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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Ποσοστώσεις για τις εξαγωγές βασικών τροφίμων και έλεγχος τιμών. 
Η Κυβέρνηση της Σερβίας υιοθέτησε ποσοστώσεις για τις εξαγωγές βασικών 
τροφίμων, με στόχο να αποτρέψει πιθανές ελλείψεις που θα προκληθούν από τη 
διακοπή των διαύλων εφοδιασμού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.  Οι εθνικές 
μηνιαίες εξαγωγικές ποσοστώσεις καθορίστηκαν σε 150.000 τόνους 
σιταριού, 150.000 τόνους αραβοσίτου, 20.000 τόνους αλεύρου και 8 
εκατομμύρια λίτρα επεξεργασμένου ηλιέλαιου. Κατόπιν αιτήματος, οι εταιρείες 
θα μπορούν να ζητούν άδεια εξαγωγής έως και 20% των εγκεκριμένων εθνικών 
ποσοστώσεων ανά ομάδα προϊόντων σε μηνιαία βάση.  Η Σερβία απαγόρευσε τις 
εξαγωγές φυτικών ελαίων, αραβοσίτου, σιταριού και αλεύρων στις αρχές Μαρτίου 
τ.έ., λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πριν από την 
απόφασή της να “εισαγάγει” εξαγωγικές ποσοστώσεις, η Σερβία επέτρεψε 
περιορισμένες εξαγωγές βασικών τροφίμων προς την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη 
Βόρεια Μακεδονία και την Ιταλία.  
Στις 28 Απριλίου τ.έ. η Κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε αλλαγές και 
τροποποιήσεις στο διάταγμα για τον περιορισμό των τιμών βασικών 
τροφίμων, και ειδικότερα σε ότι αφορά τα ακόλουθα προϊόντα: κρυσταλλική 
ζάχαρη σε συσκευασία ενός κιλού, σιτάλευρο - τύπου Τ-400 και Τ-500 σε 
συσκευασία έως και πέντε κιλών, βρώσιμο ηλιέλαιο συσκευασίας ενός λίτρου και 
μέρη χοιρινού κρέατος (pork leg), με στόχο την περαιτέρω προστασία της αγοράς, 
δηλ. την αποτροπή διαταραχών στη διαμόρφωση των τιμών των 
προαναφερθέντων βασικών αγαθών, τα οποία έχουν εξαιρετική σημασία για τον 
εφοδιασμό των πολιτών. Το εν λόγω διάταγμα θα έχει ισχύ δύο μηνών, από την 
ημέρα έναρξης ισχύος του. 
Η Κυβέρνηση ενέκρινε επίσης αλλαγές στο διάταγμα για τον περιορισμό των τιμών 
των πετρελαιοειδών, με τις οποίες αυξάνεται η μέση χονδρική τιμή του EURO 
DIESEL και του EURO PREMIJUM BMB 95 στην επικράτεια της Δημοκρατίας της 
Σερβίας κατά 7 RSD για το καθένα. Το εν λόγω διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ από την 
ημέρα έναρξης ισχύος του, δηλαδή από τις 29 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου του 
τρέχοντος έτους. 
Οι επιχειρηματικές “οντότητες” που πωλούν καύσιμα κίνησης και άλλα καύσιμα σε 
πρατήρια για τον εφοδιασμό οχημάτων, υποχρεούνται να συνεχίσουν να 
παραδίδουν τα εν λόγω πετρελαιοειδή προϊόντα με την έκχυση σε δεξαμενές 
καυσίμων κίνησης και δοχείων για τη μεταφορά πετρελαιοειδών σε μέγιστη 
ποσότητα έως 60 λίτρα.  
Τα μέλη της Κυβέρνησης έλαβαν απόφαση για προσωρινή μείωση του ποσού των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή κατά 15% από τα δημοσιευμένα 
εναρμονισμένα ποσά για τα πετρελαιοειδή - μολυβδούχα βενζίνη, αμόλυβδη βενζίνη 
και πετρέλαιο κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση με την τιμή 
του αργού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και την τάση περαιτέρω αύξησής 
της, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας.                                                                                                             
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 Εξαίρεση της Σερβίας από τις κυρώσεις της ΕΕ προκειμένου να μην 
τεθεί σε κίνδυνο ο εφοδιασμός της χώρας με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 
Η Σερβία εξαιρέθηκε από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ρωσικών 
πετρελαϊκών εταιρειών, γεγονός που θα επιτρέψει στη Naftna Industrija Srbije 
(NIS), παραγωγό πετρελαίου και καυσίμων που ανήκει κατά πλειοψηφία στην 
Gazprom Neft, να συνεχίσει να εισάγει αργό πετρέλαιο μέσω Κροατίας. 
Η νέα δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει την εξαίρεση των κρατών 
μελών της ΕΕ από την απαγόρευση συνεργασίας με τις ρωσικές εταιρείες στις 
οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, όταν πρόκειται για την εισαγωγή άνθρακα, 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορισμένων άλλων πρώτων υλών. 
