
Επιμέλεια: Αντώνιος Κατεπόδης, Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 
Συντάκτης:   Όλγα Μπάρμπα, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ   ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
e-mail:ecocom-belgrade@mfa.gr 
 
   

Γραφείο ΟΕΥ 
Βελιγραδίου 

Ενημερωτικό Δελτίο 
1-15 Φεβρουαρίου 2023    



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο 1-15 Φεβρουαρίου 2023 

 

 

 2 

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Στο 3,3% του ΑΕΠ το έλλειμμα προϋπολογισμού για το 2022  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Σερβίας το δημοσιονομικό 
έλλειμμα για το 2022 ανήλθε στο 3,3% του ΑΕΠ (235,2 δισ. δηνάρια - περίπου 2 δισ. Ευρώ) 
κατά 0,6% (43,9 δισ. δηνάρια - περίπου 370 εκ. ευρώ) του ΑΕΠ λιγότερο από ότι είχε 
προβλεφθεί στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Οκτωβρίου. Τα δημόσια έσοδα ανήλθαν σε 
1.680,3 δισ. δηνάρια (περίπου 14 δισ. ευρώ) και οι δημόσιες δαπάνες σε 1.915,5 δισ. δηνάρια 
(16 δισ. Ευρώ). Τον Δεκέμβριο 2022, το έλλειμμα ήταν 154,2 δισ. RSD (περίπου 1,3 δισ. Ευρώ) 
– με έσοδα ύψους 161,2 δισ. δηνάρια και δαπάνες 315,4 δισ. δηνάρια. Τέλος, το δημόσιο 
χρέος της Σερβίας κατά το «κλείσιμο» του 2022 υπολογίσθηκε σε περίπου 33,33 δισ. ευρώ ή 
55,2% του ΑΕΠ. 
 
 

 Η NBS αυξάνει το βασικό επιτόκιο στο 5,5% 
Κατά τη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας 
της Σερβίας – NBS προέβη σε αύξηση του βασικού επιτοκίου πολιτικής κατά 25 μ.β., στο 
5,5%. Τα επιτόκια καταθέσεων και δανεισμού αυξήθηκαν επίσης κατά το ίδιο ποσό, στο 4,5% 
και 6,5%, αντίστοιχα.  Σημειώνεται ότι η εν λόγω αύξηση είναι η ενδέκατη κατά σειρά από 
τον Απρίλιο 2022, με τη συνολική αύξηση να ανέρχεται σε 450 μ.β. 
Στα τέλη του 2022, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 15,1%, με περίπου τα δύο τρίτα να 
εξακολουθούν να προέρχονται από τις μεταβολές στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. 
Ωστόσο, όπως και σε άλλες χώρες, τους τελευταίους μήνες η συμβολή των τιμών ενέργειας 
μειώθηκε ενώ αυτή των τροφίμων συνέχισε να αυξάνεται. Η NBS εκτιμά ότι ο πληθωρισμός 
θα παραμείνει υψηλός το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους και οι πληθωριστικές πιέσεις θα 
υποχωρήσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Τέλος, σύμφωνα με τα προσωρινά 
στοιχεία, υπολογίζεται ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Σερβίας ανήλθε σε 0,4% το 
τέταρτο τρίμηνο και 2,3% το 2022 συνολικά. 
Η επόμενη συνεδρίαση της NBS για την εξέταση της πορείας των επιτοκίων θα 
πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου. 
 

