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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Δημοσιονομικό πλεόνασμα για τη Σερβία τους πρώτους επτά μήνες του 2022  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο προϋπολογισμός της 
Σερβίας παρουσίασε πλεόνασμα 1,15 δις δηναρίων (9,8 εκατ. ευρώ) για τους 
πρώτους επτά μήνες του 2022. Σημειώνεται ότι για την ίδια περίοδο το 2021, είχε 
καταγραφεί έλλειμμα ύψους 39,6 δις δηναρίων. Τα έσοδα ανήλθαν σε 992,8 δις 
δηνάρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 17,5%, ενώ οι δαπάνες σε 991,7 δις, 
αυξημένες κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Ειδικότερα: 
Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 897,8 δις δηνάρια, από 750,1 δις την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, ενώ αυτά του ΦΠΑ ξεπερνούν τα 457,5 δισεκατομμύρια 
δηνάρια. Τα μη φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 89 δις δηνάρια, ελαφρώς αυξημένα 
σε σχέση με το 2021 (86,3 δις),  οι τρέχουσες δαπάνες υπολογίστηκαν σε 786 δις 
δηνάρια, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 4,7%, και τέλος, οι  κεφαλαιουχικές 
δαπάνες σε 184,2 δις δηνάρια. Μόνο τον μήνα Ιούλιο τ.έ., το πλεόνασμα του 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 36,8 δις δηνάρια.  
 
NBS: Αύξηση του βασικού επιτοκίου πολιτικής στο 3,5%  
Κατά τη  συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου τ.έ., το Εκτελεστικό Συμβούλιο της 
Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), αποφάσισε την αύξηση του βασικού 
επιτοκίου πολιτικής κατά 50 μ.β. στο 3,5%. Τα επιτόκια καταθέσεων και 
πιστωτικών διευκολύνσεων αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό – σε 2,5% και 4,5%, 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση "η λήψη της απόφασης αυτής, 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού και την επαναφορά του, 
εντός των ορίων της ζώνης ανοχής του “ κοντά στο 2%”".  
 
Η κυβέρνηση ενέκρινε απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού 
Η Σερβική Κυβέρνηση ενέκρινε, στις 15 Σεπτεμβρίου τ.έ., απόφαση αύξησης του 
ελάχιστου ωρομισθίου, κατά 14,3% - από 201,22 σε 230 δηνάρια. Συνεπώς, από την 
1η Ιανουαρίου τ.έ., ο κατώτατος μηνιαίος μισθός θα ανέρχεται σε 40.020 δηνάρια 
(περίπου 340 ευρώ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κατώτατος μισθός θα 
ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 40.000 δηνάρια, αυξανόμενος με ρυθμό υψηλότερο 
από τον πληθωρισμό, προκειμένου να διατηρηθεί αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής των πολιτών.  
 
Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας: Αύξηση μισθών κατά 13,4% το α΄ εξάμηνο 
τ.έ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας (RZS), οι μέσοι 
μισθοί στη Σερβία κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 ήταν 13,4% 
υψηλότεροι σε ονομαστικούς όρους και κατά 3% σε πραγματικούς, σε σχέση με το 
α’ εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με την RZS, ο μέσος ακαθάριστος μισθός τον Ιούλιο 
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ανήλθε σε 100.937 δηνάρια ενώ ο μέσος καθαρός μισθός σε 73.114 δηνάρια. Σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021, οι μισθοί ήταν κατά 13% υψηλότεροι σε 
ονομαστικούς όρους και 0,2% σε πραγματικούς όρους. 
 