Η μακροπρόθεσμη σύμβαση για φυσικό αέριο της Σερβίας με τη Gazprom λήγει στις 
31 Μαΐου. 
Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου Προέδρου 
Βλαντίμιρ Πούτιν και του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο κ. Βούτσιτς 
δήλωσε ότι “η Σερβία θα συνεχίσει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή της πορεία, 
διατηρώντας παράλληλα τις ειλικρινείς και παραδοσιακά φιλικές σχέσεις της με τη 
Ρωσική Ομοσπονδία”, σύμφωνα με το γραφείο δημοσίων σχέσεων του. Όπως 
προαναφέρθηκε, αφού η διμερής μακροπρόθεσμη σύμβαση εισαγωγής φυσικού 
αερίου λήγει στις 31 Μαΐου τ.έ., στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν 
συνομιλίες σχετικά με την τιμή, τις ποσότητες και άλλους όρους για μια μελλοντική 
σύμβαση, 
O επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σερβία κ. Emanuele Giaufret, δήλωσε 
ότι : «Η ενεργειακή ασφάλεια των εταίρων της είναι πολύ σημαντική και ως εκ 
τούτου, η Ένωση επέτρεψε να προστατευθούν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού 
αερίου για τη Σερβία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων». Πρόσθεσε δε ότι η 
Ένωση αναμένει ταχεία και πλήρη εναρμόνιση με τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με 
τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Σε γραπτή απάντησή του σε ερώτηση του 
FoNet, ο κ. Giaufret υπενθύμισε ότι η ΕΕ ενέκρινε την πέμπτη δέσμη κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας για τη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα 
όμως ενέκρινε εξαιρέσεις για τους Ευρωπαίους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης 
της Σερβίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής προμήθεια πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Η αρχή που ακολουθείται είναι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας να 
μην προξενούν μεγαλύτερη ‘’ζημιά’’ στα άλλα κράτη. "Οι τελευταίες κυρώσεις 
υιοθετήθηκαν μετά τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη 
Μπούχα και σε μέρη υπό ρωσική κατοχή. Στόχος των κυρώσεων είναι να 
σταματήσει η απερίσκεπτη, απάνθρωπη και επιθετική συμπεριφορά των ρωσικών 
στρατευμάτων και να καταστεί σαφές στους ιθύνοντες στο Κρεμλίνο ότι η 
παράνομη επιθετικότητά τους έχει υψηλό τίμημα", προειδοποίησε ο κ. Giaufret. 
"Η ΕΕ αναμένει γρήγορη και πλήρη εναρμόνιση όλων των χωρών της περιοχής με τα 
περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη 
ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες 
εκτός Ουκρανίας", κατέληξε ο κ. Giaufret. 
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 Erste Group : Σερβία Προοπτικές | Η αβεβαιότητα είναι υψηλή. 
Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας σιγά-σιγά εξασθενούν, η γεωπολιτική ένταση 
στην Ανατολική Ευρώπη κλιμακώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο - φέρνοντας μια 
νέα έξαρση οικονομικών κινδύνων. Δυστυχώς, οι συνολικές προοπτικές γίνονται 
πιο δυσοίωνες, καθώς αυτό που νωρίτερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
γεωπολιτική ένταση κλιμακώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο. H πρόβλεψη για το 
φετινό ΑΕΠ, είναι μειωμένη φέρνοντας το ποσοστό στο 2,5% ετησίως, καθώς 
αναμένεται ασθενέστερη εξωτερική και εγχώρια ζήτηση. 
Λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ρωσία ως παγκόσμιος 
παραγωγός πρώτων υλών, ο αντίκτυπος στον συνολικό πληθωρισμό είναι 
τεράστιος, κάτι που αποτυπώνεται στην πρόσφατη άνοδο των τιμών του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις παγκόσμιες αγορές. Ως εκ τούτου, η Erste 
αναθεώρησε εκ νέου την πρόβλεψή της για τον ΔΤΚ (δείκτη τιμών καταναλωτή) 
για το οικονομικό έτος 2022, σε μέσο ποσοστό 7,2% ετησίως. 
Η NBS έχει αφήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 1%. Η συναλλαγματική 
ισοτιμία του δηναρίου έναντι του ευρώ παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη γύρω 
στο 117,6, λόγω των πιθανών ισχυρών παρεμβάσεων της NBS. 
 
