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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 Η NBS αύξησε το βασικό επιτόκιο πολιτικής στο 2,75% 
Στις 6 Ιουλίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS) 
αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου πολιτικής κατά 
25 μονάδες βάσης, στο 2,75%. Το επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται πλέον σε 3,75% 
και το επιτόκιο καταθέσεων στο 1,75%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ετήσιος 
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 10,4% τον Μάιο, με τις τιμές των τροφίμων και 
της ενέργειας να εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα. 
Ο υψηλότερος εισαγόμενος πληθωρισμός μεταφράστηκε σε υψηλότερο δομικό 
πληθωρισμό (συνολικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων, της 
ενέργειας, του αλκοόλ και των τσιγάρων) ο οποίος ανήλθε τον Μάιο σε 6,3% σε 
ετήσια βάση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις της NBS, ο πληθωρισμός θα 
επιστρέψει εντός του ορίου του 3±1,5%, το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Τέλος, υπό 
την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών 
εντάσεων και των προβλημάτων στον παγκόσμιο εφοδιασμό φυσικού αερίου, η 
NBS αναμένει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ φέτος θα κυμανθεί μεταξύ 3,5% 
και 4,5%. 

 
 O μέσος καθαρός μισθός Μαΐου 2022 ανήλθε σε 74.168 δηνάρια 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας, ο μέσος ακαθάριστος μισθός 
ανήλθε τον Μάιο του 2022 σε 102.432 δηνάρια (περίπου 870 ευρώ), ενώ ο μέσος 
καθαρός σε 74.168 δηνάρια (περίπου 630 ευρώ). Η διάμεσος καθαρού μισθού 
υπολογίσθηκε σε 56.582 δηνάρια, το οποίο σημαίνει ότι το 50% των εργαζομένων 
έλαβε μισθούς μέχρι το αναφερόμενο ποσό. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 
2022, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, η αύξηση των 
μεικτών μισθών ανήλθε σε 13,4% σε ονομαστικούς όρους, ήτοι 3,8% σε 
πραγματικούς όρους, ενώ η αύξηση των καθαρών μισθών σε 13,3% σε 
ονομαστικούς όρους και κατά 3,8% σε πραγματικούς όρους. Σε σύγκριση με τον 
Μάιο του 2021, οι μέσοι ακαθάριστοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 14,2% σε 
ονομαστικούς όρους και κατά 3,4% σε πραγματικούς.  

 
 Έρευνα σχετικά με το κόστος εργασίας στη Σερβία 
Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας (στοιχεία 2020), το 
μέσο κόστος ανά ώρα εργασίας ανήλθε το 2020 σε 816 RSD - περίπου 6,94 ευρώ. Το 
μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους για τον εργοδότη προέρχεται από την καταβολή 
μισθού και κοινωνικών εισφορών (838 RSD), ακολουθούμενο από τις λοιπές 
εργοδοτικές δαπάνες (κυρίως δαπάνες για νέους εργαζόμενους και την ασφάλεια 
των εργαζομένων), το κόστος επαγγελματικής κατάρτισης και τις φορολογικές 
δαπάνες. Περισσότερες πληροφορίες στο:  https://agora.mfa.gr/infofiles-
menu/infofile/81079  
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 Η Σερβία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στην περιοχή 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, η Σερβία έχει τα 
μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού μεταξύ των χωρών της περιοχής. Από την αρχή του 
έτους, η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας έχει αγοράσει 852 κιλά χρυσού συνολικά, 
αποκλειστικά από την κινεζική εταιρεία Zijin, η οποία κατέχει το μοναδικό 
εργοστάσιο παραγωγής χρυσού στη Σερβία. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου 
2018, η Zijin, συνήψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το κράτος της 
Σερβίας, με την οποία ανέλαβε το 63% της ιδιοκτησίας της πρώην RTB Bor.  Η 
κινεζική εταιρεία Zijin Copper Serbia πούλησε 5,74 τόνους χρυσού στην Εθνική 
Τράπεζα της Σερβίας  τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια και 852 κιλά που παρήγαγε, 
πούλησε και παρέδωσε τους τελευταίους έξι μήνες.  "Το σύνολο της ποσότητας 
χρυσού που παράγεται, σύμφωνα με τη σερβική νομοθεσία, πρέπει πρώτα να 
προσφερθεί στην Εθνική Τράπεζα της Σερβίας και μόνο αν αυτή αρνηθεί να το 
αγοράσει στην τιμή της αγοράς μπορούμε να ζητήσουμε άδεια εξαγωγής. Αυτό δεν 
έχει συμβεί μέχρι στιγμής, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρυσός που παράγεται από την 
εταιρεία αυτή παραμένει στη Σερβία", ανακοίνωσε η Zijin. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με 38,1 τόνους ράβδων χρυσού η Σερβία 
είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή και 54η στον κόσμο όσον αφορά την ποσότητα 
χρυσού που έχει διαθέτει στο θησαυροφυλάκιο της η κεντρική τράπεζα. Το 2016 
υπήρχαν 17,9 τόνοι χρυσού στο θησαυροφυλάκιο, καθιστώντας τη Σερβία την 62η 
χώρα στον κόσμο σε αποθέματα χρυσού. Η Βόρεια Μακεδονία είναι δεύτερη στα 
Βαλκάνια με 6,9 τόνους αποθεμάτων χρυσού, ακολουθούμενη από τη Σλοβενία με 
3,2 τόνους και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τρεις τόνους. Το Μαυροβούνιο είναι 
τελευταίο με 1,09 τόνους, ενώ η Κροατία δεν έχει καταμετρηθεί. 1 κιλό χρυσός στις 
4 Ιουλίου 2022 έιχε αξία 58.119 δολλ. ΗΠΑ. 
 

