 30% (νκάδα III), 35% (νκάδα IV) θαη 40% (γηα 

πιεγείζεο πεξηνρέο). Σα πνζά απηά πεξηνξίδνληαη ζε αλψηαην φξην αλά λέα ζέζε εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, ήηνη €3.000 (νκάδα I), €4.000 (νκάδα II), €5.000 (νκάδα III), €6.000 (νκάδα 

IV) θαη € 7.000 (γηα πιεγείζεο πεξηνρέο). 

• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο επέλδπζεο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 

πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ: έσο 10% (I νκάδα), 15% (νκάδα II), 20% (νκάδα 

III), 25% (IV νκάδα) θαη 30% (πιεγείζεο πεξηνρέο). 

• Πξφζζεηεο επηρνξεγήζεηο γηα έξγα εληάζεσο εξγαζίαο - πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ κπνξεί λα εγθξηζεί γηα: 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ 

(γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 200 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο), 15% (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 500 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο) θαη 20% (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ 

απφ ηηο 1.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο). 

5.3.1.5.Πεξίνδνο ράξηηνο θφξνπ επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ-κεηαθνξά δεκίαο 

Πέξαλ ηνπ ηζρχνληνο, ρακεινχ, θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή εηαηξηθψλ θεξδψλ (15%), νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο απαιιάζζνληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν επί 

ησλ θεξδψλ γηα πεξίνδν 10 εηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην έηνο θαηά ην νπνίν αλαθέξνπλ 

θνξνινγεηέν θέξδνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα  έρνπλ επελδχζεη πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 9 εθαη. 

επξψ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 100 επηπιένλ 

εξγαδφκελνπο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο επέλδπζεο. 
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Δμάιινπ, δεκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ θαη λα 

ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 5 εηψλ. 

5.3.1.6.Απνθπγή Γηπιήο Φνξνινγίαο 

Αλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί θφξνο επί ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην εμσηεξηθφ, ε επηρείξεζε 

έρεη δηθαίσκα ζε πίζησζε θφξνπ εηαηξηθνχ θέξδνπο ζηε εξβία πνπ αλαινγεί ζην πνζφ πνπ ήδε 

θαηαβιήζεθε. εκεηψλεηαη φηη ε εξβία έρεη ζπλάςεη πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο 

κε 54 ρψξεο.  

5.3.1.7.Μεησκέλεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

Απφ 1εο Ηνπιίνπ 2014, γηα ηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δίδεηαη, επίζεο, 

ζηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθή ειάθξπλζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη επί ησλ 

θαζαξψλ απνδνρψλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. Δηδηθφηεξα: 

• γηα 1-9 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 65% 

• γηα 10-99 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 70% 

• γηα 100+ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 75% 

Οη αλσηέξσ ειαθξχλζεηο εθηηκάηαη φηη κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ θφζηνο παξαγσγήο 

ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, κε βάζε ην κέζν κηζζφ ζηε εξβία. 

5.3.1.8.Διεχζεξεο Εψλεο - Απαιιαγή Φφξνπ Πξνζηηζέκελε Αμίαο 

ηε εξβία ππάξρνπλ ζήκεξα 12 αδεηνδνηεκέλεο ειεχζεξεο ηεισλεηαθέο δψλεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ νξηνζεηεκέλα θαη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο, φπνπ δηεμάγνληαη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πεξηζζφηεξα επηρεηξεκαηηθά νθέιε, ήηνη πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ, θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη απινπνηεκέλε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία. Έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Διεχζεξεο Εψλεο 

ζηε εξβία απαιιάζζνληαη απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.  

Οη ειεχζεξεο δψλεο ηεο εξβίαο αληηπξνζσπεχνπλ, ζε εζληθφ επίπεδν, πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλα θέληξα ηερλνινγίαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη παξέρνπλ θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη 

πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. Οη ειεχζεξεο δψλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηε ρψξα είλαη νη 

αθφινπζεο: Pirot, Subotica, Zrenjanin, FAS Kragujevac, Sabac, Νφβη αλη, Uzice, Smederevo, 

βηιάηλαηο, Κξνχζεβαηο, Apatin, Βξάληε, Priboj θαη Βειηγξάδη. Οη μέλεο εηαηξείεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηφθηεηε Διεχζεξε Εψλε κε βάζε ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε.  

5.3.1.9.Διεχζεξε εηζαγσγή πξψησλ πιψλ θαη εκηηειή πξντφληα 

Οη μέλνη επελδπηέο ζηε εξβία κπνξνχλ λα απνιαχνπλ άλεπ δαζκψλ εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ 

θαη εκηηειψλ πξντφλησλ, γηα παξαγσγή κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν ελ ιφγσ πξνλνκηαθφ 
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θαζεζηψο κπνξεί είηε λα επηηεπρζεί είηε κε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζε κηα απφ ηηο 

ειεχζεξεο δψλεο ζηε εξβία, είηε κε ηελ απφθηεζε εηδηθήο άδεηαο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα 

παζεηηθή ηειεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ηειηθά πξντφληα πξέπεη 

λα είλαη 100% πξννξηδφκελα γηα εμαγσγή. Δηδηθφηεξα, ε εηζαγσγή απφ ηελ ΔΔ Κνηλφηεηα θαη 

εμαγσγή απφ απηέο ηηο δψλεο είλαη ρσξίο ΦΠΑ θαη άιιεο επηβαξχλζεηο. Δάλ ηα πξντφληα 

παξάγνληαη εληφο ηεο δψλεο κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 50% εγρψξησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιψλ, 

ζεσξνχληαη ζεξβηθήο θαηαγσγήο θαη, ζπλεπψο, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε ζεξβηθφ έδαθνο ή λα 

εμαρζνχλ ρσξίο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ. 

5.3.1.10. Διεχζεξε εηζαγσγή κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ 

Οη μέλνη επελδπηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ γηα ηνλ εηζαγφκελν 

εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα. 

5.3.1.11. Γεκνηηθά θίλεηξα 

Δπξχ θάζκα θηλήηξσλ είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζε δεκνηηθφ επίπεδν. Σα θπξηφηεξα 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

• απαιιαγέο ή κεηψζεηο αζηηθψλ ηειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ θαη 

κίζζσζεο γεο 

• Άιιεο απαιιαγέο ή κεηψζεηο ζε ηνπηθά ηέιε (π.ρ. ακνηβή γηα δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο θιπ). 

5.3.1.12. Γηαδηθαζία θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ:  

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε πξφζθιεζε ε νπνία δεκνζηεχεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρξήζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πθίζηαληαη γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο ηνκείο: κεηαθνξψλ, βηνκεραλίαο ηεο θηινμελίαο, 

ηπρεξψλ παηγλίσλ, εκπνξίνπ, παξαγσγήο ζπλζεηηθψλ ηλψλ, άλζξαθα θαη ράιπβα, θαπλνχ θαη 

πξντφλησλ θαπλνχ, φπισλ θαη ηα ππξνκαρηθψλ, λαππεγηθήο βηνκεραλίαο (θαηαζθεπή 

πνληνπφξσλ εκπνξηθψλ πινίσλ- ηνπιάρηζηνλ 100 θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο), αεξνδξνκίσλ, 

ηνκέαο θνηλήο σθέιεηαο θαη ελέξγεηαο, επξπδσληθψλ δηθηχσλ. 

