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1. Οικονομύα τησ ερβύασ
1.1 Επιςκϐπηςη τησ ςερβικόσ οικονομύασ
Η Δημοκρατύα τησ ερβύασ βρύςκεται ςτη Νοτιοανατολικό Ευρώπη, με ςυνολικό γεωγραφικό
ϋκταςη 88.361km2 και εύναι η τρύτη μεγαλϑτερη χώρα ςτη Βαλκανικό Φερςϐνηςο, μετϊ την
Ελλϊδα και τη Βουλγαρύα.
ϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ τησ ερβύασ, ο πληθυςμόσ τησ χώρασ εύναι 7
εκατομμϑρια κϊτοικοι (δύχωσ το Κϐςςοβο και Μετϐχι). Περύπου το 20% του πληθυςμοϑ ζει
ςτην πρωτεϑουςα, το Βελιγρϊδι. Οι γυναύκεσ αποτελοϑν το 51,31% του ςυνολικοϑ
πληθυςμοϑ. Η ερβύα ϋχει εργατικό δυναμικό 3,1 εκατομμυρύων απϐ τα επτϊ εκατομμϑρια
του πληθυςμοϑ τησ. Οι ϋρβοι αντιπροςωπεϑουν το 83,32% του πληθυςμοϑ, ενώ οι
ςημαντικϐτερεσ εθνικϋσ μειονότητεσ εύναι οι Οϑγγροι (3,53%), οι Ρομϊ (2,05%), οι Βϐςνιοι
(2,02%), οι Κροϊτεσ (0,81%) και οι λοβϊκοι (0,73%).
Η ερβύα ϋχει ςημαντικϐ ορυκτό πλούτο, ϐπωσ αξιοςημεύωτεσ ποςϐτητεσ ϊνθρακα,
μϐλυβδου, ψευδαργϑρου, χαλκοϑ και χρυςοϑ, αλλϊ η ϋλλειψη επενδϑςεων, η οπούα ϋχει
επηρεϊςει τον μεταλλευτικό τομϋα επύ αρκετϊ χρϐνια, εμποδύζει την οικονομύα τησ χώρασ να
επωφεληθεύ επαρκώσ απϐ αυτϐν τον πλοϑτο.
Οι μεγαλύτερεσ πόλεισ εύναι η πρωτεϑουςα Βελιγρϊδι (πληθυςμϐσ 1,7 εκατομμϑρια), το Νϐβι
αντ-Νοvi Sad (350,000 ϊτομα), Νισ-Nis (258,000 κϊτοικοι) και Κραγκιοϑγιεβατσ-Kragujevac
(179,000 πολύτεσ).
Πολύτευμα

Κοινοβουλευτικό Δημοκρατύα

Πληθυςμόσ

7,5εκατ.

Αρχηγόσ του Κρϊτουσ

Πρόεδροσ Δημοκρατύασ

Πρωτεύουςα

Βελιγρϊδι

Η ερβικό εθνοςυνϋλευςη αποτελεύται απϐ 250 μϋλη με τετραετό θητεύα. Οι τελευταύεσ
βουλευτικϋσ εκλογϋσ διεξόχθηςαν το καλοκαύρι του 2020. Σο Κυβερνών Προοδευτικϐ Κϐμμα
και το οςιαλιςτικϐ Κϐμμα κατϋχουν τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα ςτην ςερβικό
Εθνοςυνϋλευςη. Σο Προοδευτικϐ Κϐμμα ερβύασ (SNS) του Προϋδρου Βοϑτςιτσ, παρϊ το
γεγονϐσ ϐτι πϋτυχε αυτοδυναμύα ςτισ εκλογϋσ του 2016 και 2020, επιλϋγει να ςχηματύζει
κυβερνητικοϑσ ςυναςπιςμοϑσ με το οςιαλιςτικϐ Κϐμμα ερβύασ. Σο SNS προϋκυψε απϐ
ςτελϋχη του Ριζοςπαςτικοϑ Κϐμματοσ που αποχώρηςαν, μεταξϑ των οπούων και ο πρώην
ϋρβοσ Πρϐεδροσ Νύκολιτσ.
Οι αδυναμύεσ ςτην λειτουργύα τησ ερβικόσ Εθνοςυνϋλευςησ αποτελοϑν απϐ τα ιδιαύτερα
αρνητικϊ ςημεύα των τελευταύων εκθϋςεων προϐδου τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (2019 και
2020).
Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ: Ο ςερβικϐσ τϑποσ ςημεύωςε εκρηκτικό ανϊπτυξη ςτα μϋςα τησ
δεκαετύασ του `90, ϐταν κυκλοφϐρηςαν οι πρώτεσ ανεξϊρτητεσ εφημερύδεσ. Σα μεγαλϑτερα
ϋντυπα ΜΜΕ ϋχουν την ϋδρα τουσ ςτο Βελιγρϊδι και εύναι εθνικόσ εμβϋλειασ. Σοπικϋσ
εφημερύδεσ με κυκλοφορύα μερικών χιλιϊδων φϑλλων υπϊρχουν ςχεδϐν ςε ϐλεσ τισ ςερβικϋσ
πϐλεισ. Η ςημερινό κατϊςταςη ςτη ερβύα ςτον τομϋα των ΜΜΕ αποτελεύ αντικεύμενο
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αρνητικών ςχολύων απϐ Διεθνεύσ Οργανιςμοϑσ, ςχετικϊ με αδυναμύεσ και ελλεύμματα,
ιδιαύτερα ϐςον αφορϊ την ελευθερύα ϋκφραςησ και την ανεξαρτηςύα των ΜΜΕ.
Η ερβύα απϋκτηςε το καθεςτώσ υποψόφιασ προσ ϋνταξη χώρασ ςτην ΕΕ με απϐφαςη του
Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου την 1η Μαρτύου 2012. Σο επτϋμβριο του 2013 τϋθηκε ςε ιςχϑ
ςυμφωνύα ςταθεροπούηςησ και ςϑνδεςησ μεταξϑ τησ ΕΕ και τησ ερβύασ. Σελικϊ, ςτισ 21
Ιανουαρύου 2014, πραγματοποιόθηκε η 1η Διακυβερνητικό Διϊςκεψη, ςηματοδοτώντασ την
επύςημη ϋναρξη των διαπραγματεϑςεων προςχώρηςησ τησ χώρασ ςτην ΕΕ. Η ερβύα ϋχει,
επύςησ, υπογρϊψει αρκετϋσ εμπορικϋσ ςυμφωνύεσ ϐπωσ η Ευρωπαώκό υμφωνύα
Ελευθϋρων υναλλαγών (ΕΖΕ) και η Κεντροευρωπαώκό υμφωνύα Ελευθϋρων υναλλαγών
(CEFTA), καθώσ και ςυμφωνύεσ με την ΕΕ, την Σουρκύα, τη Λευκορωςύα, το Καζακςτϊν και τη
Ρωςύα κ.ϊ. Σο εμπϐριο με τισ ΗΠΑ διεξϊγεται ςτο πλαύςιο του αμερικανικοϑ ςυςτόματοσ
γενικευμϋνων προτιμόςεων (ΓΠ ό GSP). Σο ΓΠ των ΗΠΑ παρϋχει προτιμηςιακϐ
δαςμολογικϐ καθεςτώσ για περιςςϐτερα απϐ 4.650 ςερβικϊ προώϐντα. Η ερβύα εύναι, επύςησ,
μϋλοσ τησ Οικονομικόσ υνεργαςύασ Ευξεύνου Πϐντου (ΟΕΠ).