 
 Αύξηση του αριθμού των τουριστών στο Βελιγράδι κατά 128% τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2022 
Σύμφωνα με τον Τουριστικό Οργανισμό Βελιγραδίου (TOB), τους πρώτους πέντε 
μήνες του 2022 το Βελιγράδι επισκέφθηκαν συνολικά 366.440 τουρίστες, εκ των 
οποίων οι 290.064 ήταν ξένοι, σημειώνοντας αύξηση κατά 128% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μόνο τον Μάιο τ.έ., περισσότεροι από 100.000 
τουρίστες επισκέφθηκαν το Βελιγράδι καταγράφοντας σχεδόν 300.000 
διανυκτερεύσεις. Υπενθυμίζεται ότι τον ανωτέρω μήνα, το Βελιγράδι φιλοξένησε το 
πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, κατά το οποίο οι ξένοι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 
20.000. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων στο Βελιγράδι από τον Ιανουάριο 
έως το τέλος Μαΐου, ανήλθε σε 1.039.032, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 
80% των αντίστοιχων διανυκτερεύσεων του 2019, το οποίο αποτέλεσε έτος ρεκόρ 
για τον τουρισμό στη Σερβία.  

 
 Άρση της απαγόρευσης εξαγωγών σιταριού και καλαμποκιού 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτων, αποφάσισε στις 21 
Ιουλίου τ.έ., την κατάργηση της απαγόρευσης εξαγωγών σιταριού και καλαμποκιού. 
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Η νέα απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις αρχές του φθινοπώρου, οπότε θα 
γίνει νέα αξιολόγηση της κατάστασης και των συνολικών αποθεμάτων των 
βασικών σιτηρών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σερβική κυβέρνηση 
αποφάσισε επίσης, να επιτρέψει την εξαγωγή 4.000 τόνων ραφιναρισμένου 
ηλιελαίου σε χύδην μορφή.  

 
 Επιβολή "καπέλου" στις τιμές του κρέατος 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, στα τέλη Ιουλίου, η σερβική 
κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς στις τιμές ορισμένων ειδών 
κρέατος. Ειδικότερα αποφασίσθηκε ο περιορισμός της τελικής τιμής του χοιρινού, 
καθώς και του περιθωρίου κέρδους στις πωλήσεις κοτόπουλου στο 10%.  

 
 Τελικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου 2021 από την Στατιστική Αρχή 
της Σερβίας 
Διαθέσιμα στο: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81049  

 
 Η βιομηχανία τροφίμων και η αγορά ελαιολάδου στη Σερβία 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου ολοκλήρωσε την ετήσια ενημέρωση της εν θέματι 
έρευνας. Διαθέσιμη στο: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81052  