 Εκπλήρωση απαιτήσεων για άνοιγμα του Κεφ. 1 - Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 
Μετά από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το 
Υπουργείο Οικονομίας ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για το άνοιγμα του Κεφαλαίου 1 - 
Ελεύθερη Διακίνηση Εμπορευμάτων. Το εν λόγω κεφάλαιο αποτελείται από τεχνικούς 
κανονισμούς που ρυθμίζουν τις υποδομές ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της 
τυποποίησης, της διαπίστευσης, της μετρολογίας, της αξιολόγησης της εναρμόνισης και της 
εποπτείας της αγοράς).  Από την άλλη πλευρά, στο νέο κεφάλαιο, υπάρχει και το μη 
εναρμονισμένο πεδίο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους εθνικούς κανονισμούς των κρατών 
μελών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, με την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων στον τομέα αυτό, θα εξασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση των τοπικών 
κανονισμών που αφορούν αγαθά με τη νομοθεσία της ΕΕ, η ολοκλήρωση της οποίας θα 
διασφαλίσει την εφαρμογή μίας από τις βασικές ελευθερίες της ενιαίας αγοράς –την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Βάσει της Αρχής αυτής το εμπόριο προϊόντων 
Σερβίας-ΕΕ θα πραγματοποιείται χωρίς περιορισμούς.   
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Ο Υπουργός Οικονομίας της Σερβίας, κ. Μπάστα δήλωσε ότι το Κεφάλαιο 1 είναι το 
σημαντικότερο και, από νομοθετική άποψη, το πιο απαιτητικό καθώς το μεγαλύτερο μέρος 
του εξωτερικού εμπορίου της Σερβίας διενεργείται με την ΕΕ και γι' αυτό το πράσινο φως για 
το άνοιγμα αυτού του κεφαλαίου είναι μια ιστορική στιγμή για τον λαό της Σερβίας. 
Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Οικονομίας θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία για την 
έγκριση των στρατηγικών εγγράφων που αποτελούν τα κριτήρια για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου: Στρατηγικές και Σχέδιο Δράσης για το Εναρμονισμένο Πεδίο, το Σχέδιο Δράσης 
για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα και το Σχέδιο Δράσης για το Μη Εναρμονισμένο Πεδίο, μετά 
την έγκριση των οποίων  η Επιτροπή θα προετοιμάσει το Σχέδιο Έκθεσης για την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων για το άνοιγμα του κεφαλαίου, το οποίο θα υποβάλει στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα αποτελέσει και την  επίσημη 
επιβεβαίωση από την ΕΕ ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων στον τομέα αυτό. 
. 

 NBS: Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Σερβίας στα 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), τα ακαθάριστα 
συναλλαγματικά αποθεματικά της χώρας διαμορφώθηκαν στα 20,9 δισ. ευρώ στα τέλη 
Ιανουαρίου – αποτελώντας το υψηλότερο ποσό αποθεμάτων από το 2000. Τέλος, στην 
ανακοίνωση υπενθυμίζεται επίσης ότι η Σερβία εξέδωσε πρόσφατα δύο ευρωομόλογα 
συνολικού ύψους 1,59 δισ. ευρώ, με ημερομηνίες λήξης 5 και 10 ετών, τα οποία συνέβαλαν 
σημαντικά στην ενίσχυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Τα καθαρά έσοδα προήλθαν 
επίσης από τη διαχείριση αποθεματικών σκληρού νομίσματος, δωρεές και άλλες επενδυτικές 
δραστηριότητες της τράπεζας συνολικού ύψους 86,9 εκ. ευρώ, ενώ 39,9 εκ. ευρώ προήλθαν 
κυρίως από την άνοδο των τιμών του χρυσού. 
 
 

 Κάθε τέταρτη εταιρεία στη Σερβία ασχολείται με την παραοικονομία 
Σύμφωνα με την μελέτη «Shadow Economy in Serbia 2022» του Πανεπιστημίου του 
Βελιγραδίου, η παραοικονομία στη Σερβία βρίσκεται μεν σε παρακμή, με τον κύκλο 
εργασιών των επιχειρήσεων που συνδέεται με σχετικές δραστηριότητες, να εκτιμάται σε 
11,7%  από 14,9% του ΑΕΠ, την τελευταία πενταετία, ωστόσο υπολογίζεται ότι περίπου κάθε 
τέταρτη επιχείρηση εξακολουθεί να «παρανομεί». Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι 
σερβικές εταιρείες «κερδίζουν» ετησίως περίπου 6,5 δισ. ευρώ, μέσω δραστηριοτήτων όπως 
η απασχόληση ανασφάλιστων εργαζομένων, η πληρωμή αυτών σε μετρητά και απόκρυψη 
των πραγματικών τους κερδών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου,  οι 
κατασκευές είναι ο οικονομικός κλάδος που είναι πιο επιρρεπής σε ανάλογες 
δραστηριότητες, ενώ ακολουθεί ο τομέας της γεωργίας. 
 