*Πηγό : ερβικό Τπηρεςύα Ανϊπτυξησ 2019
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1.1.1 Βαςικϊ οικονομικϊ μεγϋθη
Tα ‘’fundamentals’’ τησ χώρασ, κατϊ τα τελευταύα χρϐνια, κρύνονται ωσ αρκετϊ ικανοποιητικϊ
απϐ τουσ διεθνεύσ αναλυτϋσ. ϑμφωνα με ςτοιχεύα που δημοςιοπούηςε η Κεντρικό Σρϊπεζα τησ
ερβύασ-NBS (Μϊρτιοσ 2020), η αϑξηςη του ΑΕΠ το 2019 ϋφθαςε το 4,2% και ο πληθωριςμόσ
το 1,85%. To κατϊ κεφαλό ειςόδημα ανϋρχεται ςε 7,445 ευρώ1 αν και ο μϋςοσ καθαρόσ
μιςθόσ ανϋρχεται μϐλισ ςε 475,07 ευρώ ό 59.740 δηνϊρια (Ιοϑνιοσ 2020). Ο κρατικόσ
προώπολογιςμόσ παρουςύαςε ϋλλειμμα για το 2019 τησ τϊξεωσ 0,2% του ΑΕΠ, ενώ το
δημόςιο χρϋοσ ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ απϐ 52% το 2019, μειώθηκε ςτο 48,9% τον Ιανουϊριο
του 20202. Η ανεργύα ςημειώνει ςταθερό διαχρονικό μεύωςη. Κατϊ το ϋτοσ 2019, η ανεργύα
κυμϊνθηκε ςτο 10.4%.
Πύνακασ 1.1: Βαςικϊ Οικονομικϊ Μεγϋθη ϋτουσ 2019*
Ονομαςτικό
ΑΕΠ
Μεταβολό
ΑΕΠ
Κατϊ
κεφαλόν ΑΕΠ

45.9 δισ ευρώ*

Ανεργύα

10,4%*

4,2%*

Πληθωριςμόσ

1,9%

6.593 ευρώ*

Χρϋοσ Γενικόσ
Κυβϋρνηςησ (% ΑΕΠ)
Εξαγωγϋσ

Ιςοζύγιο
-6.9%*
Ειςαγωγϋσ
Πληρωμών (%
ΑΕΠ)
(*) βλ. κατωτϋρω διαφοροποιημϋνουσ αντύςτοιχουσ ςτατιςτικοϑσ δεύκτεσ του Δ.Ν.Σ. (ςελ. 11)
Πηγό: National Bank of Serbia-NBS