Σέινο, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ απνθιείνληαη: 

1. Δπηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

2. Δπηρεηξήζεηο κε εθθξεκείο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ ζεξβηθνχ Γεκνζίνπ 

3. Δπηρεηξήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 10% θαη πιένλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο αίηεζεο 

4. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ελ κέξεη ζην Γεκφζην, απηφλνκε επαξρία ή θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 
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Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηα εθαξκνζηηθά 

δηαηάγκαηα ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη άιια θίλεηξα θαζνξίδεηαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. 

Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ ζε 

πεξίπησζε απαιινηξίσζεο, ν επελδπηήο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε φρη κφλν γηα θαηαζρεζέληα 

αθίλεηα, αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε ππνηίκεζε ησλ εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ ελ ιφγσ απαιινηξίσζε.  

Ωο πξνο ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ, ν λένο λφκνο επηηξέπεη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ 

ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ θαη δηαηηεηηθψλ ζεζκψλ, ελψ ν πξνεγνχκελνο λφκνο φξηδε απνθιεηζηηθή 

δηθαηνδνζία γηα ην εξβηθφ δηθαζηήξην. 

Πέξαλ ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην αλαγλσξίδεη επίζεκα σο ηα βαζηθά 

ζεζκηθά φξγαλα αξκφδηα γηα ηηο επελδχζεηο ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Savet za 

ekonomski razvoj) θαη ηνλ Οξγαληζκφ ηεο εξβίαο γηα ηελ Αλάπηπμε (Razvojna Agencije 

Srbije).  

Σέινο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη ηνπηθέο ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

κπνξνχλ, εμάιινπ, λα εγθξίλνπλ έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα, θαζνξίδνληαο ην ρξνλνδηάγξακκα 

θαη ηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηψλ. Πεξαηηέξσ, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα νξίζεη νκάδεο έξγνπ 

απνηεινχκελεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηνλ ππνςήθην επελδπηή. 

5.3.2. Σφθνη Τπεξεκεξίαο 

Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε λέν Νφκν πεξί Σφθσλ Τπεξεκεξίαο, ν νπνίνο ηέζεθε ζε 

ηζρχ ζηεο 25.12.2012 θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ πνπ θαιείηαη λα 

θαηαβάιεη ν νθεηιέηεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο θαζνξίδεηαη ζε 

εηήζηα βάζε, σο εμήο: 

Γηα νθεηιέο ζε δελάξηα, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην αλαθνξάο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Γηα νθεηιέο ζε επξψ, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην αλαθνξάο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, γηα βαζηθέο δηαδηθαζίεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ 

(8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Γηα νθεηιέο ζε άιιν λφκηζκα, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην αλαθνξάο/βαζηθφ 

επηηφθην πνπ θαζνξίδεη θαη/ή ρξεζηκνπνηεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο, ζε 

ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
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Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο δεκνζηεχεηαη ζην Γηθηπαθφ Σφπν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο 

θαη ηζρχεη απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δεκνζίεπζή ηνπ. 

 

5.3.3. Υξνληθά Πεξηζψξηα Δμππεξέηεζεο Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ ζε 

Δκπνξηθέο πλαιιαγέο 

Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε ηνλ Νφκν πεξί Υξνληθψλ Πξνζεζκηψλ Δθπιήξσζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ  ζε Δκπνξηθέο πλαιιαγέο, ν νπνίνο ηζρχεη απφ ηηο 25.12.2012. 

Ο Νφκνο θαζνξίδεη ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αιιά θαη κεηαμχ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ελ επζέησ 

ρξφλσ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ εμαηξνχληαη ηα λνκηθά εθείλα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Δπίζεο, πξνζσξηλά εμαηξνχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο (ε εμαίξεζε ίζρπε κέρξη ηελ 01.01.2014). 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ αθνξνχλ ζε ζπκβαηηθέο ζρέζεηο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί κέρξη ηηο 31.03.2013, φπσο επίζεο θαη ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα κελ 

είραλ μεθηλήζεη κέρξη ηηο 31.03.2012, αιιά πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζπλήθζεζαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή. 

Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ν Νφκνο έγθεηηαη ζην φηη, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, νη πκθσλίεο 

κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ρξνληθφ πεξηζψξην εθπιήξσζεο 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κεγαιχηεξν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ. Σπρφλ πξνβιέςεηο πκθσληψλ 

πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ζεσξνχληαη άθπξεο θαη θελέο. 

5.3.4. Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο 

Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε ην λέν Νφκν πεξί Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, ν νπνίνο 

ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 06.01.2013 θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ηελ 01.04.2013. εκεηψλεηαη φκσο 

φηη, εθθξεκείο δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ξπζκίδνληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα θαηά ηε ζηηγκή έλαξμήο ηνπο λνκνζεζία. Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη ζε ηπρφλ δηαδηθαζίεο 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, πνπ έρνπλ 

μεθηλήζεη πξηλ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ. 

Ζ θαηλνηνκία ηνπ Νφκνπ έγθεηηαη ζην φηη, ζηηο αξρέο ηνπ θάζε έηνπο, ε Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο 

ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο Φνξείο εθείλνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δεκνζίεπζεο πξνθπξήμεσλ 

Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, νη νπνίνη ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζα 

αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ. Ο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ Φνξέσλ 

απηψλ έρεη ελαξκνληζηεί ηφζν κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία, φζν θαη κε ηηο ζρεηηθέο 

Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν  Νφκνο είλαη: 

-Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ κηθξήο αμίαο παξέρεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εληζρχεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. 

-Καζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, ελψ θαζνξίδεηαη θαη ην 

ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ. 

-Καζνξίδεηαη ζαθέζηεξα ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο. 

-Πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ, φπσο 

επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο θαη ρξνληθέο πξνζεζκίεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

-Οη δπλαηφηεηεο αλαζεψξεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαζνξίδνληαη απζηεξά θαη απνθιεηζηηθά. 

-Γηα πξψηε θνξά, ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά δηαδηθαζία Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο. 

-Δληζρχνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη εμνπζίεο ηνπ Γξαθείνπ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ. 

-Αιιάδεη ε ζχζηαζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, ελψ ηεο ρνξεγνχληαη θαη λέεο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο ε δπλαηφηεηα επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ γηα ηε κε ζπκκφξθσζε κε 

ηε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ θαη ηε κε εθαξκνγή απνθάζεσλ, ν έιεγρνο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεψλ ηεο, ε αθχξσζε ζπκβάζεσλ, ε δπλαηφηεηα πξσηνβάζκηαο 

εθδίθαζεο πιεκκειεκαηηθψλ πξάμεσλ, ε ππνβνιή αηηήκαηνο ιχζεο ζπκβάζεσλ θιπ. 

-Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ 

Πξνκεζεηψλ θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθφ, κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ -

θαζνξηζκνχ λέσλ ελαιιαθηηθψλ, φπσο ε πξφηαζε θαη ρνξήγεζε αληαπνδνηηθψλ νθειψλ. 

-Γίλεηαη πιήξεο θαζνξηζκφο φισλ ησλ πηζαλψλ αδηθεκάησλ θαη απζηεξνπνηνχληαη νη 

αληίζηνηρεο πνηλέο, ζπλδένληαο ην χςνο ηεο πνηλήο κε ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο. Ζ 

παξαγξαθή ησλ σο άλσ αδηθεκάησλ είλαη πιένλ δπλαηή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ. 

 

5.3.5. Καηνρχξσζε Δκπνξηθνχ ήκαηνο 

Ζ δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά βήκαηα: 

5.3.5.1. Καηάθεζη αίηηζης καηοτύρωζης εμπορικού ζήμαηος  

Ζ αίηεζε θαηνρχξσζεο ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηεο εξβίαο, κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ή, απεπζείαο ζηε 

γξακκαηεία ηεο Τπεξεζίαο, νχησο ψζηε λα εξεπλεζεί εάλ παξφκνην ζήκα γηα ίδηα πξντφληα ή 



 

59 

                                                                                                                                                      

ππεξεζίεο είλαη ήδε θαηνρπξσκέλν Ζ αίηεζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ 

ελ ιφγσ αίηεζε θαηαρσξείηαη ζηα κεηξψα δεισζέλησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη απνδίδεηαη ν 

ιεγφκελνο  -Ž- (žig, δει. ζήκα) αξηζκφο, κε επθξηλή  εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην έληππν ηεο αίηεζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο  

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο http://www.zis.gov.rs, ζηελ θαηάιιειε κνξθή (PDF_format) ή 

(WORD_format) ε νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί  κε γξαθνκεραλή ή ζε ππνινγηζηή, ζε 

θπξηιιηθφ ή ιαηηληθφ αιθάβεην 

Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο  ιακβάλεηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο θαηνρχξσζεο ηνπ 

ζήκαηνο. 

εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, αιινδαπψλ θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ δηθεγφξνπ. 

5.3.5.2. Η εμθάνιζη ηοσ εμπορικού ζήμαηος 

Σν ζήκα πξέπεη λα είλαη εθηππσκέλν ζε ραξηί πςειήο πνηφηεηαο, λα ππνβιεζεί ζε δχν 

αληίγξαθα, ηα νπνία εζσθιείνληαη ζε θάθειν. Δθηφο απφ ηα δχν απηά αληίγξαθα, αληίγξαθν ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο πξέπεη λα επηθνιιεζεί θαη ζηελ αίηεζε, ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη θαη 

πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππν κε απηφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε (ίδηα ρξψκαηα, πνηφηεηα 

ραξηηνχ, ίδηνπ κεγέζνπο).Σα ρξψκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην ζήκα, πξέπεη  κε αθξίβεηα λα  

αλαθέξνληαη θαη ζηελ αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ηνπ ζήκαηνο θαη λα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζήκαηνο. 

Δθφζνλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο, δηαπηζησζεί φηη, παξφκνην ζήκα δελ έρεη θαηνρπξσζεί, ηφηε 

θαηαηίζεηαη λέα αίηεζε θαηνρχξσζεο ζηελ ίδηα ππεξεζία, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ην  

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο γηα ηελ πξνεγνχκελε αίηεζε, θαζψο θαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν, φρη 

παιαηφηεξν ησλ έμη κελψλ, πξσηνδηθείνπ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ε εηαηξεία είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζηα κεηξψα. 

5.3.5.3. Καηαβολή ηελών 

Καηαβνιή ηέινπο, ην χςνπο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ αλσηέξσ ππεξεζία θαη εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ γξαθηθά ζήκαηνο, κέγεζνο θιπ. 

Σν βαζηθφ ηέινο ην νπνίν ν αηηψλ πξέπεη λα θαηαβάιεη, ψζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

θαηνρχξσζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  12.220 δελαξίσλ (120€ πεξίπνπ). 

Απηφ ην πνζφ πξέπεη λα θαηαβιεζεί φηαλ ην ζήκα απνηειείηαη κφλν απφ ιέμεηο ( κία ή 

πεξηζζφηεξεο), γξακκέλν ζε ζπλήζε γξακκαηνζεηξά, θαη αθνξά ζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε έσο θαη ηξεηο θιάζεηο. Δάλ πεξηιακβάλεη θαη γξαθηθά ζηνηρεία (ζρέδην, 

ρξψκα, εηδηθνχο ραξαθηήξεο γξακκαηνζεηξάο θαη νχησ θαζεμήο), ηφηε ζην πνζφ ησλ 12.220 

δελαξίσλ πξνζηίζεηαη πνζφ 2.450 δελαξίσλ (24 € πεξίπνπ). Δάλ ν θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ 

http://www.zis.gov.rs/
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θαη ππεξεζηψλ ηαμηλνκνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θαηεγνξίεο, ηφηε γηα θάζε επηπιένλ 

θαηεγνξία, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ  2.450 δελαξίσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε δηάξθεηα θαηνρχξσζεο δηαξθεί 10 έηε. 

Αξκφδην φξγαλν γηα θαηνρχξσζε ζήκαηνο είλαη ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο κε έδξα ην Βειηγξάδη (ηκήκα θαηαρψξεζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, δηεχζπλζε 

Kneginje Ljubice 5 - 11000 Beograd, Σει: +381 11 2025800 Φαμ:+381 11 3112377, +381 11 

2629483). 

 

6. Εξωτερικό Εμπόριο Σερβίασ 

6.1.Γεληθά 

Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - 

Γεθεκβξίνπ 2016 αλήιζε ζε: 

- 34.130,1 εθαη. Γνιάξηα - αχμεζε 8,0% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

- 30.813,7 εθαη. Δπξψ - αχμεζε 8,4% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 14.883,3 εθαη. Γνιάξηα, απμεκέλε 11,2% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ελψ ε αμία ησλ εηζαγσγψλ αλήιζε ζε 19.246,8 εθαη. Γνιάξηα, ήηνη 

αχμεζε 5,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Δθπεθξαζκέλε ζε επξψ, ε αμία ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 13.432,1 εθαη. Δπξψ, δειαδή 

απμεκέλε θαηά 11,6%, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ 

αλήιζε ζε 17.381,6 εθαη. Δπξψ, απμεκέλε θαηά 6,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή 

πεξίνδν. 