 Το ΔΝΤ μειώνει την πρόβλεψή του για το ΑΕΠ της Σερβίας για το 2022 
Σύμφωνα με την έκθεση "World Economic Outlook 2022" που δημοσιεύθηκε τον 
Απρίλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ότι το ΑΕΠ της Σερβίας 
θα αυξηθεί κατά 3,5% το 2022 και κατά 4% το 2023. Η πρόβλεψη για το 2022 είναι 
μειωμένη κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του 
περασμένου Οκτωβρίου, ενώ η πρόβλεψη για το 2023 παρέμεινε αμετάβλητη. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθωρισμός στη Σερβία θα ανέλθει σε 7,7% το 2022 
και 4,7% το 2023, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 6,1% 
και 6,7%, αντίστοιχα. Τέλος, το ποσοστό ανεργίας στη Σερβία υπολογίζεται σε 9,9% 
το 2022 και σε 9,7% το 2023.  
 
 
 
 Το έλλειμμα προϋπολογισμού της Σερβίας ανήλθε σε 52,9 δις δηνάρια 
το πρώτο δίμηνο του 2022 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το πρώτο δίμηνο του 
2022, η Σερβία κατέγραψε δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 52,9 δισ. δηναρίων 
(περίπου 450 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα ανήλθαν σε 240,1 δισ. δηνάρια, ενώ οι δαπάνες 
σε 293 δις. Μόνο τον Φεβρουάριο καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα 44,8 δισ. 
δηλ, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 116,2 δις δηνάρια, συμπεριλαμβανομένων 105,8 
δις φορολογικών εσόδων. Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποτέλεσαν το 
μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων - 56,2 δισ. δηνάρια και 25,8 δισ. 
δηνάρια, αντίστοιχα, ενώ τα μη φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 9,8 δισ. δηνάρια, και 
οι δωρεές σε 0,6 δισ. δηνάρια. Οι δαπάνες Φεβρουαρίου ανήλθαν συνολικά σε 160,9 
δισ. δηνάρια, οι δαπάνες για εργαζομένους σε 29,5 δισ., οι δαπάνες ασφάλισης και 
υγείας σε 48,7 δισ. δηνάρια, και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι πληρωμές τόκων 
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σε 15,7 δις και 23 δις δηνάρια, αντίστοιχα. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, το 
πρώτο δίμηνο του 2022 καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 50,7 δις 
δηναρίων και πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα 8,4 δις.  
 
 Αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 1,5% 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS) αποφάσισε 
στις αρχές Απριλίου να αυξήσει το βασικό επιτόκιο πολιτικής κατά 50 μονάδες - 
στο 1,5%, λόγω των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων στις παγκόσμιες και 
εγχώριες αγορές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, η τρέχουσα αύξηση του 
βασικού επιτοκίου πολιτικής, αναμένεται να βοηθήσει τον πληθωρισμό να κινηθεί 
σε χαμηλά και σταθερά επίπεδα μεσοπρόθεσμα. Τέλος, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει επίσης, τα επιτόκια 
των καταθέσεων και δανείων στο 0,5% και 2,5% αντίστοιχα.  
 
