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Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη πορεία της σερβικής οικονομίας 

κατά το 2016 
Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός 
oικονομικής ανάπτυξης της Σερβίας κατά το 2016 και 2017 θα κυμανθεί στο 1,6% 
και στο 2,5% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η ιδιωτική κατανάλωση στη χώρα, η 
οποία αντιπροσωπεύει το 75,6% του εγχώριου ΑΕΠ, πρόκειται να αυξηθεί κατά 
+0,5% το 2016 και κατά +1,5% το 2017. Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση, η 
οποία παρουσίασε μείωση κατά -1,5% το 2015, θα ακολουθήσει την ίδια αρνητική 
τάση και κατά το 2016 παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση κατά  -0,3% ενώ αυξητική 
πορεία αυτής αναμένεται  από το 2017 και μετά. 
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά +4,7% το 
2016 και +5,3% το 2017, ενώ οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθούν 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά  +4,1% και +4,8% κατά το τρέχον και κατά το 
επόμενο έτος αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος κατά τα δύο προηγούμενα  
χρόνια διαμορφώθηκε στο + / - 1,5%, εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2,4% φέτος και 
στο 3,6% το 2017.  

 
Εξωτερικό εμπόριο 

Η αξία του συνολικού όγκου εξωτερικού εμπορίου της Σερβίας για το 2015, 
ανήλθε σε 28.421,2 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,6% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 12.028,4 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 
7,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, η δε αξία των 
εισαγωγών ανήλθε σε 16.392,8 εκ.ευρώ, υψηλότερη κατά 5,8% σε σύγκριση με 
την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα την οριακή αύξηση του 
σερβικού εμπορικού ελλείμματος κατά 0,6% (4.364,4 εκ.ευρώ).  

Κυριότερες αγορές των σερβικών εξαγωγών ήταν οι Ιταλία (16,18%), Γερμανία 
(12,51%), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (8,77%), Ρουμανία (5,58%) και Ρωσική 
Ομοσπονδία (5,42%), ενώ βασικότεροι προμηθευτές της σερβικής αγοράς ήταν οι 
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Γερμανία (12,39%), η Ιταλία (10,56%), η Ρωσική Ομοσπονδία (9,6%), η Κίνα 
(8,46%) και Ουγγαρία (4,76%). Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε 
η Σερβία  ήταν οδικά οχήματα , ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές , φρούτα και 
λαχανικά, δημητριακά και παράγωγα τους και μη σιδηρούχα μέταλλα. Κυριότερες 
ομάδες εισηγμένων προϊόντων ήταν τα οδικά οχήματα, πετρέλαιο και παράγωγά 
του, ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, μηχανήματα γενικά και φυσικό αέριο. 

 
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Σερβία 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας για το έτος 

2015, το ύψος των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στη Σερβία κατά το πρώτο 
εξάμηνο τους έτους ανέρχεται σε € 763,327εκ., η δε μεγαλύτερη μικτή εισροή 
ΑΞΕ κατευθύνθηκε στη μεταποιητική βιομηχανία (36%) και στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα (21%). Ως προς το απόθεμα ΑΞΕ στη Σερβία, σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, υπολογίζεται ότι από το έτος 2000 
έως το 2014 η Σερβία έχει προσελκύσει πάνω από 24 δις Ευρώ ΑΞΕ, ήτοι 
ποσοστό 72% του σερβικού ΑΕΠ το 2014.  

 
Συναλλαγματική Ισοτιμία του δηναρίου 

Το 2015, το δηνάριο υποτιμήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με ευρώ και σε 
σύγκριση με τα πιο ισχυρά νομίσματα παγκοσμίως, ήτοι δολάριο ΗΠΑ (-10,6%), 

ελβετικό φράγκο (-10,6%), ιαπωνικό γιεν (-10,1%). 
Ως αποτέλεσμα, η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του 
δηναρίου υποτιμήθηκε κατά 2,6% το 2015 (το καλάθι νομισμάτων για τον 
υπολογισμό αυτής της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελείται από το ευρώ και το 
δολάριο – με βαρύτητα 80% και 20% αντίστοιχα). 
Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του δηναρίου μειώθηκε κατά 
1,5% κατά τη διάρκεια της παρατηρούμενης περιόδου. 
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Πηγή: Εθνική Τράπεζα Σερβίας 