Έρευνα για τους εργαζόμενους στον κλάδο IT στη Σερβία 
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την διαδικτυακή πλατφόρμα 
HelloWorld.rs σε συνεργασία με το πρακτορείο Masmi, ο μέσος μισθός στον τομέα 
IT στη Σερβία ανέρχεται σε περίπου 1600 ευρώ. Σημειώνεται δε, ότι ο μέσος 
καθαρός μισθός της χώρας κυμαίνεται σε περίπου 600 ευρώ. Η έρευνα αναφέρει 
επίσης, ότι περίπου το 10% των Σέρβων ειδικών πληροφορικής ‘’κερδίζει’’ μηνιαίως 
περισσότερα από 3.000 ευρώ, ενώ κατά την γενικότερη τάση οι μισθοί θα 
συνεχίζουν να αυξάνονται. Επιπλέον, η δημοσκόπηση αναφέρει ότι περίπου το 25% 
αυτών δεν είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, περίπου το 70% είναι ευχαριστημένοι 
με τη δουλειά τους και το 60% επιθυμεί να παραμείνει στην ίδια εταιρεία.  
 
H Σερβία εξασφάλισε δανεισμό από τα ΗΑΕ με επιτόκιο 3%  
Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου τ.έ., 
ότι η Σερβία είχε εξασφαλίσει δάνειο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με επιτόκιο 3%. Ειδικότερα, ο Σέρβος Πρόεδρος 
ανέφερε ότι, στην παρούσα κατάσταση, οι χώρες πρακτικά δεν μπορούν να λάβουν 
δάνεια σε μετρητά ενώ κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, 
λαμβάνουν δάνεια με επιτόκιο 6%. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι η Σερβία "βγαίνει" 
στη χρηματοπιστωτική αγορά, ως χώρα που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. 
Επομένως, ‘’υπάρχει αντίσταση’’ από όλους τους επενδυτές, καθώς η πλειοψηφία 
τους αφορά δυτικούς χρηματοοικονομικούς επενδυτές. Εν αντιθέσει, ο ευνοϊκός 
αυτός δανεισμός θα κάνει δυνατή την αποπληρωμή παλαιών δανείων που 
ελήφθησαν το 2010 και το 2011 με επιτόκιο 7,5%.  
 
Στατιστική Υπηρεσία: Πτώση στην παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού  
Σε ανακοίνωση της, η Σερβική Στατιστική Υπηρεσία (RZS) ανέφερε ότι η φετινή 
παραγωγή σιταριού - έως και τις 5 Σεπτεμβρίου τ.έ. - ανέρχεται σε 3.113 χιλιάδες 
τόνους, μειωμένη κατά 9,6% σε σχέση με το 2021. Αντίθετα, σε σύγκριση με το 
2021, η παραγωγή ηλίανθου αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,9%, ενώ η παραγωγή 
ζαχαρότευτλων θα μειωθεί κατά 21,4% και της σόγιας κατά 26,2%. Η παραγωγή 
σμέουρων και βύσσινου αυξήθηκε κατά 4,0% και 6,0% αντίστοιχα. Η αναμενόμενη 
παραγωγή καλαμποκιού ανέρχεται σε 4.523 χιλιάδες τόνους, κατά 25% μειωμένη 
σε σχέση με το 2021. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της δεκαετίας (2012-2021), η 
παραγωγή σιταριού αυξήθηκε κατά 15,9% και ηλίανθου κατά 13%. Μείωση 
σημείωσε η παραγωγή σόγιας (κατά 25,4%), αραβοσίτου κατά 27,5% και 
ζαχαρότευτλων κατά 36,3%. Τέλος, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
αναμένεται αύξηση της παραγωγής δαμάσκηνων (κατά 14,7%) και μείωση της 
παραγωγής μήλων (κατά 2,1%). Σε σχέση με τον μέσο όρο της δεκαετίας, η 
παραγωγή δαμάσκηνων αναμένεται να αυξηθεί κατά 6% ενώ των μήλων κατά 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 2022 

 

 

 4 

15,8%. Τα τελικά στοιχεία για την παραγωγή καλλιεργειών, για το 2022 θα 
δημοσιευθούν τον Μάρτιο του 2023.  
Η Σερβία επιτρέπει ξανά τις εξαγωγές πέλλετ  
Η Κυβέρνηση της Σερβίας εξέδωσε νέα απόφαση, με την οποία επιτρέπει τις 
εξαγωγές ξυλείας σε μορφή πέλλετ, τις οποίες είχε απαγορεύσει προσωρινά, στις 
αρχές του Αυγούστου τ.έ.. Τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής πέλλετ εξάγεται στην ΕΕ, δεδομένου ότι η ζήτηση στην τοπική αγορά 
είναι χαμηλή.  
 