 Ο ετήσιος πληθωρισμός Μαρτίου στο 9,1% 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας, ο ετήσιος 
πληθωρισμός Μαρτίου 2022 ανήλθε σε  9,1%, ενώ ο μηνιαίος σε 0,8%. Σε σύγκριση 
με τον Δεκέμβριο του 2021, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,8% κατά μέσο 
όρο.  Ανά ομάδες προϊόντων, αύξηση τιμών - σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
σημειώθηκε στις εξής: Έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης οικιακή 
συντήρηση (1,7%), Μεταφορές (1,5%),  Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά και 
Εστιατόρια και ξενοδοχεία (κατά 1,1% το καθένα), Στέγαση, νερό, ηλεκτρισμός, 
φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, Υγεία (κατά 0,9% το καθένα), Αλκοολούχα ποτά 
και καπνός (0,3%) και Επικοινωνίες (0,1%). Μείωση τιμών σημειώθηκε στις ομάδες 
Αναψυχή και πολιτισμός (-0,9%) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,2%).  
 
 Τabakovic: Ο πληθωρισμός στη Σερβία από τους χαμηλότερους στην 
Ευρώπη 
Σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), 
κας Jorgovanka Tabakovic, ο πληθωρισμός της Σερβίας, στα μέσα Απριλίου,  ήταν 
από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και συνεπώς δεν αναμένεται να οδηγήσει σε 
σημαντικές αυξήσεις των επιτοκίων. Σύμφωνα με την Tabakovic, η Σερβία κινείται 
σε παρόμοια επίπεδα με την Ουγγαρία, ενώ η Λιθουανία, η Πολωνία και η Τσεχική 
Δημοκρατία ενώ άλλες χώρες έχουν αγγίξει διψήφια ποσοστά πληθωρισμού. 
Επιπλέον, η διοικητής τόνισε ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα δεν είναι τυχαία, 
αλλά οφείλονται στα μέτρα που πήρε η Σερβία, όπως η αγορά ξένου 
συναλλάγματος - 5 δις ευρώ μεταξύ 2017 και 2019, τα οποία ήταν επαρκή ώστε να 
πωληθεί περίπου 1,1 δις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να διατηρηθεί έως και 
σήμερα η συναλλαγματική σταθερότητα της χώρας.  
 
 Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών στη Σερβία 2021 
Επισυνάπτεται έρευνα της Στατιστικής της Σερβίας σχετικά με το εισόδημα των 
νοικοκυριών κατά το 2021, σύμφωνα με την οποία, το μέσο μηνιαίο εισόδημα (σε 
χρήμα και είδος), ανά νοικοκυριό ανήλθε το 2021 σε 71 733 RSD (περίπου 609 
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ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι λόγω της 
πανδημίας το 2020 η διεξαγωγή της έρευνας διεκόπη.  
 
 Παγκόσμια Τράπεζα: Οι συνέπειες του πολέμου για τα Δυτικά 
Βαλκάνια 
Μια νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας προβλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη 
στα Δυτικά Βαλκάνια θα μειωθεί στο 3,2% το 2022 (έναντι της προηγούμενης 
πρόβλεψης για 4,1%), και σημειώνει ότι οι συνέπειες από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία εντοπίζονται κυρίως στα κανάλια διανομής εμπορευμάτων. Σύμφωνα με 
την επικαιροποιημένη έκθεση, η αύξηση του ΑΕΠ της Σερβίας για το 2021 
υπολογίστηκε σε 7,4%, ενώ οι προβλέψεις για το 2022 και το 2023 ανέρχονται σε 
3,2% και 2,7% αντίστοιχα - κατά 1,3% χαμηλότερες από τις προβλέψεις που είχαν 
ανακοινωθεί τον περασμένο Ιανουάριο. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι, αν και το 
μερίδιο της οικονομικής παραγωγής της περιοχής που συνδέεται άμεσα με τη 
Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικρό, μερικές χώρες, όπως το Μαυροβούνιο 
(11% των ΑΞΕ προέρχεται από Ρωσία και Ουκρανία) και η Σερβία (Ουκρανία και 
Ρωσία αφορούσαν το  5%των εξαγωγών της Σερβίας και το 5,4% των εισαγωγών 
της κατά το 2021) παραμένουν ευάλωτες. Ωστόσο, οι πιο έντονοι κίνδυνοι για τα 
Δυτικά Βαλκάνια φαίνεται να προέρχονται από πιθανές διακοπές στον εφοδιασμό 
φυσικού αερίου και πετρελαίου. Το 67% των εισαγωγών φυσικού αερίου της 
περιοχής προέρχονται από τη Ρωσία, με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια 
Μακεδονία και τη Σερβία να εξαρτώνται πλήρως από το Ρωσικό φυσικό αέριο.  
 
