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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 Η NBS αναθεωρεί τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον 
πληθωρισμό στη Σερβία 
Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας (NBS) αναθεώρησε την πρόβλεψη per;i αύξησης του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για το 2022, λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, τα 
αποτελέσματα για το 2022 θα κυμανθούν μεταξύ 3,5% και 4,5% - 0,5 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερα από ότι αναφερόταν στις προβλέψεις του Φεβρουαρίου. 
Αντίστοιχα, αναθεωρήθηκε η πρόβλεψη για τον ετήσιο πληθωρισμό από 6,8% σε 
9,2%. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πληθωρισμός Απριλίου τ.έ. 
ανήλθε σε 9.6%. Σύμφωνα με την επικεφαλής της NBS, κα Ταμπάκοβιτς, παρά τις 
δυσμενείς αναθεωρήσεις, η Σερβία παραμένει η χώρα με τις μικρότερες επιπτώσεις 
στην περιοχή.  
 
 Ανάπτυξη 4,3% το πρώτο τρίμηνο του 2022 
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία - RZS, το πραγματικό ΑΕΠ της 
Σερβίας το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του 2021.  
 
 Tο δημόσιο χρέος στο 51,9% του ΑΕΠ 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το δημόσιο χρέος της 
Σερβίας ανήλθε σε 30,59 δισ. ευρώ ή 51,9% του ΑΕΠ ευρώ έως τα τέλη Μαρτίου 
2022. Σημειώνεται ότι το χρέος είχε διαμορφωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου σε 30,42 
δισ. ευρώ ή 51,6% του ΑΕΠ, ενώ στο τέλος του 2021 σε 30,13 δις ευρώ ή 56,5% του 
ΑΕΠ.  
 
 Αύξηση του βασικού επιτοκίου σε 2% 
Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας ανακοίνωσε την Πέμπτη 13 Μαΐου, την αύξηση 
του βασικού επιτοκίου από 1,5 σε 2% - μόλις ένα μήνα μετά την τελευταία αύξηση 
από 1 σε 1,5%. Σημειώνεται, ότι πριν τις εν λόγω αυξήσεις, η Σερβία είχε διατηρήσει 
για περισσότερο από ένα έτος το επιτόκιο στο 1%. Επιπλέον, αποφασίσθηκε η 
αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και διευκολύνσεων δανεισμού κατά 50 μονάδες 
βάσης το καθένα, σε 1% και 3%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση " οι 
πληθωριστικές πιέσεις στις παγκόσμιες και εγχώριες αγορές συνέχισαν να είναι 
ισχυρότερες και πιο επίμονες από ότι αναμενόταν, απαιτώντας πρόσθετη 
νομισματική σύσφιξη προκειμένου να περιοριστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις στις 
προσδοκίες λόγω του πληθωρισμού". Σημειώνεται ότι προ ενός μηνός η επικεφαλής 
της τράπεζας δήλωνε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι δεν 
πρόκειται να ακολουθήσουν σημαντικές αυξήσεις των επιτοκίων.  
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 Vesic: 20.000 επισκέπτες στο Βελιγράδι - 30 εκατ. ευρώ έσοδα από το 
τουρνουά της Ευρωλίγκας 
Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου του Βελιγραδίου, κ. Γκόραν Βέσιτς, κατά 
τη διάρκεια του τελικού τουρνουά της Ευρωλίγκας, οι επισκέπτες στο Βελιγράδι 
ανήλθαν σε 20.000 ενώ τα έσοδα για την πόλη έφτασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. 
 
 Vucic: Οι εξαγωγές στον τομέα πληροφορικής ανήλθαν σε περίπου 600 
εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2022 
Ο Σέρβος Πρόεδρος, κ. Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε πρόσφατα ότι ο σερβικός 
τομέας πληροφορικής πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας σχεδόν 600 εκατ. ευρώ 
τους πρώτους τρεις μήνες του 2022. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αρχή της 
διαδικασίας ψηφιοποίησης, πριν από τρία – τέσσερα χρόνια, οι εξαγωγές του 
κλάδου ανερχόταν ετησίως σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.  
 