 
 Open Balkan: Συμφωνία για ελεύθερες συναλλαγές βασικών ειδών 
τροφίμων 
Ο Πρόεδρος του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (PKS), κ. Marko Cadez, 
ανακοίνωσε ότι τα μέλη της πρωτοβουλίας Open Balkan, συμφώνησαν στα Τίρανα 
στα τέλη Ιουλίου τ.έ., ότι δεν θα υπάρξει απαγόρευση στο εμπόριο βασικών ειδών 
διατροφής μεταξύ Σερβίας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, ενώ κατά την 
επόμενη Σύνοδο Κορυφής, θα υπογραφεί σχετική συμφωνία, η οποία θα καθορίζει 
επιπλέον τις δυνατότητες αποθήκευσης και παραγωγής και στις τρεις χώρες. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία θα ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να 
συνάπτουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ενώ διευκρίνισε ότι θα περιλαμβάνει 
διάταξη η οποία θα απαγορεύει τις επανεξαγωγές των αγαθών. Τέλος, ο Cadez 
πρόσθεσε, ότι οι δασμοί μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας θα καταργηθούν.  
 
 Η Σερβία στον κατάλογο των εγκεκριμένων εξαγωγέων τροφίμων στη 
Σαουδική Αραβία 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, τα σερβικά γαλακτοκομικά προϊόντα, 
έπειτα από 40 έτη, θα μπορούν ξανά να εξάγονται στην αγορά της Σαουδικής 
Αραβίας. Επιπλέον, θα επιτραπούν οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών, ενώ 
αναμένεται να εκδοθούν στα τέλη Αυγούστου τ.έ. και οι σχετικές άδειες εξαγωγής 
βόειου και αιγοπρόβειου κρέατος. Σημειώνεται ότι η αξία των επιτρεπόμενων 
ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ των δύο χωρών αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 
χρόνια, φθάνοντας το 2021 τα 9 εκατ. δολάρια, ενώ μόλις το πρώτο εξάμηνο του 
2022 ανήλθε σε 6 εκατ δολ.  
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Ενέργεια- Περιβάλλον  

 
 Η Σερβία θα θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 40,3% έως 
το 2030 στο επερχόμενο NECP (εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα). 
 

Η Σερβία παρουσίασε τους προκαταρκτικούς στόχους του ολοκληρωμένου εθνικού 
σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που εκπονεί, πριν από την έναρξη της 
δημόσιας συζήτησης. Η Κυβέρνηση στοχεύει σε 100 φορές περισσότερη ηλιακή 
ενέργεια και 10 φορές μεγαλύτερη δυναμικότητα αιολικών πάρκων για το 2030. 
Στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40,3% και στην 
επίτευξη μεριδίου 41% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το ολοκληρωμένο 
εθνικό σχέδιο της Σερβίας για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) έχει ως στόχο να 
καταστεί η Σερβία κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, παράλληλα με φιλόδοξους 
στόχους για την τρέχουσα δεκαετία. Το υπουργείο έθεσε τους προσωρινούς 
στόχους για το 2030: 

o Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 1990 
κατά 40,3%, 

o Επίτευξη μεριδίου 41% των ανανεώσιμων πηγών στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας, 

o Επίτευξη μεριδίου 49,1% των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, 

o Επίτευξη μεριδίου 50,9% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση 
και την ψύξη, 

o Επίτευξη μεριδίου 6,1% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, 
o Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας σε 14.750 μεγατόνους ισοδύναμου πετρελαίου 
(ΜΤΟΕ), 

o Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας σε 9.528 MTOE, 

o Προσθήκη 1,54 GW σε δυναμικότητα ηλιακής ενέργειας ή 100 περισσότερα 
από το σημερινό επίπεδο, και 

o Να προσθέσει 3,51 GW σε αιολική ενέργεια ή δέκα φορές περισσότερη από 
ό,τι είναι εγκατεστημένη σήμερα στη Σερβία. 