 Κίνδυνοι για τη Σερβική Βιομηχανία Τσιμέντου λόγω του πολέμου 
Σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας του Συνδέσμου Τσιμεντοβιομηχανίας της 
Σερβίας, κας Dejana Milinkovic, η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα επιτυχής για τη 
σερβική τσιμεντοβιομηχανία, με την παραγωγή να ανέρχεται σε 2,6 εκατ. τόνους, 
σημειώνοντας αύξηση άνω του 10% σε σχέση με το 2020. Ωστόσο, φέτος, οι 
εγχώριοι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου στην 
Ουκρανία, αφού πάνω από 50% του άνθρακα που χρησιμοποιείται ως πηγή 
ενέργειας του κλάδου, εισάγεται από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σύμφωνα με την 
Milinkovic, ο Σύνδεσμος εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζει την υποκατάσταση 
των ορυκτών καυσίμων με άλλες πηγές ενέργειας, και η νέα αυτή κρίση φαίνεται 
απλώς να επιβεβαιώνει την ορθότητα της άποψης αυτής. Η βιομηχανία τσιμέντου 
βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία έχουν σχεδόν διακοπεί. Τα εναλλακτικά καύσιμα χρησιμοποιούνται σε 
ποσοστό περίπου 20%, και δεν επαρκούν για την πλήρη υποκατάσταση και 
συνέχιση των εργασιών της σερβικής τσιμεντοβιομηχανίας. Σύμφωνα με την ίδια, η 
λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος μακροπρόθεσμα έγκειται στην 
αλλαγή του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου, με τρόπο που θα εξασφαλίζει στις 
βιομηχανίες έντασης ενέργειας στη Σερβία, τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων από την αγορά της Ε.Ε. Τέλος, τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει 
φόβος για ελλείψεις τσιμέντου στην αγορά, τουλάχιστον όσον αφορά τα μεγάλα 
εθνικά έργα υποδομής.  
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Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 7ο Σερβικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη Ακινήτων και Υποδομών (Βελιγράδι, 
22.3.2022)  
Το 7ο Σερβικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη Ακινήτων και Υποδομών αποτέλεσε μια 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών σχετικά με τον τομέα της 
ανάπτυξης ακινήτων και υποδομών στη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή.  
Το Συνέδριο περιελάμβανε παρουσιάσεις από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της τοπικής 
επιχειρηματικής κοινότητας, κυβερνητικούς αξιωματούχους των υψηλότερων.  
Επίσης, προσέλκυσε περισσότερους από 250 συμμετέχοντες από μεγάλες εταιρείες 
ανάπτυξης ακινήτων, κατασκευαστικούς ομίλους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
εταιρείες του δημόσιου τομέα, δημοσιογράφους και ανεξάρτητους επαγγελματίες 
του κλάδου των ακινήτων από τη Σερβία και το εξωτερικό.  
Το φετινό συνέδριο προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες σε έργα ακινήτων και υποδομών, τις τάσεις και τα ζητήματα 
χρηματοδότησης ακινήτων και υποδομών, το μέλλον των εμπορικών ακινήτων και 
των logistics και των εμπορικών και λιανικών κέντρων και άλλα βασικά θέματα του 
κλάδου.  
Το Συνέδριο καλωσόρισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός 
Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Σερβίας κ. 
Momirovic.  
Η ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε τις εξής θεματικές :  
- Τομέας Υποδομών και ανάπτυξης ακινήτων, επενδυτικές και αναπτυξιακές 
ευκαιρίες.  
- Εμπορική και οικιστική ανάπτυξη στη Σερβία και την περιοχή.  
- Το μέλλον του κλάδου των logistics , του λιανικού εμπορίου και των εμπορικών 
κέντρων.  
- Χρηματοδότηση έργων ακινήτων και υποδομών. 