 Η Σερβία επιτρέπει τις εξαγωγές αλευριού χωρίς περιορισμούς 
 Η Κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε νέα τροποποιημένη απόφαση σχετικά με τους 
προσωρινούς περιορισμούς στις εξαγωγές βασικών ειδών διατροφής, με την οποία 
επιτρέπει την εξαγωγή αλευριού χωρίς περιορισμούς. Υπενθυμίζεται ότι η 
προηγούμενη απόφαση επέτρεπε τις εν λόγω εξαγωγές με ποσοτικούς 
περιορισμούς. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η προσφορά αλευριού και 
σιταριού βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και η απόφαση αυτή δε θα θέσει σε 
κίνδυνο τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς, δεδομένου ότι η Σερβία αποτελεί 
παραδοσιακό εξαγωγέα αλευριού στις αγορές των χωρών της περιοχής.  
 
 Cadez: Μείωση των εξαγωγών της Σερβίας προς τη Ρωσία κατά ένα 
τέταρτο 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σερβίας 
(CCIS), κ. Cadez, από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο τ.έ., 
η αξία των εξαγωγών της Σερβίας προς τη Ρωσία έχουν μειωθεί κατά ένα τέταρτο. 
Σε ποσοτικούς όρους η μείωση ανέρχεται σε 38% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 
2021. Επιπλέον, ο  κ. Cadez τόνισε ότι οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές προς τη 
Ρωσία έχουν καταστεί ιδιαίτερα ακριβές, με την αύξηση τους κόστους να 
κυμαίνεται μεταξύ 70% έως 100%. Οι διαδικασίες πληρωμών, σύμφωνα με τον ίδιο, 
εξακολουθούν να λειτουργούν, ωστόσο συχνά υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των 
αυξημένων ελέγχων και λόγω του ότι, με κάθε νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, όλο 
και περισσότερες ρωσικές τράπεζες απομακρύνονται από το δίκτυο SWIFT. Άλλα 
προβλήματα, συνιστούν, η αδυναμία ασφάλισης των εμπορευμάτων στις 
μεταφορές, οι συνεχείς αλλαγές δρομολογίων και η αβεβαιότητα ως προς το τι 
μπορούν να περιμένουν τα φορτηγά στα συνοριακά σημεία ελέγχου από την ΕΕ 
προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς οι χρόνοι αναμονής ανέρχονται σε επτά 
έως και δέκα ημέρες. Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε ότι το ρωσικό 
ρούβλι είχε σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα, επιστρέφοντας στα επίπεδα 
προ της ουκρανικής κρίσης, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο «δεν είναι καθόλου 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2022 

 

 

 4 

ασήμαντο για την ανταγωνιστικότητα των σερβικών προϊόντων σε αυτήν την 
αγορά». 
 
Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 
  Έρευνα Αγοράς για τους κλάδους Δομικών Υλικών, Μεγάλων Έργων και 
Ακινήτων στη Σερβία: 
Διαθέσιμη στο: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80137. 
 