 Υπουργείο Οικονομικών: Το ERP 2025 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του ένατου κύκλου 
οικονομικού συντονισμού με την ΕΕ, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 
Ιανουαρίου το Πρόγραμμα Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων (ERP) 2025. Όπως και στους 
προηγούμενους κύκλους, το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση της μακροοικονομικής, 
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής καθώς και μια επισκόπηση των κύριων 
διαρθρωτικών προκλήσεων για την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο 1-15 Φεβρουαρίου 2023 

 

 

 4 

ανάπτυξη και τα μέτρα διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες οργανώνονται σε 13 τομείς. Από τους εν λόγω 
τομείς η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση κατατάσσονται ως 
προτεραιότητα και αναλαμβάνονται σαφείς δεσμεύσεις για την ενίσχυσή τους κατά την 
επόμενη τριετία. Πρόκειται για την αύξηση της απασχόλησης, ιδίως των νέων, των γυναικών 
και των ευάλωτων ομάδων, τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
για επενδύσεις και, τέλος, την πράσινη μετάβαση με το πλήρες άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας.  

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Κατάργηση των περιορισμών στις τιμές ορισμένων ειδών κρέατος και στις εξαγωγές 
γάλατος και βουτύρου 
Η Kυβέρνηση της Σερβίας εξέδωσε απόφαση με την οποία καταργείται ο περιορισμός στις 
τιμές ορισμένων ειδών χοιρινού κρέατος και πουλερικών, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από 
το Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε επίσης να μην παραταθεί η απαγόρευση 
εξαγωγών γάλατος και βουτύρου. 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Κατασκευή πετρελαιαγωγού μεταξύ Ουγγαρίας και Σερβίας μήκους 128 χιλιομέτρων 
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μεταλλείων και Ενέργειας ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι 
ξεκίνησε η προετοιμασία της κατασκευής αγωγού πετρελαίου μεταξύ Σερβίας και 
Ουγγαρίας, το κόστος της οποίας θα ανέλθει σε 100 εκ. ευρώ. Ο αγωγός, στο έδαφος της 
Σερβίας, θα καταλήγει στο Νόβι Σαντ και το μήκος του θα ανέλθει σε 128 χλμ. Ο επενδυτής 
από τη σερβική πλευρά θα είναι η Transnafta. Η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, κα 
Djedovic, δήλωσε πρόσφατα ότι η υλοποίηση αυτού του έργου θα εξασφαλίσει τη 
διαφοροποίηση των προμηθειών αργού πετρελαίου και θα αυξήσει την ασφάλεια του 
εφοδιασμού του διυλιστηρίου πετρελαίου του Pancevo. 
 

 Συνεργασία Σερβίας-UNPD για έργα ενεργειακής απόδοσης 
Η Υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας, κα Djedovic, συναντήθηκε στις 8 
Φεβρουαρίου με τη μόνιμη συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών στη Σερβία, κα Jacob, με την 
οποία συζήτησαν την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, η κα Djedovic ανακοίνωσε ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη η κατάρτιση στρατηγικών εγγράφων για τον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα του  
Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος και της Στρατηγικής Ενεργειακής 
Ανάπτυξης, τα οποία θα καθορίσουν τους μακροπρόθεσμους στόχους σχετικά με τις ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με την Υπουργό, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNDP) αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους εταίρους του Υπουργείου για την κατάρτιση εν λόγω προγραμμάτων 
καθώς και γενικότερα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της Σερβίας στους τομείς την 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της ορθολογικής  κατανάλωση ενέργειας. 
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Χρηματοδότηση  

  «Ημερίδα για το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Σερβίας-Β.Μακεδονίας 
Στις 11 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε στο Λέσκοβατς Ημερίδα Ενημέρωσης για το πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η 
Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Μίσσεβιτς, η οποία υπενθύμισε ότι  το πρόγραμμα  
θα διαρκέσει έως το 2027, με την ΕΕ να παρέχει 8,5 εκ. ευρώ για την υλοποίησή του. Στη 
συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε μια ιδιωτική εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικών 
προϊόντων στην περιοχή, η οποία συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU PRO, μέσω του 
οποίου έλαβε πάνω από 42.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις. 