 
Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Σύντομη Έκθεση για την «Ενεργειακή μετάβαση στα Δυτικά 
Βαλκάνια» 
Κύρια Σημεία: 

- Τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βασίζονται 
σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που λειτουργούν με καύση άνθρακα, δεν μπορούν 
πλέον να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

- Οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην ενεργειακή μετάβαση είναι η ενσωμάτωση των 
μεταβλητών πηγών ενέργειας και οι απαιτήσεις για μια χωρίς αποκλεισμούς και 
δίκαιη μετάβαση. 

- Λόγω της ελεγχόμενης τιμολόγησης, οι λιανικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην περιοχή είναι, παραδόξως, χαμηλότερες από τις τιμές χονδρικής. 
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- Η ΕΕ σχεδιάζει να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, ιδίως την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

- Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις πολιτικές και τα μέτρα που δίνουν 
κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας για αυτοκατανάλωση. 

- Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και οι ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να 
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της αποκέντρωσης και του εκδημοκρατισμού του 
ενεργειακού τομέα. 

- Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την καθιέρωση ενός διαλόγου σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, στον οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και το κοινό. 

- Το σύνολο της Έκθεσης μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου : https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80081  

 
 Δημιουργία Mητρώου Παραγωγών-Καταναλωτών Ενέργειας 
(Prosumers) 
Σε συνέχεια πρόσφατης έγκρισης από το Υπουργείο Ενέργειας της Σερβίας, του 
εγχειριδίου για τον τρόπο λειτουργίας του Μητρώου Αγοραστών-Παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας (Prosumers), η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Σερβίας 
- EPS δημοσίευσε το Μητρώο "Prosumers" - ένα μητρώο καταγραφής των χρηστών 
που συνδέονται με τα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εισήγαγε την 
έννοια των παραγωγών-καταναλωτών (prosumers), η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τις δικές 
τους ανάγκες, και να μεταφέρουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, η κυβέρνηση της Σερβίας 
ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης 2022-2024 για την εφαρμογή του Προγράμματος 
Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο προβλέπει περαιτέρω βελτιώσεις στο σύστημα 
διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, μέσω της αύξησης της ανακύκλωσης, της 
μείωσης της απόρριψης βιοδιασπώμενων απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής 
ταφής, καθώς επίσης και την εφαρμογή ενός συστήματος βιώσιμης διαχείρισης 
επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων. Το Σχέδιο Δράσης προωθεί επίσης την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 
των φορέων όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και τέλος, προωθεί την 
εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ».  
 

 
 
 
 
 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80081
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Χρηματοδότηση - Επενδύσεις 

 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Σερβία θα έχουν πρόσβαση σε 
πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
της εταιρείας Intesa Leasing 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Σερβία θα έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες 
πηγές χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD)και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της εταιρείας Intesa Leasing, 
ύψους 5 εκατ. ευρώ, της Banca Intesa. 
Στόχος είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην υγεία και την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. 
"Αυτή η πιστωτική γραμμή θα επιτρέψει στις μικρές επιχειρήσεις να έχουν 
πρόσβαση σε καλά δομημένη χρηματοδότηση, η οποία θα βοηθήσει να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές και να ανακάμψουν από την αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19", δήλωσε ο ο διευθυντής της ΕΤΑΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια, Matteo 
Colangeli. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον το 60 τοις εκατό των δανείων θα 
κατευθυνθεί σε επενδύσεις στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας. 
 