Ενέργεια- Περιβάλλον  

 
 Η Σερβία συμφώνησε με τη Ρωσία για μια νέα μακροπρόθεσμη 
σύμβαση φυσικού αερίου 
 
 Η Σερβία συμφώνησε με τη Ρωσία για μια νέα μακροπρόθεσμη σύμβαση 
φυσικού αερίου, καθώς η υφιστάμενη έληξε (31 Μαΐου 2022). Η δεκαετής σύμβαση 
της Σερβίας για την προμήθεια φυσικού αερίου έληγε τον Δεκέμβριο του 2021, 
οπότε οι δύο πλευρές συμφώνησαν τότε να την παρατείνουν για έξι μήνες.  Η 
τρέχουσα τιμή είναι 270 δολάρια ΗΠΑ ανά 1.000 κυβικά μέτρα και η νέα τιμή, στο 
επερχόμενο τριετές συμβόλαιο, θα πρέπει να είναι περίπου 340-350 δολάρια ΗΠΑ, 
ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.  Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 30%, αλλά οι 
τιμές αγοράς στην Ευρώπη είναι περίπου 900 δολάρια ΗΠΑ ή πέντε φορές 
υψηλότερες από ό,τι πριν από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.  
Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι σε τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατέληξε σε 
ευνοϊκή συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου.  Η συμφωνία 
σημαίνει ότι η Σερβία θα έχει μακράν την πιο ευνοϊκή τιμή στην Ευρώπη, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο της χώρας, ο οποίος επισήμανε ότι η συμφωνία αφορά την 
παράδοση 2,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως. 
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Βούτσιτς αρνήθηκε να καταδικάσει ρητά τη ρωσική 
επίθεση στην Ουκρανία και να επιβάλει κυρώσεις. Υφυπ. Ενέργειας: Καμία αύξηση 
στις τιμές του φυσικού αερίου μέχρι το τέλος της επόμενης χειμερινής περιόδου 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υφυπουργού Ενέργειας, κας Jovanka Atanackovic στις 
21 Μαΐου τ.έ.- η Σερβία πέτυχε εγγυημένη τιμή φυσικού αερίου, η οποία και δε θα 
αλλάξει μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου. Σημειώνεται, ότι η δήλωση αυτή 
έγινε μόλις μια ημέρα αφότου ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μετά από 
συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε την ανωτέρω 
συμφωνία. Η Atanackovic δήλωσε επίσης, ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ευνοϊκή 
συμφωνία, ωστόσο η Σερβία θα πρέπει να αγοράσει επιπλέον 800 εκατ. κ.μ. μέτρα 
φυσικού αερίου σε τιμές αγοράς ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της.  
 