 
ΔΝΤ: ταχύτερη από το αναμενόμενο η ανάκαμψη της Σερβίας  

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της επικεφαλής του Τμήματος 
Αναπτυσσόμενων Οικονομιών για την Ευρώπη του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, κας Ana Ilina, η σερβική οικονομία ανέκαμψε ταχύτερα από το 
αναμενόμενο. Τόσο η Σερβία όσο και η Κροατία παρουσίασαν χαμηλότερη 
αύξηση του ΑΕΠ κατά την προηγούμενη περίοδο σε σχέση με άλλες χώρες, 
ωστόσο η σερβική οικονομία παρουσίασε ταχύτερο ρυθμό ανάκαμψης, με 
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αποτέλεσμα  το ΔΝΤ να αναθεωρήσει την προβλεπόμενη για το προηγούμενο 
έτος αύξηση του ΑΕΠ από 0,75% στο 1,75% για αυτό το έτος.  
 

Εθνική Τράπεζα Σερβίας: Μεταφορά των τραπεζικών κερδών εκτός Σερβίας  
Η διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), κα Jorgovanka Tabakovic, 
δήλωσε, την Παρασκευή, ότι το ασθενέστερο δηνάριο τον Ιανουάριο ήταν εν μέρει 
συνέπεια της μεταφοράς των τραπεζικών κερδών εκτός Σερβίας, αλλά και της 
αγοράς ξένου συναλλάγματος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 
χώρας. "Οι τράπεζες στη Σερβία ακόμα πραγματοποιούν κέρδη τα οποία 
μεταφέρουν εκτός της χώρας, χωρίς νομικούς περιορισμούς», είπε. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας η εκροή κεφαλαίων το 2015 έφτασε στα 280 
εκατομμύρια ευρώ και επιταχύνθηκε προς το τέλος του έτους. 
 

D&B: Πιθανή μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου στη Σερβία 
Ο οίκος αξιολόγησης Dun και Bradstreet (D&B) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η 
Σερβία εξακολουθεί να κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με υψηλό 
επιχειρηματικό κίνδυνο, επισημαίνοντας ωστόσο θετική τάση μείωσης  του εν 

λόγω κινδύνου. Η θετική τάση αποδίδεται στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για 
την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως ο νέος 
επενδυτικός νόμος και η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών 
αδειών. 
 

Βρετανοί επενδυτές στο Νόβι Σαντ 
Εκπρόσωποι της σερβικής κυβέρνησης και της βρετανικής εταιρείας παραγωγής 
αυτοκινήτων Delphi Automotive υπέγραψαν σύμβαση για τα περιουσιακά στοιχεία 
που θα δοθούν ως κίνητρα για την κατασκευή  νέας μονάδας παραγωγής στο 
Νόβι Σαντ, ανέφερε την Παρασκευή η Ραδιοφωνία και Τηλεόραση της Σερβίας 
(RTS). Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Aleksandar Vučić, δήλωσε ότι 3.000 
άτομα θα απασχοληθούν στο εργοστάσιο. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 
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επόμενου έτους, θα δημιουργηθούν 1.000 θέσεις εργασίας, οι δε υπόλοιπες  
2.000 μέχρι το τέλος του 2018. 
 

ΔΝΤ: Καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα, αλλά αργή η διαδικασία 
εξορθολογισμού 

Συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού της Σερβίας, κ. Aleksandar Vučić, και της 
Αποστολής του ΔΝΤ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο πλαίσιο της τέταρτης 
αξιολόγησης του εν εξελίξει Προγράμματος. Σύμφωνα με την τελευταία, η  Σερβία 
έχει επιτύχει καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και η θετική τάση συνεχίστηκε 
στις αρχές του τρέχοντος έτους, αλλά προβλήματα εντοπίσθηκαν στον 
εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Σημαντικό αντικείμενο διαβουλεύσεων 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την αποστολή του ΔΝΤ 
και με τον επικεφαλής του, κ. James Roaf, ήταν η πρόοδος στην αναδιάρθρωση 
των δημόσιων επιχειρήσεων  (Srbija gas, EPS και Železnice Srbije, και RTB Bor, 
Resavica και Petrohemija).  
 

Πώληση κρατικών χρεογράφων  

Η Διοίκηση Δημόσιου Χρέους της Σερβίας σε δημοπρασία η οποία 
πραγρατοποιήθηκε την Πέμπτη πούλησε τριετή ομόλογα δημόσιου αξίας περίπου 
31,6 δις δηναριων, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Σερβίας. Τα ομόλογα 
πωλήθηκαν με ετήσιο ρυθμό απόδοσης 5,95% και ημερομηνία ωρίμανσης το 
Φεβρουάριο 2019.  Η ζήτηση ανήλθε σε RSD 41,6 δις δηνάρια, ενώ η Διοίκηση 
Δημόσιου Χρέους προέβλεψε την πώληση ομόλογων αξίας RSD 30 δις δηναρίων 
από συνολική έκδοση 110 δις δηναρίων. 
 