Το NECP συνεπάγεται νέους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας και σταδιακή κατάργηση των ‘’βρώμικων’’ τεχνολογιών και της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων, τόνισε η Mihajlović και επανέλαβε ότι οι μικροί αρθρωτοί 
πυρηνικοί αντιδραστήρες περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα σενάρια. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η δυνατότητα αυτή πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο 
χώρας. "Η Σερβία έχει ήδη καθυστερήσει με την κατασκευή νέων δυνατοτήτων και τη 
μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Υπάρχει σαφής πολιτική βούληση - είπαμε ότι 
θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση-, αλλά πρέπει να λάβουμε τις 
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δύσκολες αποφάσεις προς το συμφέρον μας", υποστήριξε η Mihajlović. Τόνιοε δε ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αντίσταση στις προσπάθειες αυτές στη χώρα. 
Στην εκδήλωση στο Βελιγράδι, η Υπουργός ανέφερε και τα υδροηλεκτρικά έργα 
αντλησιοταμίευσης Bistrica και Đerdap 3. Το τελευταίο προβλέπεται να 
περιλαμβάνει έναν πλωτό ηλιακό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ταμιευτήρα. 
Σύμφωνα με την Υπουργό, η Σερβία θέλει επίσης να δημιουργήσει διασυνδέσεις 
φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την 
Κροατία και το Μαυροβούνιο. Πρόσθεσε ότι θα κατασκευάσει άλλη μια 
εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου με διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ γειτονικών χωρών.  Η Κυβέρνηση υπολογίζει σε δύο μεγάλα υδροηλεκτρικά 
έργα αντλησιοταμίευσης για την εξισορρόπηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Ο Πρέσβης της ΕΕ στη Σερβία, Emanuele Giaufret, και ο διευθυντής της 
Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας, Artur Lorkowski, παρακολούθησαν την 
παρουσίαση. Το NECP αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός έργου του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) με την ονομασία Further Development of Energy 
Planning Capacity (ή Περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας ενεργειακού 
σχεδιασμού).  Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την LDK 
Consultants SA, σε κοινοπραξία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (CRES). Η Βόρεια Μακεδονία είναι η μόνη χώρα στα 
Δυτικά Βαλκάνια και συμβαλλόμενο μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας που 
ενέκρινε το ΕΣΔΕΑ της, πριν από δύο μήνες, ενώ η Αλβανία υπέβαλε το σχέδιό της 
τον Δεκέμβριο. 
 
 
 Mihajlovic: Το έτος 2023, 30-40% του φυσικού αερίου θα προέρχεται 
από νέες πηγές  
Η Υπουργός Ενέργειας κα Mihajlovic, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλισθούν οι αναγκαίες ποσότητες 
φυσικού αερίου για το επόμενο έτος. Ειδικότερα, μέσα στο 2023, θα ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nis-Dimitrovgrad, ο οποίος θα μεταφέρει 
φ.α. από νέους προμηθευτές,- κυρίως το Αζερμπαϊτζάν και τον τερματικό σταθμό 
LNG στην Ελλάδα. Πρόσθεσε επίσης, ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συνομιλίες με το 
Υπουργείο Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου, ενώ 
υπενθύμισε, ότι υφίσταται συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία για προμήθεια 
φ.α.. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουγγαρία, 
όπως εγχώριες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Banatski Dvor.  
Σύμφωνα με την ίδια, το επόμενο έτος, το 30% με 40% του εισαγόμενου φ.α. θα 
προέρχεται από νέες πηγές.  
 
 Το χρέος της EPS ανέρχεται σε 1,4 δις Ευρώ 
Η Σερβική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPS), σε έκθεσή της, 
ανακοίνωσε καθαρή ζημία περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ για τους πρώτους 
τρεις μήνες του 2022. Η εταιρεία είχε, επίσης, ανακοινώσει ζημία 13,2 
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δισεκατομμυρίων δηναρίων (περίπου 110 εκατ. ευρώ) για το τελευταίο τρίμηνο 
του 2021, ενώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2021, σημείωσε κέρδη 8,5 
δισεκατομμυρίων δηναρίων. Η έκθεση αναφέρει ότι η EPS δεν επιδοτήθηκε από το 
κράτος και ότι προέβη σε δανεισμό. Οπότε, στις 31 Μαρτίου 2022, το χρέος της 
ανερχόταν σε 165,7 δισ. δηνάρια ή 1,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 
κύριος λόγος για την κατάσταση της EPS είναι η κατάρρευση του θερμοηλεκτρικού 
σταθμού Nikola Tesla (TENT), η οποία είχε ως αποτέλεσμα η EPS να εισάγει κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2021, 1.224 GWh ηλεκτρικής ενέργειας, για τα οποία 
κατέβαλε 289,7 εκατ. ευρώ - 278,7 εκατ. ευρώ, πάνω από τον προβλεπόμενο 
σχεδιασμό.  
 