6.2. Κπξηόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 66,0% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο εξβίαο. Γεχηεξνο ζεκαληηθφο εηαίξνο ηεο εξβίαο σο 

πξνο ηηο εμαγσγέο, είλαη νη ρψξεο ηεο EFTA, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ εμσηεξηθνχ 

πιενλάζκαηνο κε ηηο ηειεπηαίεο αλήιζε ζε 1.895,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ (δεκεηξηαθά θαη παξαγσγψλ απηψλ θαη δηαθφξσλ εηδψλ 

πνηψλ) θαζψο θαη ησλ εμαγσγψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο, 

θπξηαξρνχλ πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ζίδεξν θαη ηνλ ράιπβα, ηνλ ιηζάλζξαθα, ηα 

νπσξνθεπεπηηθά, ηα ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Οη εμαγσγέο θαηά ηελ αλαθεξφκελε 
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πεξίνδν αλήιζαλ ζε 2.668,0 εθαη. USD, ελψ νη εηζαγσγέο ήηαλ 772,7 εθαη. USD, ν δε ιφγνο 

εμαγσγψλ-εηζαγσγψλ ήηαλ 345,3%.  

Σν κεγαιχηεξν πιεφλαζκα γηα ηε εξβία ζεκεηψζεθε ζην εμσηεξηθφ εκπφξην κε ηηο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθέο Γεκνθξαηίεο-Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην θαη πΓΓΜ. Όζνλ αθνξά 

άιιεο ρψξεο, ζεκεηψζεθε επίζεο πιεφλαζκα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηε Ρνπκαλία, ηελ Ηηαιία, ηε 

Βνπιγαξία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηε ινβαθία θαη ηελ Κξναηία. Σν κεγαιχηεξν έιιεηκκα 

ζεκεηψζεθε ζην εκπφξην κε ηελ Κίλα (ιφγσ εηζαγσγψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

πξντφλησλ) θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο (ιφγσ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, θπξίσο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ), αθνινπζνχκελε απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηε Γεξκαλία, ηελ 

Πνισλία), ηελ Σνπξθία, ηελ Οπγγαξία, ην Βέιγην, ηελ Απζηξία, ηε Γαιιία, ην Ηξάθ.  

6.3. εξβηθέο εμαγωγέο 

Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 14.880,7 εθαη. Γνιάξηα, ήηνη αχμεζε 11,2% ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ελψ ε αμία ησλ εηζαγσγψλ αλήιζε ζε 19.255,5 εθαη. Γνιάξηα, 

ήηνη αχμεζε 5,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Δθθξαδφκελε ζε επξψ, ε αμία ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 13.429,7 εθαη. Δπξψ, ήηνη αχμεζε θαηά 

11,5%, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ αλήιζε ζε 

17.389,6 εθαη. Δπξψ, αχμεζε 6,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

εκεηψλεηαη φηη παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, θαηά ηελ 

πεληαεηία 2011-2016. 

Οη θχξηνη εμσηεξηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο εξβίαο σο πξνο ηηο εμαγσγέο θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο ήηαλ: ε Ηηαιία (1.945,6 εθ.επξψ 2.168,8 εθ. δνι. ΖΠΑ), ε Γεξκαλία (1.750,1 εθ.επξψ 

ή 1.940,4 εθ.δνι.ΖΠΑ), ε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε (1.119,5 εθ.επξψ ή 1.239,7 εθ. δνι.ΖΠΑ), ε 

Ρνπκαλία (769,5 εθ.επξψ ή 851,5 εθ.δνι.ΖΠΑ) θαη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία (718,0 εθ.επξψ ή 

795,1 εθ.δνι.ΖΠΑ).  

χκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (SITC), ηα αθφινπζα πξντφληα 

είραλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην εμαγσγψλ: νδηθά νρήκαηα (1379,718 εθ.επξψ ή 1.527,9 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ), ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο (1121,094 εθ.επξψ ή1.241,5 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ), νπσξνθεπεπηηθά (728,1922 εθ.επξψ ή 806,4 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ΖΠΑ) ζηηεξά θαη παξάγσγα (632,0209 εθ.επξψ ή 699,9 δνιάξηα ΖΠΑ) θαη κεραλήκαηα 

(604,2984 εθ.επξψ ή 669,2 δνιάξηα ΖΠΑ). Απηέο νη πέληε θαηεγνξίεο αληηπξνζψπεπαλ ην 

33,2% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. 

Σν 2016, φπσο θαη ην πξνεγνχκελν έηνο, ην 1/3 πεξίπνπ ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ αθνξνχζε ζε 

νρήκαηα θαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ. εκεηψλεηαη φηη, ην 2016 απνηειεί ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά 

ρξνληά θαηά ηελ νπνία ηα πξντφληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε, 

κεηαμχ ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 
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ζπλαθείο εμαγσγείο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο «Fiat Automibili Serbija», ζην Kragujevac, ε νπνία 

απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν έξβν εμαγσγέα ηνπ 2015. 

ηνλ ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηάξζξσζε θαη νη 

πξννξηζκνί ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ, θαηά ηα έηε 2014-2016. 

6.4. εξβηθέο εηζαγωγέο 

Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ αλήιζε ζε 19.246,8 εθαη. Γνιάξηα ΖΠΑ, απμεκέλε θαηά 5,7% ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Δθθξαζκέλε ζε επξψ, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ αλήιζε ζε 

17.381,6 εθαη., απμεκέλε θαηά 6,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Παξαηεξείηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζπλερήο αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, θαηά 

ηελ πεληαεηία 2011-2016, φρη φκσο εμίζνπ έληνλε κε εθείλε ησλ εμαγσγψλ. 

Οη θχξηνη εμσηεξηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη σο πξνο ηηο εηζαγσγέο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ήηαλ: 

Γεξκαλία (2.235,3 εθ.επξψ ή 2.476,1 εθ.δνι.ΖΠΑ), Ηηαιία (1.792,0 εθ.επξψ ή 1.986,3 εθ. 

δνι.ΖΠΑ), Κίλα (1449,02 εθ.επξψ ή 1.603,9 εθ.δνι. ΖΠΑ), Ρσζηθή Οκνζπνλδία (1.368,1 

εθ.επξψ ή 1.511,2 εθ.δνι. ΖΠΑ) θαη Οπγγαξία (796,3 εθ.επξψ ή 887,0 εθ. δνι.ΖΠΑ).  

εκεηψλεηαη πσο 40% θαιχπηεηαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο γεγνλφο πνπ κάιινλ 

ππνδεηθλχεη πσο ηνχηεο είλαη έληνλα εμαξηεκέλεο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο.  

Απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, νη πξψηεο πέληε θαηεγνξίεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ήηαλ νη εμήο: 

νδηθά νρήκαηα (1668,6 εθ.επξψ ή 1.847,9 εθ. δνιάξηα ΖΠΑ), πεηξειατθά παξάγσγα (961,5 

εθ.επξψ ή 1.064,8 εθ. δνι. ΖΠΑ), ειεθηξηθέο κεραλέο θαη ζπζθεπέο (808,3 εθ.επξψ ή 895,2 εθ. 