Νέα μέτρα για την Αγορά Γάλακτος 
Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της στις αρχές Σεπτεμβρίου τ.έ., η Κυβέρνηση της 
Σερβίας αποφάσισε να θέσει νέα ανώτατη τιμή στις λιανικές πωλήσεις γάλακτος , 
αυξάνοντας της σε 128,99 RSD, ενώ προέβη σε μείωση του ανώτατου περιθωρίου 
κέρδους των παραγωγών, από 12% σε 5%. Τέλος, η σχετική απόφαση προέβλεπε, 
επίσης, την απαγόρευση εξαγωγής νωπού γάλακτος και ορισμένων 
γαλακτοκομικών προϊόντων έως τις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ..  Στη συνέχεια, με νέο στις 
αρχές Οκτωβρίου τ.έ., ήρε τον περιορισμό της τιμής του γάλακτος UHT με 2,8% 
λιπαρά, ορίζοντας ωστόσο το ανώτατο περιθώριο κέρδους σε 10%. Με το ίδιο 
διάταγμα παρατάθηκε επίσης η απαγόρευση εξαγωγής γάλακτος έως τις 31 
Οκτωβρίου τ.έ.. Όσον αφορά την κρυσταλλική ζάχαρη, η νέα ανώτατη τιμή 
ανέρχεται σε 109,99 RSD ανά κιλό, και η νέα ανώτατη τιμή νωπών πουλερικών σε 
319 RSD. Επιπλέον, αποφασίσθηκε η παράταση των περιορισμών στις τιμές 
πετρελαιοειδών έως τις 31 Οκτωβρίου τ.έ. και η άρση της απόφασης για την 
απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου-ντίζελ.  
 
 

Ενέργεια- Περιβάλλον 

 
Srbijagas: Η τιμή του φυσικού αερίου δεν θα αυξηθεί μέχρι το τέλος του 
έτους  
Ο Διευθυντής της Srbijagas, κ. Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς, ανακοίνωσε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου τ.έ., ότι η Σερβία έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες ποσότητες 
φυσικού αερίου για τη χειμερινή περίοδο, με τα δύο τρίτα  αυτών να 
προέρχονται από τη Ρωσία σε ευνοϊκή τιμή. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, 
μέχρι στιγμής στην Ουγγαρία έχουν αποθηκευτεί 350 εκατ. κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου, ενώ στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Μπανάτσκι Ντβόρ, 
περίπου 270-280 εκατ. κ.μ.. Τέλος, δήλωσε ότι η τιμή του φυσικού αερίου δε θα 
αυξηθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ στη συνέχεια το κράτος θα προσπαθήσει 
να συγκρατήσει την αύξηση της τιμής. 
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Demostat: H τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις θα 
αυξηθεί στα 120 ευρώ ανά MWh 
Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Demostat, η σερβική κυβέρνηση θα 
ανακοινώσει σύντομα μια νέα αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για 
τις επιχειρήσεις - από 95 σε 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Σημειώνεται ότι 
στις 30 Αυγούστου τ.έ., η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις, 
αυξήθηκε από 75 σε 95 ευρώ ανά MWh. Παρότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
για τις επιχειρήσεις στη Σερβία καθορίζονται στην ελεύθερη αγορά, σε αντίθεση 
με αυτές των νοικοκυριών οι οποίες ρυθμίζονται σε κρατικό επίπεδο, η 
κυβέρνηση αποφάσισε να παρέμβει την περίοδο κρίσης του περασμένου 
Νοεμβρίου, δίνοντας εντολή στην Κρατική Επιχείρηση ηλεκτρικής Ενέργειας - 
EPS να μην αναπροσαρμόσει τα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις των οποίων οι 
συμβάσεις έληγαν τον Νοέμβριο.  Η εν λόγω απόφαση συνέχισε να ισχύει τον 
Δεκέμβριο του 2021, μετά τον οποίο η τιμή καθορίστηκε στα 75 ευρώ ανά MWh 
και αυξήθηκε σε 95 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου.  
 