52%*
23.398 εκατ.
Ευρώ*
27.966 εκατ.
Ευρώ*

Απϐ το 2014, ϐταν ανόρθε ςτην εξουςύα ο Πρϐεδροσ Αλ. Βοϑτςιτσ (Al.Vucic), παρατηρεύται
μακροοικονομικό ςταθερϐτητα και ςταδιακό βελτύωςη του επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ
ϋωσ και τισ αρχϋσ του 2020, πριν την πανδημύα του Covid-19. Τπενθυμύζεται ϐτι, κατϊ το
χρονικϐ διϊςτημα 2007-2018, η ερβύα προςϋλκυςε 26 δισ ευρώ Ωμεςεσ Ξϋνεσ Επενδϑςεισ
(ΑΞΕ) και η τϊςη διατηρόθηκε ανοδικό μϋχρι τισ αρχϋσ του 20203. Οι καθαρϋσ ειςροϋσ
ϊμεςων ξϋνων επενδϑςεων (ΑΞΕ), το ϋτοσ 2019, ανόλθαν ςε 7,3 δισ ευρώ. Σα πιο πρϐςφατα
ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για τον μόνα Ιανουϊριο 2020 επιβεβαύωςαν την δυναμικό των ΑΞΕ
(EUR 245.3 εκατ.).
Σα θετικϊ αποτελϋςματα αποτυπώνονται ςτισ ετόςιεσ βελτιωμϋνεσ αξιολογόςεισ των
ούκων πιςτοληπτικόσ ικανότητασ. Για το 2019, οι ούκοι S&P και Fitch αναβϊθμιςαν την
πιςτοληπτικό ικανϐτητα τησ ερβύασ ςε BB+, ενώ ο ούκοσ Moody's τη διατόρηςε ςε Ba3.
Η ςταθερότητα του τραπεζικού τομϋα διατηρόθηκε και ενιςχϑθηκε περαιτϋρω. Σο μερύδιο
των μη εξυπηρετοϑμενων δανεύων επύ του ςυνϐλου (των δανεύων) μειώθηκε ςτο 4,1% ςτα
τϋλη Δεκεμβρύου 2019. Η ερβύα για το 2019 βρύςκεται ςτην 44η θϋςη τησ κατϊταξησ τησ
Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ ςε ϐ,τι αφορϊ την ευκολύα ωσ προσ το Επιχειρεύν-Ease of Doing
Business (η χώρα μασ κατατϊςςεται μϐλισ ςτην 79η θϋςη). Όμωσ, ϐςον αφορϊ τον δεύκτη
ανταγωνιςτικότητασ μεταξϑ των 140 χωρών του Παγκοςμύου Οικονομικοϑ Υϐρουμ (2018-

βλ. IMF Country Report No 20/270, August 2020
βλ. Αντιπροςωπεύα τησ Ε.Ε. ςτη ερβύα-Eur.Union Delegation in Serbia, Δ.Ν.Σ.-I.M.F., Γραφεύο
τατιςτικόσ τησ ερβύασ-Statistical Office of the Republic of Serbia, Κεντρικό Σρϊπεζα ερβύασNational Bank of Serbia-NBS
3
βλ.‘’Ελλϊσ & ερβύα ωσ παρϊγοντεσ ςταθερϐτητασ ςτο παρελθϐν και ςτη Βαλκανικό
προοπτικό’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοϑμη, Eλλ. Ινςτιτοϑτο τρατηγιών Μελετών,
Αναςτατικϋσ Εκδϐςεισ Διον. Ν. Καραβύα, Αθόνα, 2020, ςελ.232-239
1
2
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2019), η ερβύα κατϋλαβε την 65η θϋςη, ενώ η Ελλϊδα την 57η4. Σϋλοσ η χώρα διακρύνεται
επύςησ ςτο δεύκτη καινοτομύασ5.
Όπωσ προαναφϋρθηκε, ϐλοι οι διεθνεύσ οικονομικού δεύκτεσ, ακϐμη και με μερικϋσ
διαφοροποιόςεισ, επιβεβαιώνουν ϐτι τα τελευταύα ϋξι χρϐνια, η ερβύα ϋχει πετϑχει ςταθερϊ
αναπτυςςόμενη οικονομύα με βελτύωςη των βαςικών οικονομικών δεικτών. Μϊλιςτα, παρϊ
την παγκϐςμια επιβρϊδυνςη, κατϊ το ϋτοσ 2018 το ΑΕΠ ςημεύωςε την πρώτη υψηλϐτερη
μεγϋθυνςη του τησ τελευταύασ δεκαετύασ. Η τϊςη αυτό βελτιώθηκε ακϐμη περαιτϋρω κατϊ το
ϋτοσ 2019, οφειλϐμενη, κατϊ κϑριο λϐγο, ςτισ επενδϑςεισ
Πύνακασ 1.2: Βαςικϊ Οικονομικϊ Μεγϋθη 2017-2021e
Κύριοι Δεύκτεσ (Nordea trade)
2017 2018 2019
2020
(e)
(e)
GDP (billions USD)
44.12 50.51 51.52
55.44
GDP (Constant Prices, Annual % Change)
2.0
4.4
4.2
-3.0
GDP per Capita (USD)
6,284 7,223e 7,398
7,992
General Government Balance (in % of 0.9
0.7
-0.1
0.1
GDP)
General Government Gross Debt (in % of 58.7
54.5
52.7
49.5
GDP)
Inflation Rate (%)
3.1
2.0
1.9
1.4
Unemployment Rate (% of the Labour 14.1
13.3
10.9
13.4
Force)
Current Account (billions USD)
-2.31 -2.62
-2.99
-2.85
Current Account (in % of GDP)
-5.2
-4.8
-6.9
-6.1