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 Εμπορικές Συναλλαγές Σερβίας-Ουγγαρίας 
Σε συνέχεια συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, κ. 
Szijjarto, ο Υπουργός Εμπορίου της Σερβίας., κος Momirovic, επεσήμανε ότι ως προς τον 
όγκο του συνολικού εμπορίου, η Ουγγαρία ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
της Σερβίας, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται το περασμένο έτος σε 3,65 δισ. ευρώ. 
Επιπλέον, η Ουγγαρία αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγικό εταίρο της Σερβίας με 
1,5 δισ. ευρώ το 2022. Όπως αναφέρθηκε, τα τελευταία δέκα χρόνια η αξία του εμπορίου 
μεταξύ Ουγγαρίας και Σερβίας έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα ως προς τις σερβικές 
εξαγωγές, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από εξαρτήματα αυτοκινήτων. Ο Σέρβος 
Υπουργός κ. Momirovic δήλωσε επίσης, ότι ο επικεφαλής της σερβικής πλευράς της Μικτής 
Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας, θα εργαστεί με 
ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλίσει ότι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο γειτονικών 
χωρών θα βελτιωθούν περαιτέρω, με στόχο να ανέλθουν σε 4 δισ. ευρώ.  
 

 Demostat: Ευρωπαικές εταιρείες μακράν οι μεγαλύτεροι επενδυτές στη Σερβία 
Η διαδικτυακή πύλη Demostat δημοσίευσε το Φεβρουάριο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας - NBS και της Σερβικής Στατιστικής Αρχής, από το 2010 έως το 
2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε όχι μόνο τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Σερβίας 
αλλά και το μεγαλύτερο επενδυτή, με περισσότερο από 63% του συνολικού αριθμού άμεσων 
ξένων επενδύσεων στη Σερβία να προέρχεται από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ. 
Επιπλέον, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας για τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ δείχνουν ότι, 
από το 2010 έως το 2021, η ΕΕ απετέλεσε τη ραχοκοκαλιά του σερβικού εξωτερικού 
εμπορίου. Έτσι, το συνολικό εμπόριο της Σερβίας με την ΕΕ το 2021 έφτασε τα 30,28 δισ. 
ευρώ, κατά 23% υψηλότερο σε σχέση με το 2020. Στο δημοσίευμα προστίθεται επίσης ότι οι 
εξαγωγές της Σερβίας προς την ΕΕ κατά το 2021 σημείωσαν νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με τη 
Demostat, κατά τη διάρκεια του 2021, όταν η σερβική οικονομία αντιμετώπιζε τις συνέπειες 
του πρώτου έτους της πανδημίας, καταγράφηκαν συνολικές εξαγωγές σχεδόν 14 δισ. ευρώ, 
ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ εξαγωγών προς την ΕΕ, από το προ κρίσης έτος 2019, 
όταν ανήλθαν σε 11,4 δισ. ευρώ. Κατά το ίδιο έτος, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στην 
κάλυψη των εισαγωγών, με το 85% των σερβικών εισαγωγών αγαθών από την ΕΕ να 
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καλύπτεται από εξαγωγές. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Γερμανία, η Ιταλία, η 
Ουγγαρία και η Ρουμανία ξεχωρίζουν ως οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Σερβίας. Η 
Σερβία εξάγει τα περισσότερα αγαθά της προς τις χώρες αυτές, ενώ η πλειονότητα των 
εισαγωγών προέρχεται από  τη Γερμανία και την Ιταλία.  

 
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.  
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