 Atanackovic: Αδειοδότηση ηλιακών πάνελ σε 20 ημέρες 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, οι πολίτες της Σερβίας μπορούν πλέον να 
εγκαταστήσουν ηλιακά πάνελ στην ιδιοκτησία τους, με μόνη υποχρέωση να λάβουν 
υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο ανάδοχο εργολάβο ότι οι συσκευές, οι 
εγκαταστάσεις και το σημείο μέτρησης είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και 
πρότυπα. Σημειώνεται, ότι πριν τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας, η διαδικασία 
αδειοδότησης περιλάμβανε περισσότερα από 20 βήματα, η ολοκλήρωση των 
οποίων χρειαζόταν περίπου ένα έτος.  
 
 Οι σερβικές ενεργειακές εταιρείες EPS και Srbijagas θα μπορούσαν να 
χάσουν 2 δισ. ευρώ σε δύο ‘’περιόδους θέρμανσης’’ 

Οι συνολικές ζημίες των κρατικών επιχειρήσεων παροχής ενέργειας 
Elektroprivreda Srbije (EPS) και Srbijagas κατά τη διάρκεια της περιόδου 
θέρμανσης 2021/2022, ανήλθαν σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ενδέχεται 
να υποστούν ισόποση ζημία την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με το Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο. Είναι επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, 
του φυσικού αερίου και της θέρμανσης κατά 15%-20%, 65%- 75% και 10%-40%, 
αντίστοιχα. Οι συνέπειες της κακής διαχείρισης της EPS και της Srbijagas, 
επιδεινώθηκαν από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία αποκάλυψε επίσης 
τη μακροχρόνια εγχώρια κρίση των κρατικών ενεργειακών εταιρειών, αναφέρει το 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο: βλ. ανάλυσή του με τίτλο "Διαρθρωτικά προβλήματα 
του σερβικού ενεργειακού τομέα υπό το φως της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης: 
αιτίες, κόστος και πιθανές λύσεις". Το ήμισυ των ζημιών, δηλαδή περίπου 500 εκατ. 
ευρώ, έχει ήδη καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό με επιδοτήσεις για τη 
Srbijagas, ενώ τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ έχουν εξασφαλιστεί από την EPS, 
κυρίως με δάνεια. Η EPS και η Srbijagas θα μπορούσαν να υποστούν αντίστοιχες 
απώλειες και τον επόμενο χειμώνα, εάν δεν εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα, 
αναφέρεται στην έκθεση. Οι απώλειες θα είναι πιθανότατα λίγο μικρότερες από 1 
δισεκατομμύριο ευρώ, μοιρασμένες, περίπου εξίσου, μεταξύ EPS και Srbijagas, αλλά 
δεν μπορούν να συνεχιστούν επ' αόριστον. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
προειδοποιεί ότι σε κάποιο σημείο το έλλειμμα θα γίνει μη βιώσιμο βάρος, όχι μόνο 
για τις δύο εταιρείες, αλλά και για τα συνολικά δημόσια οικονομικά. Ένας 
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πρόσθετος κίνδυνος για τη Σερβία είναι ότι η σταθερή παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την επόμενη περίοδο θέρμανσης, θα εξαρτηθεί 
και πάλι από τις διαθέσιμες υποδομές και τις πηγές ενέργειας από το εξωτερικό - οι 
οποίες δεν είναι εγγυημένες, σύμφωνα με την έκθεση-. Το Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο πρότεινε αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15-20%, τόσο 
για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, ως επείγον, αλλά όχι επαρκές μέτρο 
για την ανάκαμψη του EPS. Η αύξηση των τιμών είναι οικονομικά δικαιολογημένη, 
διότι τα σημερινά τιμολόγια για τα νοικοκυριά είναι τόσο χαμηλά που ενθαρρύνουν 
την ανορθολογική κατανάλωση. Η EPS επιβαρύνεται από υπερβολικό αριθμό 
εργαζομένων και κακή διάρθρωση των αρμοδιοτήτων τους, πολύ υψηλούς μισθούς 
για θέσεις εργασίας με γενικά προσόντα, ύποπτες περιπτώσεις δημόσιων 
συμβάσεων, χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά (κάτω από το 
κόστος παραγωγής), μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση και καθυστέρηση στην 
ενεργειακή μετάβαση, αναφέρεται στην ανάλυση. 