δνι. ΖΠΑ), βηνκεραληθέο κεραλέο γεληθήο ρξήζεο (663,3 εθ. δνι. ΖΠΑ) θαη ηαηξηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα (585 εθ.επξψ ή 647,9 εθ. δνι. ΖΠΑ), νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ην 

26,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Σέινο, ε θαηεγνξία κε ηαμηλνκεκέλσλ αγαζψλ θαηέρεη 

κεξίδην 15,9% ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ην ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο εξβηθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο πξννξηζκνχο ησλ ζεξβηθψλ 

εηζαγσγψλ. 

6.5 Ιζνδύγην Δμωηεξηθνύ Δκπνξίνπ 

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα αλήιζε ζε 4363,5 εθαη. Γνιάξηα ΖΠΑ, κεησκέλν θαηά 9,7% ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Σν έιιεηκκα εθθξαζκέλν ζε επξψ αλήιζε ζε 3.949,5 εθαη. 

Δπξψ, δειαδή ζεκείσζε κείσζε 9,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ωο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ην 2016 ζε 11,5% έλαληη 13,3% ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Ο ιφγνο εμαγσγψλ - εηζαγσγψλ ην 2016 ήηαλ 77,3%, πςειφηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, φηαλ ήηαλ 73,5%    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ – ΔΡΒΙΑ 

 

1. Διμερέσ Εμπόριο 

1.1. Γεληθά 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ Διιάδαο-εξβίαο (ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ), παξέκεηλε 

πεξηνξηζκέλε θαη ην 2016, αλεξρφκελε ζε 373.5 εθ.Δπξψ, έλαληη 368.0 εθ.Δπξψ ην 2015. 

Δηδηθφηεξα, ην 2016 ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε εξβία δηακνξθψζεθε ζε 224.3 

εθ.Δπξψ, έλαληη 209,7 εθ.Δπξψ ην 2015 (αχμεζε 7%), ελψ αληίζηνηρα ε αμία ησλ ζπλνιηθψλ 

ζεξβηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο αλήιζε ζε 149,1 εθ.Δπξψ, κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2015 

(-5,8%). Ωο εθ ηνχηνπ, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα πξνο φθεινο ηεο ρψξαο καο δηακνξθψζεθε ην 

2016 ζηα 75,2 εθαη.Δπξψ παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2015, θαηά 

46,5%.  

Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 19ε ζέζε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο εξβίαο 

σο πξνο ηα εηζαγφκελα πξντφληα, ελψ ε αμία ηνπο αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 1,5% ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο εξβίαο. Αληίζηνηρα, νη ζεξβηθέο εμαγσγέο πξνο ηε ρψξα καο 

αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε εξβία απνηειεί ήδε ζεκαληηθή 

αγνξά γηα ηα αθφινπζα απφ ηα 20 θπξηφηεξα εμαγψγηκα ειιεληθά πξντφληα: Αξγίιην θαη 

θξάκαηα αξγηιίνπ, αθαηέξγαζηα (3ε παγθνζκίσο ζεκαληηθφηεξε αγνξά) Φξνχηα Νσπά ή 

απνμεξακέλα (7ε αγνξά) θαη, εηδηθφηεξα, Πνξηνθάιηα, καληαξίληα, εζπεξηδνεηδή (4ε αγνξά), 

θαη Αξγίιην θαη θξάκαηα αξγηιίνπ (θαηεξγαζκέλα), Βακβάθη, Σζηγάξα-θαπλφο (15ε θπξηφηεξε 

αγνξά). 

Αξρή καο εθηηκά φηη πθίζηαληαη κεγάια πεξηζψξηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δηκεξψλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλεο ζηφρεπζεο θαη ελεξγεηψλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηφζν 

ρακειήο βάζεο εθθίλεζεο δηκεξνχο εκπνξίνπ, αιιά θαη εμνηθείσζεο έξβσλ θαηαλαισηψλ κε 

ζεηξά ειιεληθψλ πξντφλησλ ιφγσ ζεξηλψλ δηαθνπψλ ηνπο ζε ρψξα καο. 

ην ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ απφ 

θαη πξνο ηε εξβία, αλά πξντφλ, γηα ηα έηε 2015-2016. 

1.2. Διιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε εξβία 

1.2.1. Καηεγνξίεο πξντφλησλ 

Ζ θπξηφηεξε θαηεγνξία ειιεληθψλ πξντφλησλ πνπ εμήρζεζαλ ζηε εξβία ην 2016 ήηαλ ηα 

βηνκεραληθά είδε (32,82% έλαληη 34,46% ην 2015), ηξφθηκα θαη δψληα δψα (20,94% έλαληη 
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17,53% ην 2015), ρεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή (19,49% έλαληη 19,53% ην 2015), θαη δηάθνξα 

βηνκεραληθά είδε (7,75%). 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Δμαγωγέο 

Μεξίδην 
επί ηνπ 
ζπλόινπ 
ηωλ 
εμαγωγώλ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΩ ΚΑΣΑ ΠΡΩΣΖ 
ΤΛΖ 73.621.421 32,82% 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΩΑ ΕΩΝΣΑΝΑ 46.978.158 20,94% 

ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ, (Μ.Α.Κ.) 43.731.042 19,49% 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ 17.382.009 7,75% 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 16.020.277 7,14% 

ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ. 9.803.602 4,37% 

ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ 8.756.313 3,90% 

ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ ΜΖ ΔΓΩΓΗΜΔ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ 4.798.806 2,14% 

ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΩΗΚΖ Ζ' ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 1.983.202 0,88% 

ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 1.261.996 0,56% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε δηάξζξσζε ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη ην κεξίδην ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ 

πξντφλησλ, ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο παξέκεηλαλ ηδηαίηεξα ζηαζεξά ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο κε εμαίξεζε ηα Σξφθηκα θαη Εψληα δψα, ηα νπνία ζεκείσζαλ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηνπο επί ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο θαη πέξαζαλ απφ ηελ 3
ε
 ζηε 2

ε
 ζέζε.  

ην ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

ζηε εξβία, αλά θαηεγνξία πξντφλησλ, γηα ηα έηε 2012-2016. 

1.2.2. Πξντφληα 

Σα θπξηφηεξα πξντφληα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ Διιάδα ζηε εξβία ην 2016 είλαη ηα αθφινπζα:  

Κωδ.