Συνεργασία IFC με Ένωση Σερβικών Τραπεζών  
Η International Financial Corporation (IFC) υπέγραψε την Πέμπτη διετή 
συμφωνία συνεργασίας με την Ένωση Σερβικών Τραπεζών (UBS), για την 
παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους τραπεζίτες στη Σερβία και τους 
πελάτες τους, με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων και τη διαχείριση 
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των προβληματικών δανείων. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της IFC 
για τα Δυτικά Βαλκάνια, κο Τόμας Λούμπεκ, οι τράπεζες στη Σερβία βρίσκονται 
ακόμα σε περίοδο ανάρρωσης από την παγκόσμια οικονομική κρίση και 
πρόσθετα μέτρα είναι αναγκαία για την επίλυση του προβλήματος των επισφαλών 
δανείων και την αύξηση της υγιούς δανειοδότησης. Σημειώνεται ότι πάνω από το 
20% των τραπεζικών δανείων στη Σερβία είναι προβληματικά και ότι ο αριθμός 
αυτών των δανείων ήταν χαμηλότερος το 2008  κατά 4,7%. 
 

Δημόσια επιβάρυνση 10.000 ευρώ για κάθε χαμένη θέση εργασίας 
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Μητρώων Επιχειρήσεων, κατά την 
τελευταία τετραετία, το σερβικό δημόσιο εκταμίευσε πάνω από 290 εκατομμύρια 
ευρώ για την επιδότηση της απασχόλησης. Το αποτέλεσμα είναι 29.357 απώλειες 
θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι το 2012 ο ενεργός πληθυσμός ήταν 1.720.000, 
και το 2014 αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε 1.690.000. Τα στοιχεία για το 2015 δεν 
είναι ακόμα διαθέσιμα, αλλά δεδομένου ότι δεν προέκυψε δραστική αύξηση της 
απασχόλησης πέρυσι, ο αριθμός των θέσεων εργασίας παρέμεινε σε παρόμοιο 
επίπεδο. Με βάση το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων υπολογίζεται ότι, για 

κάθε χαμένη θέση εργασίας το σερβικό δημόσιο επιβαρύνεται με το ποσό των 
10.000 ευρώ.  
 

Επιβράδυνση στην παραγωγή του εργοστασίου Fiat 
Η παραγωγή του εργοστασίου Fiat Automobiles Serbia (FCA) στο Κρακούγιεβατς 
διεξάγεται σε πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι απασχολούνται κανονικά και 
δεν υπάρχουν προβλέψεις για πιθανή διακοπή κατασκευής του μοντέλου Fiat 
500L, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις των αρμοδίων.  
 

Απευθείας πτήσεις προς ΗΠΑ απ΄το Βελιγράδι 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βελιγραδίου θα είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει τις 
πρώτες πτήσεις προς τις ΗΠΑ οι οποίες αναμένονται τον Ιούνιο, δήλωσε η 
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Υπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας. Η 
Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) επισκέφθηκε το Βελιγράδι 
στις αρχές του Φεβρουαρίου για να ελέγξει την πρόοδο της εφαρμογής των 
μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Η Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι οι 
προετοιμασίες για τις υπερατλαντικές πτήσεις πάνε σύμφωνα με το σχέδιο και η 
Air Serbia θα εισαγάγει απευθείας πτήσεις προς τη Νέα Υόρκη πέντε φορές την 
εβδομάδα, τον ερχόμενο Ιούνιο. 
 
Αγορά της σλοβενικής θυγατρικής τράπεζας NKBM από Σέρβους επιχειρηματίες 

Η θυγατρική τράπεζα NKBM από το Μάριμπορ στη Σλοβενία, με βάση στην 
Σερβία, θα πωληθεί στους Σέρβους επιχειρηματίες, κ. Andrej Jovanović και κ. 
Bojan Milovanovic, ανακοίνωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug. Τα 
ΜΜΕ της Σλοβενίας ανέφεραν ότι η πώληση της σερβικής θυγατρικής θα 
αφαιρέσει το τελευταίο εμπόδιο για την τρίτη ισχυρότερη σλοβενική τράπεζα, 
NKBM, να πωληθεί στο επενδυτικό ταμείο Apollo από τις ΗΠΑ.  
 