2021
(e)
59.95
7.5
8,676
0.0
46.5
1.9
13.0
-3.02
-5.5

Πηγό: Nordea- Όμιλοσ Φρηματο-οικονομικών Τπηρεςιών κανδιναβύασ6

Ο πληθωριςμϐσ, το 2018 βριςκϐταν ςτο 2,0%, ενώ το 2019 ςυνϋχιςε να βαύνει μειοϑμενοσ
(1,9% ). Ο κρατικόσ προώπολογιςμόσ παρουςύαςε πλεϐναςμα το 2017 ϐπωσ και το δϑο
επϐμενα ϋτη, ϋςτω και μειοϑμενο. Ψσ αποτϋλεςμα, το μερύδιο του δημϐςιου χρϋουσ ωσ
ποςοςτϐ του ΑΕΠ μειώθηκε κατϊ 18% (ςωρευτικϊ) απϐ το 2015, με τη βελτύωςη τησ
νομιςματικόσ ςϑνθεςησ μετϊ την αποπληρωμό δϑο ευρωομολϐγων (1,75 δις. Δολϊρια ΗΠΑ),
την αναχρηματοδϐτηςη πρϐςθετων USD 1,1 δις. απϐ τισ διεθνεύσ αγορϋσ κλπ. Σα ανωτϋρω
θετικϊ αποτελϋςματα αποτυπώθηκαν ςτισ βελτιωμϋνεσ αξιολογόςεισ των ούκων
πιςτοληπτικόσ ικανότητασ (S & P, Fitch και Moody's) για το 2017, ςτισ βελτιωμϋνεσ
προοπτικϋσ το 2018 (S & P), ςτην επιτυχό ολοκλόρωςη τησ ενδιϊμεςησ ςυμφωνύασ με το ΔΝΣ
και ςτη μεύωςη του επενδυτικοϑ ρύςκου τησ χώρασ (Ιοϑλιοσ 2019). Σο 2018 μϊλιςτα,
εγκρύθηκε ϋνα μϋςο ςυντονιςμοϑ πολιτικόσ με το ΔΝΣ και ολοκληρώθηκε με επιτυχύα η
δεϑτερη αναθεώρηςό του.
Σο Τπουργεύο Οικονομικών τησ ερβύασ ανακούνωςε την 7η.10.20207, ϐτι το ϋλλειμμα του
προώπολογιςμού τουσ πρώτουσ οκτώ μόνεσ του ϋτουσ 2020 ανόλθε ςε 344,6
βλ. ‘’Ελλϊσ & ερβύα ωσ παρϊγοντεσ ςταθερϐτητασ ςτο παρελθϐν και ςτη Βαλκανικό
προοπτικό’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοϑμη, op. cit., ςελ. 232
5
www.globalinnovationindex.org/Home
4

6

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/serbia/economical-context
Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου

7

διςεκατομμϑρια δηνϊρια. Σο ϋλλειμμα μϐνο τον Αϑγουςτο όταν 20,9 διςεκατομμϑρια δηνϊρια
με ειςπραχθϋντα ϋςοδα ςυνολικϊ 97,7 διςεκατομμϑρια, ςυμπεριλαμβανομϋνων 89,7
διςεκατομμυρύων φορολογικών εςϐδων. Σα ϋςοδα του ΥΠΑ υπολογύςτηκαν ςε 42,6
διςεκατομμϑρια δηνϊρια, απϐ τον φϐρο κερδών 18,9 διςεκατομμϑρια και απϐ τουσ δαςμοϑσ
18,2 διςεκατομμϑρια. Σα μη φορολογικϊ ϋςοδα του προϒπολογιςμοϑ ϊγγιξαν τα 7,5
διςεκατομμϑρια δηνϊρια, ενώ οι δωρεϋσ τα 0,5 διςεκατομμϑρια. Σα ϋξοδα ϋφθαςαν το
επύπεδο των 118,6 διςεκατομμυρύων δηναρύων με τισ ςυντϊξεισ, την υγεύα και ϊλλα ταμεύα να
απορροφοϑν 25,5 διςεκατομμϑρια. Οι επιδοτόςεισ ανόλθαν ςε 24,8 διςεκατομμϑρια και τα
ϋξοδα για υπαλλόλουσ 24,8 διςεκατομμϑρια. Σο ςυνολικό δημοςιονομικό ϋλλειμμα όταν
339,9 διςεκατομμϑρια δηνϊρια τουσ πρώτουσ οκτώ μόνεσ του 2020, ενώ το πρωτογενϋσ
δημοςιονομικϐ ϋλλειμμα 263,9 διςεκατομμϑρια. Σο δημόςιο χρϋοσ ανόλθε ςτα 26,61 δις.
Ευρώ ςτα τϋλη Αυγοϑςτου ό 56,7% του ΑΕΠ για το ϋτοσ. Όςον αφορϊ το 2019, το δημϐςιο
χρϋοσ (ό Φρϋοσ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ) περιορύςτηκε ςε 23 διςεκατομμϑρια ευρώ ό 52 % του
ΑΕΠ ςτα τϋλη του 2019 ενώ το Ιςοζύγιο Πληρωμών αντιπροςώπευε το -6,9% του ΑΕΠ.
ϑμφωνα με επιβεβαιωμϋνα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα του Δ.Ν.Σ. για το ϋτοσ 2019 8 ,
ςημειώνονται οι κϊτωθι διαφοροποιόςεισ απϐ τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα τησ Κεντρικόσ
Σρϊπεζασ τησ ερβύασ ό Εθνικόσ Σρϊπεζασ ερβύασ-NBS9: η αϑξηςη του πραγματικοϑ ΑΕΠ
όταν 3,5%, τα αποθεματικϊ ςυναλλϊγματοσ ανόλθαν ςε 12,5 διςεκατομμϑρια Ευρώ, οι
εξαγωγϋσ αντιπροςώπευαν το 36,2% του ΑΕΠ, οι ειςαγωγϋσ το -49,2%, το ιςοζϑγιο
πληρωμών το -6,9%%, το ιςοζϑγιο προϒπολογιςμοϑ το 0,2%, το χρϋοσ τησ γενικόσ
κυβϋρνηςησ το 52,7% ενώ η ιςοτιμύα του ευρώ προςδιορύςτηκε ςε 117,9 δηνϊρια.
Ψσ αρνητικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ερβικόσ Οικονομύασ , ξϋνοι αναλυτϋσ10 υπογραμμύζουν
την ϋλλειψη υποδομών ωσ προσ τισ μεταφορϋσ ςε μια περύκλειςτη χώρα, μεγϊλο και
αναποτελεςματικϐ δημϐςιο τομϋα,, ευαιςθηςύα ςτισ κλιματικϋσ μεταπτώςεισ (γεωργύα και
ενϋργεια), μειωμϋνη παραγωγικϐτητα, ϊτυπη ευρεύα χρόςη του ευρώ (67%), περιοριςμϋνη
ανϊπτυξη των πιςτώςεων (46%), ακϐμη ςημαντικό αλλϊ μειοϑμενη παραοικονομύα (24% του
ΑΕΠ και 20% ωσ προσ την εργαςύα) και μετανϊςτευςη του πλϋον εξειδικευμϋνου και νεαροϑ
εργατικοϑ δυναμικοϑ (ςε 30% ανϋρχεται η ανεργύα των νϋων).