SITC

_3 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Αξία ζε € 
Μεπίδιο επί 

ηος ζςνόλος 

057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΝΩΠΑ Ζ' ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ 33.115.528 14,8% 

684 ΑΡΓΗΛΗΟ 30.853.971 13,8% 

676 
ΡΑΒΓΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ 

ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' ΥΑΛΤΒΑ 
11.079.572 4,9% 
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572 
ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΣΟΤ ΣΤΡΔΝΗΟΤ (ΣΤΡΟΛΗΟΤ) Δ 

ΑΡΥΗΚΔ ΜΟΡΦΔ 
9.751.061 4,3% 

334 
ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΣΩΓΩΝ  

ΟΡΤΚΣΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 
8.318.714 3,7% 

894 
ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ, ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ, ΠΑΗΓΝΗΑ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ 
7.119.989 3,2% 

533 
ΒΑΦΔ, ΥΡΩΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ 

ΤΛΔ 
6.766.290 3,0% 

691 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΩΝ, Μ.Α.Κ., ΑΠΟ 

ΗΓΖΡΟ, ΥΑΛΤΒΑ Ζ' ΑΡΓΗΛΗΟ 
5.996.718 2,7% 

582 
ΠΛΑΚΔ, ΦΤΛΛΑ, ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ. ΑΠΟ 

ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 
5.244.926 2,3% 

744 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ 

ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ, 

Μ.Α.Κ. 

4.844.301 2,2% 

122 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 4.702.549 2,1% 

699 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ, 

Μ.Α.Κ. 
3.697.538 1,6% 

553 
ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΡΩΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 

Ζ'ΚΑΛΛΩΠΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 
3.447.683 1,5% 

574 

ΠΟΛΤΑΚΔΣΑΛΔ, ΑΛΛΟΗ ΠΟΛΤΑΗΘΔΡΔ, 

ΡΖΣΗΝΔ-ΔΠΟΞΔΗΓΗΑ, ΠΟΛΤΑΝΘΡΑΚΗΚΑ ΑΛΑΣΑ, 

ΡΖΣΗΝΔ-ΑΛΚΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ  ΠΟΛΤΔΣΔΡΔ 

Δ ΠΡΩΣΟΓΔΝΔΗ ΜΟΡΦΔ 

3.310.230 1,5% 

562 ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ 3.095.317 1,4% 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

Σα πξναλαθεξζέληα πξντφληα θαιχπηνπλ άλσ ηνπ ήκηζπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε 

εξβία, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε 

εξβία.  
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Σέινο, σο πξνο ηηο πξννπηηθέο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε εξβία, παξαηίζεληαη  

θαησηέξσ πξντφληα πνπ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

Μεταβολι % 

2016/2015 

291 ΗΩΪΚΑ ΤΛΙΚΑ 756,7 

122 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 91,7 

663 ΜΕΣΑΛΛΑ  75,9 

057 

ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΞΘΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΑ Θ 

ΑΠΟΞΘΡΑΜΕΝΑ 39,9 

613 

ΓΟΤΝΟΔΕΡΜΑΣΑ, ΨΕΚΑΜΕΝΑ Θ 

ΚΑΣΕΡΓΑΜΕΝΑ 28,7 

054 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ, ΔΙΑΣΘΡΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΘ 

ΨΤΞΘ, ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ Θ ΔΙΑΣΘΡΘΜΕΝΑ 21,5 

691 

ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΜΕΡΘ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

ΙΔΘΡΟΤ Θ ΧΑΛΤΒΑ 20,6 

265 

ΦΤΣΙΚΕ ΤΦΑΝΣΙΚΕ ΙΝΕ (ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΓΙΟΤΣΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΑΤΣΕ ΣΙ ΙΝΕ 10,0 

 

ην ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

ζηε εξβία, αλά πξντφλ, γηα ηα έηε 2015-2016. 

 

1.3. εξβηθέο εμαγωγέο πξνο ηελ Διιάδα 

1.3.1. Καηεγνξίεο πξντφλησλ 

Ζ θπξηφηεξε θαηεγνξία ειιεληθψλ πξντφλησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε εξβία, ην 2015, ήηαλ ηα 

βηνκεραληθά είδε (39,79% έλαληη 38,89% ην 2015), ηξφθηκα θαη δψληα δψα (20,53 έλαληη 20,3% 

ην 2015), ρεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή (11,75% έλαληη 12% ην 2015), πξψηεο χιεο εθηφο απφ 

θαχζηκα (7,98% έλαληη 8,48% ην 2015),νξπθηά θαχζηκα (3,24 έλαληη 8,05% ην 2015). 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Δηζαγωγέο 

Μεξίδην επί 
ζπλόινπ 

εηζαγωγώλ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΩ ΚΑΣΑ ΠΡΩΣΖ 
ΤΛΖ 59.350.756 39,79% 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΩΑ ΕΩΝΣΑΝΑ 30.621.553 20,53% 

ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ, (Μ.Α.Κ.) 17.907.422 12,00% 

ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ ΜΖ ΔΓΩΓΗΜΔ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ 11.897.027 7,98% 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ 11.866.525 7,96% 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 5.468.700 3,67% 

ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ. 4.835.255 3,24% 

ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΩΗΚΖ Ζ' ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 3.653.884 2,45% 

ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ 3.505.433 2,35% 

ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 61.425 0,04% 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε δηάξζξσζε ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη ην κεξίδην ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ 

πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα νξπθηά θαχζηκα, ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο παξέκεηλαλ ηδηαίηεξα 

ζηαζεξά ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

ην ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ 

απφ ηε εξβία, αλά θαηεγνξία πξντφλησλ, γηα ηα έηε 2015-2016. 

1.3.2. Πξντφληα 

Σα θπξηφηεξα πξντφληα πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηελ εξβία ζηε Διιάδα ην 2016 είλαη ηα αθφινπζα:  

Κωδ.SITC_3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αμία ζε € 
Μεξίδην επί 
ζπλόινπ 

641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ 18.112.130 12,1% 

571 
ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΣΟΤ ΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ Δ ΠΡΩΣΟΓΔΝΔΗ 
ΜΟΡΦΔ 9.328.239 6,3% 

061 ΕΑΥΑΡΖ, ΜΔΛΑΑ ΚΑΗ ΜΔΛΗ 8.598.106 5,8% 

625 ΔΠΗΩΣΡΑ, ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 7.606.808 5,1% 

682 XΑΛΚΟ 7.424.918 5,0% 

642 
ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΜΔΓΔΘΖ Ζ' 
ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΟ 5.835.778 3,9% 

673 

ΠΛΑΣΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΛΑΔΩ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' 
ΥΑΛΤΒΑ, ΟΥΗ Δ ΚΡΑΜΑΣΑ, ΜΖ ΔΠΗΣΡΩΜΔΝΑ, 
ΔΠΗΜΔΣΑΛΛΩΜΔΝΑ Ζ' ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΑ 5.786.648 3,9% 

288 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΩΝ 
ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ, Μ.Α.Κ. 4.996.969 3,3% 

081 ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΔ 4.624.876 3,1% 
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692 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΚΑΗ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 4.486.448 3,0% 

351 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 4.418.158 3,0% 

098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 4.144.507 2,8% 

893 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ, Μ.Α.Κ. 3.764.191 2,5% 

421 
ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΦΤΣΗΚΑ, ΣΑΘΔΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ, 
ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. 3.653.884 2,4% 

248 
ΞΤΛΔΗΑ    ΑΠΛΩ   ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΖ   ΚΑΗ   ΞΤΛΗΝΟΗ   
ΣΡΩΣΖΡΔ   ΓΗΑ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΔ 3.474.272 2,3% 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

Σα πξναλαθεξζέληα πξντφληα θαιχπηνπλ ην ήκηζπ ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη αθελφο κεγάιν βαζκφ ζπγθέληξσζεο ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ. 