Υπουργείο Οικονομίας: Νέος νόμος για 728 δημόσιες επιχειρήσεις 
Ο νέος νόμος για τις δημόσιες επιχειρήσεις, ο οποίος θα κατατεθεί στο 
Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, θα αφορά συνολικά σε 728 δημόσιες 
επιχειρήσεις, δήλωσε το Σάββατο το Υπουργείο Οικονομίας. Σημειώνεται ότι 
υπάρχουν 37 δημόσιες επιχειρήσεις στη Σερβία που έχουν ιδρυθεί από το κράτος 
και 691 δημόσιες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από τις περιφερειακούς και 
τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς. 
 

Σχέδιο νόμου για τις αποδοχές στο δημόσιο τομέα 
 Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο νόμου σχετικά με τις αποδοχές των 
εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο της 
Σερβίας με  επείγουσα διαδικασία, δήλωσε το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης. 
Επισημάνθηκε ότι ο νέος νόμος περί μισθολογίου θα εξορθολογήσει τις αποδοχές 
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του δημοσίου και θα διορθώσει αποκλίσεις και προβλήματα που προκύπτουν 
στην πράξη, αντικαθιστώντας πάνω από 20 νόμους και εσωτερικούς κανονισμούς 
με διαφορετικούς παράγοντες που καθορίζουν τους μισθούς του δημοσίου. Η 
θέσπιση  του νόμου για το  μισθολόγιο του δημοσίου αποτελεί  προϋπόθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χορήγηση δανείου 75 εκατ. δολαρίων προς την 
Κυβέρνηση της Σερβίας για τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα. 
 

Deloitte: Τα ηγετικά στελέχη στην οικονομία της Σερβίας πιο αισιόδοξα το 2016 
Περισσότερα από τα δύο τρίτα των ηγετικών στελεχών στον οικονομικό τομέα της 
Σερβίας προβλέπουν ότι η χώρα θα κατευθυνθεί προς ήπια αλλά σταθερή 
οικονομική ανάπτυξη αυτό το έτος, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας 
της συμβουλευτικής και ελεγκτικής εταιρεία Deloitte σχετικά με τις απόψεις των 
οικονομικών διευθυντών στην Κεντρική Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. 
Ειδικότερα,  68% των ερωτηθέντων στη Σερβία αναμένει το ΑΕΠ να αυξηθεί 
μεταξύ 0,6 και 1,5%.  
 

Συμφωνία σερβικών εταιρειών για την εξαγωγή τροφίμων στη Ρωσία 

Εταιρείες παραγωγής τροφίμων από τη Σερβία που συμμετείχαν στη διεθνή 
έκθεση τροφίμων την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία 
για την εξαγωγή τροφίμων αξίας 27,6 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε την Πέμπτη το 
Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας (PKS). Το PKS ανακοίνωσε ότι θα 
πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Βελιγράδι στις 11 Μαρτίου μεταξύ 
επιχειρηματιών της Σερβίας και εκπροσώπων των 15 ρωσικών περιφερειακών και 
ομοσπονδιακών αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων.  Οι σερβικές εξαγωγές 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε αυτή την αγορά έχουν μειωθεί κατά 
13,3%, ενώ αύξηση έχει παρατηρηθεί στην εξαγωγή μήλων (35%), νεκταρινιών 
(122%) και ροδακίνων (93%). Οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας με το ρούβλι 
επηρέασαν επίσης τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Σερβίας και της Ρωσίας 
το 2015. Η συνολική αξία των εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
από τη Σερβία προς τη Ρωσία ανήλθε σε 270 εκατ. δολάρια το περασμένο έτος. 
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Κατασκευή νέου κινεζικού εργοστασίου στο Βελιγράδι  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Βελιγραδίου, κ. Siniša Mali, η κατασκευή 
του κινεζικού εργοστασίου Mei Ta, για την παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, 
εξαρτημάτων κινητήρων και γενικών βιομηχανικών εξαρτημάτων θα αρχίσει τον 
Μάρτιο, στο Baric, κοντά στο Βελιγράδι . Το έργο είναι αξίας 60 εκατομμυρίων 
ευρώ, το δε εργοστάσιο το οποίο θα απασχολήσει 1.400 εργαζομένους, θα 
ολοκληρωθεί το 2017. 
 
 

** 