βλ. Blic.rs, Rs.n1info.com
βλ. IMF Country Report No 20/270/ August 2020
9
βλ. κατωτϋρω πύνακα Μακροοικονομικών τοιχεύων
10
πχ ‘’Coface for Trade’’, Synthesis, 9.3.2020, www.coface.com/Economic-Studies-and-CountryRisks/
7
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Πύνακασ 1.3: Μακροοικονομικϊ ςτοιχεύα 2017-2020
2017
2018
2019
Αύξηςη του πραγματικού ΑΕΠ
2,0
(ςε%)
Σιμϋσ καταναλωτό (ςε%, ςε ετόςια
3,0
ςύγκριςη
Αποθεματικϊ ςυναλλϊγματοσ NBS- 9.962
Εθνικό Σρϊπεζα ερβύασ
(ςε εκατ. ευρώ)
Εξαγωγϋσ (ςε εκατ. ευρώ)
19.312
Ποςοςτό αύξηςησ εξαγωγών % ςε 11,1
ετόςια ςύγκριςη
Ειςαγωγϋσ (ςε εκατ. ευρώ)
22.343
Ποςοςτό αύξηςησ ειςαγωγών (ςε% 14,0
/ ςε ετόςια ςύγκριςη)
Ιςοζύγιο πληρωμών (ςε εκατ. -2.051
ευρώ)
Ωσ % του ΑΕΠ
-5,2
Ανεργύα (%)
13,5
Μϋςοσ μηνιαύοσ μιςθόσ
383,9
Ιςοζύγιο προώπολογιςμού
0,7
Χρϋοσ γενικόσ κυβϋρνηςη (%ΑΕΠ)
Ιςοτιμύα δηναρύου/ευρώ
ΑΕΠ (ςε εκατ. ευρώ)