ην ζπλεκκέλν ηαηηζηηθφ Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ 

απφ ηε εξβία, αλά πξντφλ, γηα ηα έηε 2012-2016. 

 

2. Επενδύςεισ  
 

Οη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζηε εξβία αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε πεξίπνπ € 2,0 δηο, ην δε 

ζχλνιν (άκεζσλ θαη έκκεζσλ) ππεξβαίλεη ηα € 2,2 δηο. ηε εξβία δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 

200 επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο απαζρνινχλ πεξίπνπ 25.000 εξγαδφκελνπο, 

κε θπξηφηεξνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ, ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ, ην 

ιηαληθφ εκπφξην, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, ηηο μελνδνρεηαθέο 

ππεξεζίεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ/λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ.  

Οη Διιεληθέο επελδχζεηο έρνπλ ζπκβάιεη θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζε εθζπγρξνληζκφ 

ζεξβηθήο νηθνλνκίαο, αχμεζε απαζρφιεζεο, ελίζρπζε επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαζψο θαη αχμεζε 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Μεηαμχ θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

εξβία πεξηιακβάλνληαη νη: ΔΛ.ΠΔ., Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο, Σζηκέληα ΣΗΣΑΝ, 

Βεξφπνπινο, Δζληθή Σξάπεδα, Eurobank EFG, Σξάπεδα Πεηξαηψο,  Καδίλν Λνπηξαθίνπ, Όκηινο 

Γαζθαιαλησλάθε, Λάκςα Α.Δ., Alumil, Isomat, Kleeman, Intracom, ICAP, Chipita θιπ. 

Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηηο ηξέρνπζεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, εδψ δξαζηεξηνπνηνχκελεο ειιεληθέο εηαηξείεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο, δίρσο ζεκαληηθέο απνρσξήζεηο, εκθαλίδνληαο ζηαζεξή θαη αλαγλσξίζηκε παξνπζία ζηε 

ζεξβηθή αγνξά. εκαληηθή εμαίξεζε απνηειεί ε απνρψξεζε ηεο Alpha Bank, κε ηελ πψιεζε ζε 

γλσζηφ έξβν επηρεηξεκαηία, ζηηο αξρέο 2017.  

 

Ωζηφζν, ε ζέζε ηεο ρψξαο καο κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηε εξβία, ε νπνία βξηζθφηαλ 

ζηαζεξά θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο κεηαμχ ησλ πξψησλ πέληε ζεκαληηθφηεξσλ, 
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επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία, θαηά ην 2016 ε 

ρψξα καο θαηέιαβε ηελ 12ε ζέζε (κεηά ηηο Οιιαλδία, Απζηξία, Λνπμεκβνχξγν, Διβεηία, 

Γεξκαλία, θ.α.), κε 52,7 εθ Δπξψ. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο βειηηψλεηαη ειαθξά (8
νο 

ζεκαληηθφηεξνο 

επελδπηήο αλάκεζα ζε ρψξεο ΔΔ) αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηηο θαζαξέο ΑΞΔ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κείνλ ππνρξεψζεηο)  (βι θαησηέξσ Πίλαθεο). 

 

 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηε εξβία - εκαληηθφηεξεο ρψξεο 2016 

ΥΩΡΑ 
Αμία 

(Δθ. EUR) 

1. Οιιαλδία 
276,1 

2. Απζηξία 
257,9 

3. Λνπμεκβνχξγν 
233,2 

4. Διβεηία 
216,6 

5. Γεξκαλία 
166,1 

6. Υνλγθ Κνλγθ 
122,4 

7. ινβελία 
112,9 

8. Γαιιία 
85,8 

9. Ρσζηθή Οκνζπνλδία 
81,2 

10. Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα 81,1 

11. Κίλα 
70,0 

12. Διιάδα 
52,7 

13. Μαπξνβνχλην 
49,5 

14. Ζλσκέλν Βαζίιεην 
45,7 

15. Οπγγαξία 
34,1 

16. Κχπξνο 
30,1 

17. Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο 
29,2 

18. Σατβάλ 
27,6 

19. Γαλία 
27,6 

20. Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
26,6 
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Καζαξέο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηε εξβία -εκαληηθφηεξεο ρψξεο 2010-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΩΡΑ 

ΑΞΙΑ (εθ. EUR)    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΝΟΛΟ (ΟΛΔ ΟΙ ΥΩΡΔ) -1.133,411  -3.319,626  -752,829 -1.298,135 -1.236,298 -1.803,794 -1.860,9 