 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80137
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 Εκδήλωση ΙΕΝΕ (Βελιγράδι, 11 Μαίου 2022):Η ΝοτιοΑνατολική-
Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγαλύτερες απειλές ενεργειακής ασφάλειας από 
την υπόλοιπη Ευρώπη 
Η κατανάλωση ενέργειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται αμετάβλητη έως το 2040, με σημαντική 
μείωση του άνθρακα. Η δε κατανάλωση στις χώρες εκτός ΕΕ και στην Τουρκία θα 
αυξηθεί κατά 40% και 50% αντίστοιχα, αλλά η χρήση του άνθρακα προβλέπεται να 
παραμείνει η ίδια. Και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες απειλές για την 
ενεργειακή ασφάλεια από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση South 
East Europe Energy Outlook 2021/2022, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 
Ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (IENE). Η τρίτη έκδοση των Ενεργειακών 
Προοπτικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάστηκε στο Βελιγράδι, σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 
Σερβίας. Η έκδοση 2021/2022 περιλαμβάνει στοιχεία για 15 χώρες: Αλβανία, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Κόσοβο*, Μαυροβούνιο, 
Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία, καθώς και το Ισραήλ και 
την Ουγγαρία, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην έκθεση του 2017. 
Το ΙΕΝΕ εφάρμοσε μια περιφερειακή προσέγγιση επειδή η ΝΑΕ, λόγω της ιστορίας 
της, του πολιτιστικού της υπόβαθρου και του σημερινού αστικού και βιομηχανικού 
της περιβάλλοντος, αποτελεί μια ενιαία περιοχή, τόσο γεωγραφικά όσο και 
γεωπολιτικά, και έχει ισχυρό αντίκτυπο στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Ανατολική 
Μεσόγειο, σύμφωνα με τον κ. Κωστή Σταμπολή, πρόεδρο και εκτελεστικό 
διευθυντή του ΙΕΝΕ. Ο κ. Σταμπολής είπε ότι οι τρεις πυλώνες της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ είναι η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, αλλά σημείωσε ότι η τελευταίος έχει παραμεληθεί από τους ιθύνοντες, 
καθιστώντας την ΕΕ πλήρως εξαρτημένη από τη Ρωσία. Λόγω της γεωγραφίας της, 
της εγγύτητάς της σε ζώνες συγκρούσεων υψηλού κινδύνου (π.χ. Συρία, Ιράκ, 
Ουκρανία), της ροής προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και 
της θέσης ορισμένων χωρών της (π.χ. Τουρκία, Ελλάδα, Ρουμανία) σε ζωτικής 
σημασίας σημεία εισόδου του ενεργειακού εφοδιασμού, η περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζει μεγαλύτερες απειλές για την ενεργειακή 
ασφάλεια από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 
λύσεις για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας είναι η ενίσχυση των 
μηχανισμών έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης και η διατήρηση επαρκών 
αποθεμάτων πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου. Η επίτευξη ενός 
ισορροπημένου ενεργειακού μείγματος αποτελεί την καλύτερη μακροπρόθεσμη 
επιλογή τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ενεργειακές 
προοπτικές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2021/2022 προβλέπουν ότι η 
ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση στα κράτη μέλη της ΕΕ της ΝΑ Ευρώπης - 
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία και Σλοβενία - θα σταθεροποιηθεί 
έως το 2040. Η μείωση της χρήσης άνθρακα είναι εμφανής και οδεύει προς την 
επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου έως το 2040, ενώ το μερίδιο των πετρελαιοειδών 
βαίνει μειούμενο. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια 
προβλέπεται να αυξήσουν το μερίδιό τους, αναφέρεται στην έκθεση. Οι χώρες 
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αυτές θα παραμείνουν καθαροί εισαγωγείς, αλλά η εξάρτηση από τις εισαγωγές θα 
μειωθεί μεταξύ 2020 και 2030 και στη συνέχεια θα σταθεροποιηθεί σε επίπεδο 
κοντά στο 42%. Το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή αναμένεται να καλύψουν 
το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών (68% το 2040). Το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% στα Δυτικά Βαλκάνια. Ένα 
εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα προβλέπεται για την κατανάλωση στις έξι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, ΒΒΕ, Κόσοβο*, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία 
και Σερβία, δήλωσε ο κ. Σταμπολής. Αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 40% 
μεταξύ 2015 και 2040, αλλά θα χρησιμοποιηθεί η ίδια ποσότητα άνθρακα, με μικρή 
μείωση του μεριδίου του στη συνολική κατανάλωση. Το φυσικό αέριο είναι ένα 
αναδυόμενο καύσιμο με συνεχή σταδιακή αύξηση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 70%, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν 
μόνο το 20% της συνολικής κατανάλωσης. Τα Δυτικά Βαλκάνια θα παραμείνουν 
καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, με την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές να 
αυξάνεται στο 42% το 2040, από 33% το 2015. Παρόμοια με τις χώρες της ΕΕ στην 
περιοχή, το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου αναμένεται να αποτελούν 
το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών. Η κατανάλωση στην Τουρκία αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 50%. Στην Τουρκία, η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 
περισσότερο από 50% μεταξύ 2020 και 2040. Σύμφωνα με τον κ. Σταμπολή, η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση του 
πληθυσμού. Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά, φθάνοντας το 28% το 2040, ενώ η συμβολή του άνθρακα θα μειωθεί, 
στο 23% το 2040, και η συμβολή του φυσικού αερίου θα μειωθεί στο 17%., Ωστόσο, 
η χώρα δεν προβλέπεται να μειώσει την ποσότητα του άνθρακα που καίγεται. Στην 
εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Miloš Mladenović, διευθύνων σύμβουλος της SEEPEX, ο 
Miroslav Lutovac, σύμβουλος του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Σερβίας, ο καθηγητής Dragan Simeunović από τη Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών και ο Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, γενικός γραμματέας του 
ΙΕΝΕ, με συντονιστή τον Mihailo Mihailović. Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες μέσω 
του δικτυακού τόπου του ΙΕΝΕ (www.IENE.eu), ενώ το σύνολο της εν λόγω 
Έκδοσης μπορείτε να μεταφορτώσετε από τον σύνδεσμο: 
https://wetransfer.com/downloads/1cfe8c0d645a2c77bc3ace9bffc778632022051
3143238/4b6e03 
 
 
 Η Σερβία θα μπορέσει να αποθηκεύσει 300 έως 500 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ουγγαρία 