57,9
118,47
39.183

4,4

4,2*

α’
τετρϊμηνο
2020
5,0

2,0

1,9

1,3

11.262

13.378*

13.115

21.166
9,6

23.398*
10,5

5.558
4,6

25.257
13,0

27.966*
10,7

6.884
7,9

-2.076

-3.160*

-989

-4,8
12,7
419,7
0,6

-6,9
10.4
465,9
0,2*

-9,0
9,7
504,0
-3,6

53,7
118,19
42.855

52,0*
117,59*
45.912

51,9
117,50
11.025

Πηγό: NBS-Εθνικό Σρϊπεζα ερβύασ
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1.1.2 Οικονομικϋσ υνϋπειεσ Πανδημύασ (Covid-19) και Προοπτικϋσ
Όλεσ oι προβλϋψεισ για την πορεύα τησ ςερβικόσ οικονομύασ εξαιτύασ τησ πανδημύασ του
κορωνοώοϑ εύναι δυςούωνεσ11 . Η νϋα κυβϋρνηςη τησ ερβύασ (2020) αναμϋνεται να βρεθεύ
αντιμϋτωπη με ϋνα πολϑ δϑςκολο χειμώνα 2021, καθώσ οι επιχειρηματύεσ προειδοποιοϑν ϐτι
ακϐμη και αν η πανδημύα ςταματόςει ςϑντομα, κϊτι που εύναι αρκετϊ απύθανο, οι επιχειρόςεισ
τουσ θα χρειαςτοϑν τουλϊχιςτον ϋναν χρϐνο για να ανακϊμψουν.
Εϊν ο αριθμϐσ των νϋων κρουςμϊτων ςυνεχύςει να ανεβαύνει και η οικονομικό δραςτηριϐτητα
να μειώνεται ςτο ελϊχιςτο δυνατϐ, τϐτε εύναι βϋβαιο πωσ το ΑΕΠ τησ ερβύασ θα μειωθεύ
περιςςϐτερο απϐ το προβλεπϐμενο, ενώ εύναι ρεαλιςτικϐ το ενδεχϐμενο παϑςησ λειτουργύασ
ενϐσ μεγϊλου αριθμοϑ μικρών επιχειρόςεων, καθώσ και μαζικών απολϑςεων.
Κατϊ το ‘’πρώτο κϑμα’’ τησ πανδημύασ, η ερβικό κυβϋρνηςη βοόθηςε τισ ιδιωτικϋσ
επιχειρόςεισ να καταβϊλουν τρεισ κατώτερουσ μιςθοϑσ, με την προϒπϐθεςη να διατηρόςουν
τισ θϋςεισ εργαςύασ ϋωσ το τϋλοσ Οκτωβρύου 2020. Φωρύσ πρϐςθετη βοόθεια απϐ την
κυβϋρνηςη, αυτϋσ οι επιχειρόςεισ δϑςκολα θα μπορϋςουν να αποφϑγουν τη μεύωςη του
προςωπικοϑ τουσ ό την τοποθϋτηςη των υπαλλόλων τουσ ςε αναγκαςτικό ϊδεια.
Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ ςτισ προβλϋψεισ για το ΑΕΠ, τον Απρύλιο του 2020, λϐγω τησ
αϑξηςησ των δαπανών που αφοροϑςαν ςτην πανδημύα, ϋγιναν προβλϋψεισ για πτώςη του
κατϊ 1,8%. Ϊωσ τον Ιοϑνιο 2020, ςτο πλαύςιο τησ ‘’εκλογικόσ ατμϐςφαιρασ’’, κυβερνητικού
αξιωματοϑχοι παρϋμεναν πολϑ αιςιϐδοξοι, υποςχϐμενοι ϐτι το ΑΕΠ δεν θα μειωθεύ. Ψςτϐςο, η
αϑξηςη του αριθμοϑ των κρουςμϊτων μετϊ τισ εκλογϋσ τησ 21ησ Ιουνύου 2020, περιϐριςε την
αιςιοδοξύα τουσ και οι προβλϋψεισ πλϋον αναφϋρουν μεύωςη του ΑΕΠ (τουλϊχιςτον κατϊ
1%).
Οι εκτιμόςεισ του Διεθνούσ Νομιςματικού Σαμεύου (ΔΝΣ), τον Ιοϑλιο του 2020, αναφϋρουν
μεύωςη του ΑΕΠ για το ϋτοσ 2020 κατϊ 3% και αϑξηςό του ςε 6% το 2021. Όμωσ το Δ.Ν.Σ.
κατϊ την πϋμπτη και τελικό εποπτεύα τησ ερβικόσ οικονομύασ ςτο πλαύςιο του Μϋςου
υντονιςμοϑ Πολιτικόσ-PCI-(5/10 Oκτ. 2020), αναθεώρηςε τισ εκτιμόςεισ του προσ μια
ευνοώκϐτερη κατεϑθυνςη. ϑμφωνα με αυτό, η ϑφεςη τησ οικονομύασ θα περιοριςτεύ ςτο 1,5%
κατϊ το 2020 (και θα ανακϊμψει το ϋτοσ 2021 ϋωσ το +5%), το ςυνολικϐ δημοςιονομικϐ
ϋλλειμα θα εύναι μικρϐτερο απϐ 9% του ΑΕΠ ενώ το δημϐςιο χρϋοσ θα παραμεύνει κϊτω του
60% του ΑΕΠ. Αυτϋσ οι εκτιμόςεισ θα επαληθευτοϑν εφϐςον οι Αρχϋσ αποφϑγουν τισ
‘’εφϊπαξ’’ πληρωμϋσ και τισ αυξόςεισ ςτισ ςυντϊξεισ, ενώ το ΔΝΣ ϋθεςε παρϊλληλα ϋνα ϐριο
ςτην αϑξηςη μιςθών του δημϐςιου τομϋα.
Αντύςτοιχεσ, πιο αρνητικϋσ, εύναι οι προβλϋψεισ τησ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ (Π.Σ.) κατϊ το
‘’πρώτο κϑμα’’ τησ πανδημύασ. την εξαμηνιαύα ϋκθεςη τησ (Regular Economic Report-RER,
Απρύλιοσ 2020) για τισ οικονομικϋσ εξελύξεισ ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια (Αλβανύα, ΒοςνύαΕρζεγοβύνη, Κοςςυφοπϋδιο, Μαυροβοϑνιο, Βϐρεια Μακεδονύα και ερβύα), χρηςιμοποιώντασ
διαθϋςιμα δεδομϋνα ςτισ 15 Απριλύου 2020, η Π.Σ. εκτιμοϑςε ϐτι η οικονομύα τησ ερβύασ
αναμενϐταν να ςυρρικνωθεύ κατϊ 2,5% το 2020. Αυτό η προβολό τησ Π.Σ. θα ύςχυε εφϐςον θα
αύρονταν τα μϋτρα περιοριςμοϑ για την καταπολϋμηςη του COVID 19 ϋωσ τα τϋλη Ιουνύου