ΔΔ-28 

-823,182 -2.680,595  -551,228 -1.074,285 -1.073,875 -1.480,359 -1.210,4 

1. Βέλγιο 

-2,879 -6,112 5,487 -11,538 -8,576 -7,852 -0,2 

2. Βοςλγαπία 

-10,369 15,346 1,329 -31,265 0,723 -8,362 -5,3 

3. Σζεσική Γημοκπαηία 

-4,425 -0,675 -2,691 3,990 -2,143 -7,268 -4,5 

4. Γανία 

-24,521 -56,285 56,858 -18,364 -49,743 -71,771 -27,6 

5. Γεπμανία 

-102,273 -199,134 -90,070 -82,749 -31,546 -71,698 -163,6 

6. Δζθονία 

-0,088 -0,062 -0,326 -0,090 -0,053 -0,019 -0,1 

7. Ηπλανδία 

-6,000 4,931 4,820 7,464 31,150 -6,233 -5,1 

8. Δλλάδα 

-37,136 -30,202 319,358 -35,851 -87,292 -12,834 -49,9 

9. Ηζπανία 

-15,546 -51,695 -19,995 -10,091 -7,923 -11,672 -11,4 

10. Γαλλία 

-108,305 -181,610 -132,191 -98,155 -52,947 -79,721 -86,4 

11. Κποαηία 

15,204 -41,450 -126,698 6,663 26,563 -58,682 36,4 

12. Ηηαλία 

-65,846 -133,207 -78,878 -66,751 -100,930 -144,085 88,6 

13. Κύππορ 

-100,638 -165,043 -21,426 -26,316 -16,649 -42,571 -23,7 

14. Λεηονία 

-0,080 -1,715 -0,000 -7,396 -0,448 -0,403 -0,4 

15. Λιθοςανία 

-2,592 -0,167 -0,189 -0,874 -0,110 -0,710 -0,2 

16. Λοςξεμβούπγο 

-50,829 -885,079 -133,525 -102,705 -85,675 -169,604 -252,2 

17. Οςγγαπία 

7,135 -63,072 8,815 -25,468 -60,021 -21,742 -14,7 

18. Μάληα 

-0,307 -0,258 0,460 -0,531 -1,070 -1,279 -7,8 

19. Ολλανδία 

-34,498 -214,373 -151,528 -379,548 -374,572 -361,797 -276,6 

20. Αςζηπία 

-26,202 -611,716 -169,073 -151,883 -116,251 -351,524 -256,3 

21. Πολωνία 

-5,878 -8,623 -5,146 -14,083 -3,633 -6,141 -14,0 

22. Ποπηογαλία 

-0,990 -0,361 0,400 -0,498 -0,299 -0,432 -0,7 

23. Ροςμανία 

-2,422 -11,849 14,554 -22,916 1,812 12,640 -3,9 

24. λοβενία 

-164,747 15,177 -7,090 92,572 -52,218 -9,564 -95,3 

25. λοβακία 

-11,587 7,595 -10,017 -3,797 -0,742 -5,001 -3,5 

26. Φινλανδία 

-0,488 -16,070 -3,510 -4,074 -6,155 -6,754 -13,6 

27. οςηδία 

-9,336 -11,084 -4,012 -9,914 -17,867 -15,740 -15,2 

28. Ζνωμένο Βαζίλειο 

-57,541 -33,801 -6,944 -80,117 -57,260 -19,539 -2,9 
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Αληίζηνηρα, νη ζεξβηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, παξφηη παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο, 

παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία, ε δε Διιάδα βξίζθεηαη ην 2016 ζηελ 11ε ζέζε ησλ ζεξβηθψλ 

επελδπηηθψλ πξννξηζκψλ, κε 2,8 εθ. επξψ.  

 

Άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ηεο εξβίαο ζην εμσηεξηθφ - εκαληηθφηεξεο ρψξεο 2016 

ΥΩΡΑ 
Αμία 

(Δθ. EUR) 

1. Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 
72,7 

2. Ζλσκέλν Βαζίιεην 
42,8 

3. Ρσζηθή Οκνζπνλδία 
21,1 

4. Οπγγαξία 
19,4 

5. ινβελία 
17,6 

6. Κξναηία 
12,4 

7. Ρνπκαλία 
11,5 

8. Κχπξνο 
6,4 

9. ΠΓΓΜ 
4,9 

10. Αγθφια 
4,9 

11. Διιάδα 
2,8 

12. Γεξκαλία 
2,5 

13. Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
2,4 

14. Παξζέλα λεζηά 
2,0 

15. Γθάλα 
1,8 

16. Βνπιγαξία 
1,7 

17. Απζηξία 
1,6 

18. Κίλα 
1,4 

19. Ηηαιία 
0,7 

20. νπεδία 
0,6 

                                                     Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο 

 

Δθηηκάηαη φηη νη ζεξβηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, παξφηη παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο, 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο, εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηνπ real estate θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ-θηινμελίαο, δεδνκέλεο ηεο βειηηνχκελεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηε εξβία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΡΗΙΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

 

1. Ελληνικέσ Αρχέσ 
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο 

Σει.: +381-11-3226523, Fax: +381-11-3344746, e-mail: gremb.bel@mfa.gr 

Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Πξεζβείαο 

Σει.:+381-11-3231577, +381-11-3322338, Fax: +381-11-3249215, e-mail: ecocom-

belgrade@mfa.gr 

¨ 

2. Σερβικέσ Αρχέσ 
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο: www.privreda.gov.rs 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ: www.mfin.gov.rs 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο: www.mpt.gov.rs 

Τπνπξγείν Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ & Τπνδνκψλ: www.ms.gov.rs 

Λατθή Σξάπεδα ηεο εξβίαο: www.nbs.rs 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο εξβίαο: www.stat.gov.rs 

Τπεξεζία Ηδησηηθνπνηήζεσλ: www.priv.rs 

Τπεξεζία Δπηρεηξεκαηηθψλ Μεηξψσλ: www.apr.gov.rs 

Τπεξεζία Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο: narr.gov.rs 

Τπεξεζία Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ Γήκνπ Βειηγξαδίνπ: 

www.beoland.comhttp://narr.gov.rs/index.php/narr_en/About-us 

          

3. Επιμελητήρια 
Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο εξβίαο 

Σει. +381-11-3300900, +381-11-3240611, +381-11-3226944, fax. +381 11 3240949,  

e-mail: info@pks.rs,   Website: www.pks.rs 

mailto:gremb.bel@mfa.gr
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.privreda.gov.rs/
http://www.mfin.gov.rs/
http://www.mpt.gov.rs/
http://www.ms.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
http://www.stat.gov.rs/
http://www.priv.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://narr.gov.rs/
http://www.beoland.com/
http://www.beoland.com/
mailto:info@pks.rs
http://www.pks.rs/
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Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Βειηγξαδίνπ 

Σει. +381-11-2641355, fax. +381-11-2642 029 

e-mail: mmj@kombeg.org.rs , Website: www.kombeg.org.rs 

 

 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Βντβνληίλαο 

Σει. + 381 21  48037-09  Fax: + 381 21  480-37-11, 480-37-21 , 480-37-24 , -25 , 480-37-26 

e-mail: info@pkv.rs   Website:  http://www.pkv.co.rs 

 

Πεξηθεξεηαθφ Δπηκειεηήξην Νηο 

Σει +381 18 / 510-999, 255-668, 255-391 Fax:  +381 18 /255-472 

e-mail:  rpknis@rpknis.rs  Website:  http://www.rpknis.rs 

 

4. Εκθεςιακοί Οργανιςμοί 
ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΒΔΛΗΓΡΑΓΗΟΤ   

Σει.  +381-11-2655555,  fax. +381-11-2655402                  

e-mail:  info@sajam.rs, Website: www.sajam.co.rs/ 

 

ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΝΟΒΗ ΑΝΣ   

Tel: +381 21 4830000, 4830001, Fax: +381 21 4830099 

e-mail: info@sajam.net , Website: http://www.sajam.net 

 

5. Φορείσ τουριςμού 
ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Tel:+381 11 6557-100, +381 11 6557-127 , Fax: +381 11  2626 767 

mailto:mmj@kombeg.org.rs
http://www.kombeg.org.rs/
mailto:info@pkv.rs
http://www.pkv.co.rs/
mailto:rpknis@rpknis.rs
http://www.rpknis.rs/
mailto:info@sajam.rs
http://www.sajam.co.rs/
mailto:info@sajam.net
http://www.sajam.net/
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e-mail: admin@serbia.travel, office@serbia.travel , Website: http://www.srbija.travel 

 

ΔΘΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΩΝ  

Tel.: + 381 11 3228686, + 381 11 3228687, Fax: +381 11 3224137 

e-mail: yuta@yuta.rs           Website: www.yuta.rs 

 

  

mailto:admin@serbia.travel
mailto:office@serbia.travel
http://www.srbija.travel/
mailto:yuta@yuta.rs
http://www.yuta.rs/
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