Η Σερβία θα είναι σε θέση να αποθηκεύσει 300 έως 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου στην Ουγγαρία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, 
υποσχέθηκε ότι η Σερβία θα μπορέσει να αποθηκεύσει μέρος της ενέργειας στη 
χώρα αυτή, επειδή δεν υπάρχουν αρκετές αποθηκευτικές δυνατότητες στη Σερβία. 
Ο Βούτσιτς και ο Όρμπαν εγκαινίασαν  την αγροτική έκθεση στο Νόβι Σαντ. Μετά 
τη συνάντηση με τον Όρμπαν, ο Βούτσιτς δήλωσε σε συνέντευξή του στην 

http://www.iene.eu/
https://wetransfer.com/downloads/1cfe8c0d645a2c77bc3ace9bffc7786320220513143238/4b6e03
https://wetransfer.com/downloads/1cfe8c0d645a2c77bc3ace9bffc7786320220513143238/4b6e03
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τηλεόραση Pink ότι ‘’η φιλία μας με την Ουγγαρία είναι ουσιαστικής σημασίας’’.  Ο 
ίδιος είπε ότι η Σερβία "ζήτησε" από την Ουγγαρία να της επιτρέψει να 
αποθηκεύσει 300 έως 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στις 
ουγγρικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διότι αυτό θα καταστήσει τους Σέρβους 
πολίτες ασφαλείς, ακόμη και αν "κάποιος προσπαθήσει να κόψει τις γραμμές 
φυσικού αερίου, διότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υστερία και όχι η ορθολογική 
σκέψη". 
 
 Σημαντικές οι αυξήσεις τιμών στον γεωργικό τομέα 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας, οι τιμές των 
ορυκτών λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 133,4% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στο γεωργικό τομέα 
αυξήθηκαν επίσης, κατά 27,7%. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, οι τιμές των 
ζωοτροφών έχουν αυξηθεί κατά 27% και οι τιμές των χημικών που απαιτούνται για 
την προστασία των φυτών κατά 28,8%. Τέλος, η αύξηση τιμών στα υπόλοιπα 
αγαθά που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαλείων και των υπηρεσιών, ανήλθε σε 9,9% κατά την ίδια περίοδο.  
 
 Mihajlovic: Η Σερβία θα χρειαστεί να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια 
Η Υπουργός Ενέργειας, κα Μιχάιλοβιτς, δήλωσε πρόσφατα ότι οι εισαγωγές 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναπόφευκτες για τον επόμενο χειμώνα, ωστόσο 
αναμένει ότι η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας (EPS) θα ανακάμψει μέχρι το 
2023, όταν η Σερβία θα καταστεί και πάλι αυτάρκης στον τομέα αυτό. Επιπλέον, 
δήλωσε ότι πιστεύει, ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί, 
αποφεύγοντας να διευκρινίσει κατά πόσο. Πρόσθεσε επίσης, ότι περίπου 200.000 
φτωχά νοικοκυριά θα επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές ενέργειας βάσει 
κυβερνητικού διατάγματος, και ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τη Ρωσία 
σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την Υπουργό, η καλύτερη 
επιλογή είναι να διατηρηθεί η τρέχουσα σύμβαση με τη Ρωσία αντί να υπογραφεί 
ένα νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι οι τιμές 
του φυσικού αερίου θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.  
 
 Υπουργείο Ενέργειας: Οι πλειστηριασμοί για τις ΑΠΕ το α’ τρίμηνο 
2022 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, οι πρώτοι πλειστηριασμοί για 
τις ΑΠΕ, θα πραγματοποιηθούν το τρίτο τρίμηνο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι η 
έναρξη των πλειστηριασμών είχε αρχικά καθορισθεί για αρχές του 2022. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση, μέχρι το τέλος του έτους θα εγκριθούν και τα υπόλοιπα 
διατάγματα, τα οποία θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή του νέου Νόμου για τη 
χρήση των ΑΠΕ.  
 
 Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων θέρμανσης 
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nova, σε συνέχεια των αυξήσεων των 
τιμών των καυσίμων, οι Σέρβοι έχουν στραφεί στην αγορά ξυλείας για τον επόμενο 
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χειμώνα. Ωστόσο, οι τιμές έχουν αυξηθεί και στα καύσιμα αυτά, με την τιμή του 
άνθρακα που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση να φτάνει τα 23.000 δηνάρια από 
8.000 δηνάρια ανά τόνο, η τιμή των καυσόξυλων σε 11.000 δηνάρια από 9.000, ενώ 
τέλος, η τιμή συμπιεσμένου ξύλου (πέλλετ) αυξήθηκε από 30.000 σε 42.000 
δηνάρια ανά τόνο. Σύμφωνα με το Nova, oι έμποροι λιανικής δήλωσαν ότι οι τιμές 
αυξάνονται λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και της επικείμενης αστάθειας στην 
αγορά, ενώ προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις.  
 