2020. ϑμφωνα ϐμωσ με το αρνητικϐ τησ ςενϊριο, η Π.Σ. προϋβλεπε περαιτϋρω εξϊπλωςη του
11
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ιοϑ με ϊρςη των μϋτρων ςτα τϋλη Αυγοϑςτου 2020 και αντύςτοιχη ανϊκαμψη τησ οικονομικόσ
δραςτηριϐτητασ το τελευταύο τρύμηνο του 2020. ε αυτόν την περύπτωςη, η ςερβικό
οικονομύα θα ςυρρικνώνονταν κατϊ 5,3%. Η δε μεύωςη τησ ανϊπτυξησ ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια
προβλεπϐταν να κυμαύνεται μεταξϑ -3 και -5,6%. Όμωσ το Υθινϐπωρο 2020, η κατϊςταςη τησ
πανδημύασ επιδεινώθηκε μϋςω ‘’δεϑτερου κϑματοσ’’ εξϊπλωςόσ τησ, κϊτι που υπερϋβη ακϐμη
και τα δεδομϋνα του αρχικοϑ αρνητικοϑ ςεναρύου τησ Π.Σ..
Όςον αφορϊ την ερβύα, ο Πρϐεδροσ τησ ερβύασ, Aleksandar Vucic, παραδϋχθηκε το
καλοκαύρι του 2020, ϐτι το κρϊτοσ δεν δύναται να παρϊςχει πρόςθετη βοόθεια. υνεπώσ
οι επιχειρόςεισ που αντιμετωπύζουν μειωμϋνη ζότηςη για τα αγαθϊ και τισ υπηρεςύεσ τουσ θα
αναγκαςτοϑν να προβοϑν ςε ςημαντικϋσ μειώςεισ του κϐςτουσ παραγωγόσ, με απολϑςεισ,
περικοπϋσ μιςθών ό καθυςτερόςεισ ςτισ πληρωμϋσ τουσ. Τπενθυμύζεται ϐτι οι ϋρβοι
ιθϑνοντεσ, ςτην αρχό τησ πανδημύασ, ανϋφεραν ϐτι η χώρα τουσ διαθϋτει επαρκό αποθϋματα
ξϋνου ςυναλλϊγματοσ και 31 τϐνουσ χρυςοϑ12.
ϑμφωνα με την Εθνικό Τπηρεςύα Απαςχϐληςησ, ο αριθμόσ των ανϋργων αυξόθηκε κατϊ
10.800 μεταξϑ τησ 16ησ Μαρτύου -ϐταν προκηρϑχθηκε η κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ- και
τϋλουσ Ιουνύου 2020, αλλϊ οι εκτιμόςεισ κϊνουν λϐγο για πολϑ υψηλϐτερο αριθμϐ. Σα
εργατικϊ ςωματεύα υποςτηρύζουν ϐτι 300 ϋωσ 400 ϊτομα, κυρύωσ ϋκτακτοι εργαζϐμενοι,
χϊνουν την εργαςύα τουσ κϊθε μϋρα. ϑμφωνα με τον πρϐεδρο του εργατικοϑ ςωματεύου
«Ανεξαρτηςύα», Zoran Stojiljkovic, υπϊρχει πιθανϐτητα η ερβύα να βρεθεύ αντιμϋτωπη με
ςχεδϐν ϋνα εκατομμϑριο ανϋργουσ, εϊν δεν υπϊρξει ϋνα νϋο πακϋτο χρηματοοικονομικών και
ϊλλων μϋτρων ςτόριξησ ωσ απϊντηςη ςτην κρύςη που προκλόθηκε απϐ την πανδημύα του
κορωνοώοϑ13 . Ο ύδιοσ δε, πρϐτεινε η οικονομικό αυτό βοόθεια να δοθεύ ςτισ επιχειρόςεισ των
οπούων η παραγωγό μειώθηκε κατϊ 15 ϋωσ 20 τοισ εκατϐ και ϐχι ςε ϐλεσ.
Οι οικονομολϐγοι απϐ την πλευρϊ τουσ εύναι διχαςμϋνοι ςχετικϊ με το αν η κυβϋρνηςη πρϋπει
να υποςτηρύξει την επιχειρηματικό κοινϐτητα με πρϐςθετα κύνητρα και οικονομικό βοόθεια.
Μερικού θεωροϑν ϐτι δεν υπϊρχει δυνατϐτητα για κϊτι τϋτοιο, ενώ ϊλλοι προτεύνουν την
επιλεκτικό βοόθεια, δηλαδό προσ τουσ τομεύσ που ϋχουν πληγεύ περιςςϐτερο, ϐπωσ ο
τουριςμϐσ, η δημιουργικό βιομηχανύα και οι μεταφορϋσ.
Προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ ϋνα ϊλλο πακϋτο οικονομικόσ βοόθειασ, καταλόγει η ανϊλυςη, η
μελλοντικό κυβϋρνηςη θα πρϋπει να δανειςτεύ, αυξϊνοντασ ϋτςι το δημϐςιο χρϋοσ, που ϋχει
όδη ανϋλθει ςτα 26,79 δις. ευρώ (57,2% του ΑΕΠ, ενώ ο προϒπολογιςμϐσ θϋτει ωσ ϐριο το
60%). Η ερβύα δανεύςτηκε ϋνα δις. ευρώ τον Μϊιο 2020 με την ϋκδοςη ευρωομολϐγων και
κϊτι ανϊλογο ύςωσ να εύναι εκ νϋου απαραύτητο. Σο μϋγεθοσ του επϐμενου δανειςμοϑ θα
εξαρτηθεύ απϐ την πορεύα τησ πανδημύασ και την επακϐλουθη πτώςη τησ οικονομικόσ
δραςτηριϐτητασ.
υνεπώσ εύναι προφανϋσ ϐτι οι οικονομικϋσ επιπτώςεισ του COVID19, ϐπωσ ςυμβαύνει
διεθνώσ, πρϐκειται να αλλϊξει ριζικϊ την προ τησ πανδημύασ θετικό εικϐνα και τησ ςερβικόσ
οικονομύασ. Η μεύωςη των τουριςτικών ειςροών ςτη ερβύα θα επιφϋρει απώλεια εςϐδων
περύπου 1 δισ ευρώ, ςϑμφωνα με την YUTA (Ϊνωςη Σαξιδιωτικών Πρακτϐρων ερβύασ)14. Ο δε
αντύκτυποσ ςτον γεωργικό τομϋα θα αποτελϋςει καθοριςτικϐ παρϊγοντα για την ερβικό
Ekapija, 14.4.20, ςελ.1
βλ. αγγλϐφωνο δελτύο του πρακτορεύου Beta-16.7.20
14 Beta News, no 5926, ςελ. 4
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οικονομύα. Σϐςο οι εξαγωγϋσ ϐςο και οι ειςαγωγϋσ εκτιμϊται ϐτι θα μειωθοϑν κατϊ 10% και