 Συντονιστική συνάντηση της ΕΕ για τη χρηματοδοτική βοήθεια προς 
τη Σερβία (Βελιγράδι, 14.3.2022)   
 Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Βελιγράδι διοργάνωσε συνεδρίαση συντονισμού για 
την χρηματοδοτική βοήθεια της Ε.Ε. προς τη Σερβία. Την συνάντηση «άνοιξε» ο 
Πρέσβης της ΕΕ στη Σερβίας κ. Giaufret ενώ προήδρευσε ο επικεφαλής του 
Τμήματος για τη Συνεργασία της Αντιπροσωπείας, κ. Nicola Bertolini.  
Η συζήτηση περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα:  
1. ‘’Ομάδα Ευρώπη και Παγκόσμια Πύλη’’ (Team Europe and Global Gateway)  
2. Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού για το πρόγραμμα 2023 του Προενταξιακού 
Μηχανισμού Βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της Στρατηγικής 
Ανταπόκρισης (Strategic Response) και των χρηματοδοτικών μέσων.  
3. Νέα προγράμματα και στρατηγικές των κρατών μελών.  
4. Τομεακές ομάδες εργασίας.  
5. Ενημέρωση (brainstorming) σχετικά με τη βοήθεια προς τη Σερβία μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα των εκλογών.  

Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εν λόγω Συνάντηση παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου: https://agora.mfa.gr/infofiles-
menu/infofile/79987  
 
 Νέες επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ από την Al Dahra για το 2022 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εμιρατινής εταιρείας Al Dahra, η οποία είχε 
εξαγοράσει την Poljoprivredni Kombinat Beograd (PKB) πριν από τρία χρόνια, κατά 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79987
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79987
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το 2022, θα διενεργήσει επενδύσεις αξίας 25 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των 
παραγωγικών ικανοτήτων της. Σημειώνεται, ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στον 
αγροτικό τομέα και αποτελεί αυτή τη στιγμή μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στον κλάδο αυτό. 
Ειδικότερα, από τη σχεδιαζόμενη επένδυση, τα 9 εκατ. ευρώ προορίζονται για τον 
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού που σχετίζεται με τις καλλιέργειες, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό αφορά το ανακοινωθέν τετραετές σχέδιο της εταιρείας - συνολικού κόστους 
80 εκατ. ευρώ - για την ανάπτυξη του δικτύου άρδευσης και αποστράγγισης του 
εδάφους. Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της AL Dahra Serbia, κ. Dusan 
Radicevic, η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε επενδύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ - ποσό 
διπλάσιο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη σύμβαση εξαγοράς. Οι επενδύσεις 
αυτές φαίνεται να έχουν φέρει απτά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ίδιο, αφού 
πέρυσι μόνο, οι αποδόσεις στην καλλιέργεια σιταριού ανήλθαν σε 8,2 τόνους ανά 
στρέμμα, του κριθαριού σε 8,9 τόνους και της ελαιοκράμβης σε 4,4 τόνους. Φέτος 
προγραμματίζεται η σπορά επιπλέον, νέων ειδών κηπευτικών, αλλά και η 
πρόσληψη επιπλέον 50 εργατών για το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας τριφυλλιού. 
Σύμφωνα με την εταιρεία οι προγραμματισμένες εξαγωγές τριφυλλιού για το 2022 
ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ.  
 
 Εκλογές- Σερβία. 
Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξελέγη για δεύτερη θητεία στις 
εκλογές, με ποσοστό 58%, ενώ ο κοντινότερος αντίπαλός του Ζντράβκο Πόνος 
συγκέντρωσε μόλις 18%. Ωστόσο, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), του 
οποίου ηγείται ο Βούτσιτς, έχασε την πλειοψηφία του τόσο στην Εθνοσυνέλευση 
της Σερβίας όσο και στην πρωτεύουσα Βελιγράδι. Ο Βούτσιτς ήταν ο κοινός 
υποψήφιος πρόεδρος του συνασπισμού του SNS, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της 
Σερβίας (SPS) και της Συμμαχίας των Ούγγρων της Βοϊβοντίνα (VMSZ), γεγονός που 
συνέβαλε στην κυρίαρχη νίκη του με περίπου 2,2 εκατομμύρια ψήφους, ενώ η 
συμμετοχή ανήλθε σε περίπου 3,8 εκατομμύρια. 
 
 
 

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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