Εκδηλώσεις-Διεθνείς Εκθέσεις 

 
 89η Διεθνής Γεωργική Έκθεση , Νόβι Σαντ (21-27 Μαίου 2022) 
Η 89η Διεθνής Γεωργική Έκθεση πραγματοποιήθηκε (21-27 Μαΐου), στο εκθεσιακό 
κέντρο του Νόβι Σαντ, με τη συμμετοχή συνολικά 1.100 εκθετών από 21 χώρες. 
Όπως προαναφέρθηκε, την έκθεση άνοιξαν ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, καθώς η χώρα 
εταίρος της φετινής έκθεσης είναι η Ουγγαρία, η οποία συμμετείχε με 44 εταιρείες. 
Σημειώνεται η ισχυρή παρουσία της Ιταλίας και της Ολλανδίας. Συνολικά 24 
ιταλικές εταιρείες συμμετείχαν στην έκθεση, συμπεριλαμβανομένων 
κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών, δενδρυλλίων 
φρούτων, εξοπλισμού για τη διαλογή και τη συσκευασία φρούτων και λαχανικών, 
στύλων για την αμπελουργία και την καλλιέργεια φρούτων, αντλιών και 
θερμοκηπίων. Η Τουρκία συμμετείχε με γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα 
και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων που κατασκευάζονται στην 
Τουρκία, κυρίως τρακτέρ "Bašak". 
 
Χρηματοδότηση - Επενδύσεις 

 
 Η Παγκόσμια Τράπεζα εγκρίνει νέο πενταετές σχέδιο εταιρικής σχέσης 
για τη Σερβία 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε την 
Παρασκευή ένα νέο πενταετές πλαίσιο εταιρικής σχέσης για τη Σερβία για την 
περίοδο 2022-2026, το οποίο επικεντρώνεται σε μια πιο πράσινη και ανθεκτική 
ανάπτυξη. "Η στρατηγική στοχεύει να στηρίξει τη χώρα στην ενίσχυση των θεσμών 
της για την επίτευξη μιας ισχυρής μεταπανδημικής ανάκαμψης, την επιτάχυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης που είναι δημοσιονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη και την 
προώθηση της παροχής υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς", αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας. "Το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης ανά χώρα 
έχει ενδεικτικό χρηματοδοτικό ποσό ύψους 1 δισ. δολαρίων και είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένο με τις φιλοδοξίες της κυβέρνησης της Σερβίας. Βασίζεται στη 
μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας και στηρίζει τις προσπάθειες για την 
συνεργασία της Σερβίας με άλλες οικονομίες της περιοχής, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου", αναφέρεται στην ανακοίνωση.  "Η ενίσχυση των θεσμών, η 
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σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελούν βασικά συστατικά για την 
επίτευξη μιας ανθεκτικής ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας. 
Ταυτόχρονα, η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο θα συμβάλει σε 
μεγάλο βαθμό στην αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης", δήλωσε ο 
διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Σερβία, Nicola Pontara. "Η νέα 
στρατηγική θα βοηθήσει τη Σερβία να ενισχύσει τους θεσμούς για καλύτερη 
διακυβέρνηση και παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς στους τομείς των 
υποδομών μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης που αντέχουν στην κλιματική 
αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στις καθυστερημένες περιοχές και τις πιο μειονεκτούσες 
κοινότητες. Ο Πολυμερής Οργανισμός Εγγυήσεων Επενδύσεων (MIGA) θα συνεχίσει 
να παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης κινδύνων και εγγυήσεις για την προώθηση των 
διασυνοριακών επενδύσεων", αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση. "Το IFC θα 
επιδιώξει να υποστηρίξει το επόμενο κύμα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στις υποδομές της Σερβίας για την κινητοποίηση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων, 
την καινοτομία και την παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ενέργειας, 
του νερού και των μεταφορών", δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του IFC για 
την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη Ary Naim. 
 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-belgrade@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές(Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά 
τους. 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