Η EPS λειτουργεί επίσης υπό ισχυρή πολιτική επιρροή, χρησιμοποιείται ως πηγή 
οικονομικών πόρων για την κάλυψη πολλών αποτυχιών της εγχώριας οικονομικής 
πολιτικής ενώ ο ρόλος της επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει κοινωνικούς 
στόχους, τόσο όσον αφορά τις χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την 
απασχόληση. Τα εν λόγω ζητήματα θα μπορούσαν να περιορίσουν την βελτίωση 
των εσόδων από την αύξηση της τιμής του ρεύματος. Για το λόγο αυτό, το 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο πρότεινε προσωρινό πάγωμα των μισθών, αυστηρότερο 
έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και πολλές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, όπως λέει, 
πρέπει να ολοκληρωθούν μεσοπρόθεσμα. Η περίπτωση της Srbijagas είναι 
διαφορετική επειδή το αυξημένο κόστος για την προμήθεια φυσικού αερίου πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στην τιμή του φυσικού αερίου και της θέρμανσης για τους 
τελικούς καταναλωτές. Αντίθετα, οι σημαντικότερες κινήσεις για την EPS είναι να 
εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να κάνει στροφή στη διαχείριση, ενώ η αύξηση των 
τιμών είναι ένα συνοδευτικό μέτρο. Η τιμή για τους τελικούς καταναλωτές πρέπει 
να προσαρμοστεί στην τιμή που καταβάλλει η Srbijagas για τις εισαγωγές. Η Σερβία 
εισάγει περισσότερο από το 90% του φυσικού αερίου που καταναλώνει, οπότε η 
τιμή για τους τελικούς καταναλωτές πρέπει να προσαρμοστεί με την τιμή 
εισαγωγής που καταβάλλει η Srbijagas, σύμφωνα με την έκθεση. Η τιμή του 
φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 75%, όσο 
δηλαδή αυξήθηκε σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2021, ενώ στη Σερβία παρέμεινε πρακτικά παγωμένη, καταλήγει το 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η αύξηση για τα νοικοκυριά πρέπει να είναι 65%-70%, 
ενώ οι τιμές της τηλεθέρμανσης θα πρέπει να είναι 10%-40% υψηλότερες. 
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Εκδηλώσεις-Διεθνείς Εκθέσεις 

 
 Διοργάνωση της πρώτης διεθνούς έκθεσης οίνου στο Βελιγράδι, 1-4 
Σεπτεμβρίου 
Στις 1 έως 4 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στη Σερβία η πρώτη διεθνής έκθεση οίνου. 
Ειδικότερα, η έκθεση θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα των κυβερνήσεων της 
Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Open Balkans και θα φιλοξενηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βελιγραδίου "Sajam". 
Περισσότερες πληροφορίες: https://sajam.rs/en/calendar-2022-2/wine-vision  

 

Επενδύσεις 

 Αρχίζει η κατασκευή του νέου εργοστασίου της ιαπωνικής Nidec στο 
Novi Sad 

Ο θεμέλιος λίθος για την κατασκευή του νέου εργοστασίου της ιαπωνικής εταιρείας 
Nidec, στο Νόβι Σαντ, τέθηκε στις 4.7.2022. Θα είναι το δεύτερο εργοστάσιο στην 
πόλη που θα κατασκευάσει μια από τις πιο σύγχρονες εταιρείες παγκοσμίως για 
την παραγωγή ηλεκτρικών κινητήρων, δηλαδή το τμήμα της εταιρείας με την 
ονομασία Nidec Elesys Corporation. 

Ο πρόεδρος της Nidec Elesys Corporation, Toshiki Saito, επισήμανε ότι ελπίζει ότι οι 
καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα εμβαθύνουν μέσω της ίδρυσης αυτού του 
εργοστασίου στο Novi Sad. 

- Στόχος μας είναι να γίνουμε μητρική εταιρεία για την παραγωγή μετατροπέων για 
ολόκληρη την αγορά της ΝΑ Ευρώπης και ελπίζω ότι θα έχουμε εξαιρετικούς 
εργαζόμενους, τους οποίους το Novi Sad σίγουρα διαθέτει, το συντομότερο δυνατό - 
δήλωσε ο Toshiki Saito. Στη συνέχεια έθεσε τον θεμέλιο λίθο για την κατασκευή του 
νέου εργοστασίου μαζί με τον δήμαρχο Vucevic και τον διευθυντή του εργοστασίου, 
Aleksandar Nestorov. 

 

 
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. 

https://sajam.rs/en/calendar-2022-2/wine-vision
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