 

Κατασκευαστικά – Μεταφορές 
 

 
Έναρξη εμπορευματικών μεταφορών στη νέα σιδηροδρομική γραμμή 
Βελιγραδίου-Νόβι Σαντ 
Κατά τις νυχτερινές ώρες μεταξύ 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2022, για πρώτη φορά 
από την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής 
Βελιγραδίου - Νόβι Σαντ, τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες εμπορευματικές 
μεταφορές. Ειδικότερα, η δημόσια επιχείρηση Serbian Railways Infrastructure 
εγκαινίασε τη λειτουργία επτά εμπορευματικών τρένων -πέντε από το 
Βελιγράδι και δύο από το Νόβι Σαντ. Τα τρένα εκτελούν τη διαδρομή κάθε 
βράδυ από τις 11 μ.μ. έως τις 5 π.μ., ακολουθώντας τη διαδρομή Stara Pazova – 
Novi Sad – Novi Sad Ranzirna και Indjija – Novi Sad – Novi Sad Ranzirna. 
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, κάθε βράδυ, πέντε έως δέκα 
εμπορευματικά τρένα εκτελούν δρομολόγια στον σιδηρόδρομο μεταξύ 
Βελιγραδίου και Νόβι Σαντ.  
 
 

Σχέσεις Σερβίας με τρίτες χώρες 

 

Demostat: EE και ΗΠΑ οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της Σερβίας 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Demostat, οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της 
Σερβίας τα τελευταία 20 χρόνια είναι η ΕΕ και οι ΗΠΑ. Η συνολική βοήθεια της 
ΕΕ προς τη χώρα, ανέρχεται σε περίπου 3,7 δισ. ευρώ, ενώ η βοήθεια των ΗΠΑ 
σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό 
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εταίρο της Σερβίας αλλά και τον μεγαλύτερο μεμονωμένο δωρητή αναπτυξιακής 
βοήθειας. Σύμφωνα με ετήσιες δημοσκοπήσεις (πχ ΄΄Ευρωβαρόμετρο’’), παρόλα 
αυτά, η σερβική κοινή γνώμη, μετά από κατάλληλη προβολή άλλων 
‘’μηνυμάτων’’ μέσω των ΜΜΕ (κλπ), θεωρεί ότι οι ‘’μεγαλύτερες χώρες-φίλοι’’ 
της Σερβίας που της προσφέρουν την σημαντικότερη εξωτερική βοήθεια, είναι η 
Ρωσία και η Λ. Δ. Κίνας. 

 

Επιχειρηματικό Φόρουμ Σερβίας - Τουρκίας  
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας 
στο Βελιγράδι, έλαβε χώρα Επιχειρηματικό Φόρουμ, με περίπου 500 
συμμετέχοντες από 300 τουλάχιστον εταιρείες, το οποίο εγκαινίασαν οι 
Πρόεδροι των δύο χωρών. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, 
δήλωσε ότι η Σερβία αποτελεί χώρα ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια, ενώ επιπλέον τόνισε ότι το διμερές εμπόριο 
ανέρχεται σε περίπου δύο δισ. δολάρια και ελπίζει να βελτιωθεί περαιτέρω. 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Cadez, ανέφερε 
ότι οι σερβικές επιχειρήσεις έχουν πολλά να προσφέρουν στην τουρκική αγορά 
και είναι πολύ σημαντικό για τις δύο χώρες να αναβαθμίσουν τη συνεργασία 
τους σε υψηλότερο επίπεδο.  

 

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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