οι επενδϑςεισ κατϊ 5,2% το 2020. Η πτώςη των δημοςύων επενδύςεων υπολογύζεται να
εύναι χαμηλϐτερη απϐ την πτώςη των ιδιωτικών επενδύςεων, καθώσ οι καταςκευϋσ,
ςυνόθωσ, παρουςιϊζουν ανϊπτυξη το καλοκαύρι.
Η αναμενϐμενη μετατϐπιςη του δημοςιονομικού ιςοζυγύου θα εύναι ςημαντικό με
αποτϋλεςμα το ϋλλειμμα να ανϋλθει ςτο 7% του ΑΕΠ το 2020. Σο δημϐςιο χρϋοσ προβλϋπεται
να φθϊςει το 64% του ΑΕΠ ϋωσ το τϋλοσ του 2020, καθώσ η μεύωςη των εςϐδων θα πρϋπει να
αντιςταθμιςτεύ. Όπωσ προαναφϋρθηκε , το ποςοςτϐ ανεργύασ υπολογύζεται να αυξηθεύ
ςημαντικϊ μεταξϑ 13,9% ϋωσ 18-19% απϐ το ςημερινϐ 10,4%. Οι δε τομεύσ των υπηρεςιών και
του τουριςμοϑ θα επηρεαςτοϑν περιςςϐτερο.
Σο δε γειτονικό και διεθνϋσ οικονομικό περιβϊλλον για την ερβύα θα εύναι εξύςου
προβληματικϐ. ϑμφωνα με την κα Linda Van Gelder, Διευθϑντρια τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ
για τα Δυτικϊ Βαλκϊνια, «το μϋγεθοσ τησ ύφεςησ εξαρτϊται από τη διϊρκεια τησ πανδημύασ
ςτην Ευρώπη (…) δεν υπϊρχει αμφιβολύα ότι προκαλεύ ςημαντικότατεσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ
για τα ςυςτόματα υγειονομικόσ περύθαλψησ, την παρϊλυςη τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ
και υπονόμευςη τησ ευημερύασ των ανθρώπων (…)». Η ϑφεςη ςε ϐλεσ τισ χώρεσ των Δυτικών
Βαλκανύων θα οδηγόςει ςε ςημαντικό πτώςη τϐςο τησ εγχώριασ ϐςο και τησ ξϋνησ ζότηςησ
κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ. Οι ταξιδιωτικού περιοριςμού και τα μϋτρα κοινωνικόσ
απϐςταςησ ϋχουν ιδιαύτερα παρατεταμϋνο αντύκτυπο ςτον τουριςμϐ και τισ υπηρεςύεσ, που
αντιπροςωπεϑουν περύπου το 50% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςε πϋντε χώρεσ τησ περιοχόσ
και το 75% ςτο Μαυροβοϑνιο. Σα προβλόματα τϐςο ςε ϐ,τι αφορϊ την προςφορϊ και τη
χαμηλϐτερη ζότηςη επηρεϊζουν πολλοϑσ μεταποιητικοϑσ τομεύσ, ενώ οι περιοριςμού
ρευςτϐτητασ και η οξεύα αβεβαιϐτητα περιορύζουν τισ επενδϑςεισ.
Ο κϑριοσ κύνδυνοσ για τα Δυτικϊ Βαλκϊνια εύναι ϐτι μια παρατεταμϋνη πανδημύα, καθώσ και
μια βαθϑτερη ϑφεςη ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, θα μποροϑςαν να καταςτόςουν δϑςκολη την
αντιμετώπιςη τησ εξελιςςϐμενησ οικονομικόσ κρύςησ. Οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι ςτα Δυτικϊ
Βαλκϊνια βαςύζονται ςτην αυτϐ-απαςχϐληςη, τη μερικό απαςχϐληςη και τα ειςοδόματα απϐ
αδόλωτεσ δραςτηριϐτητεσ. Αυτϋσ οι ομϊδεσ εύναι ευϊλωτεσ ςτην κρύςη αλλϊ εύναι δϑςκολο να
υποςτηριχθοϑν μϋςω ςυμβατικών μϋτρων.
ϑμφωνα με την ςχετικό ϋκθεςη τησ Π.Σ.15, ενδϋχεται να απαιτεύται πρϐςθετη υποςτόριξη προςαρμοςμϋνη ςτο τοπικϐ πλαύςιο για την υποςτόριξη ϐλων των ευϊλωτων ομϊδων ςτην
περιοχό.
Οι περιςςϐτερεσ χώρεσ των Δυτικών Βαλκανύων, ανακούνωςαν την επϋκταςη τησ κϊλυψησ
των υπαρχϐντων προγραμμϊτων κοινωνικόσ ςτόριξησ για τισ υπο-απαςχολοϑμενεσ
οικογϋνειεσ και τα πιο ευϊλωτα ϊτομα.
Δεδομϋνησ τησ αβϋβαιησ διϊρκειασ αυτόσ τησ κρύςησ, οι υπεϑθυνοι χϊραξησ πολιτικόσ παντοϑ
αντιμετωπύζουν το ύδιο δύλημμα: η χρόςη ϐλου του διαθϋςιμου δημοςιονομικοϑ χώρου για τον
μετριαςμϐ του ϊμεςου αντύκτυπου μπορεύ να αποδειχθεύ ‘’πυρκαγιϊ’’ αν ςυνεχιςτεύ η κρύςη.
Επομϋνωσ, οι πολιτικϋσ αποκρύςεισ πρϋπει να μετριϊςουν τα ϊμεςα αποτελϋςματα, να
προςαρμοςτοϑν ςτισ νϋεσ πραγματικϐτητεσ που ενδϋχεται να προκϑψουν και να αφόςουν
χώρο για να προετοιμϊςουν την οικονομύα για ανϊκαμψη.

βλ.
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regulareconomic-report
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Η ϋκθεςη εςτιϊζει ςτον μακροοικονομικϐ αντύκτυπο του COVID-19 ςτισ χώρεσ των Δυτικών
Βαλκανύων και την ανϊγκη για πρϐςθετη ανϊλυςη. Μια ςειρϊ απϐ περιοδικϋσ εκθϋςεισ τησ
Π.Σ., προςπαθοϑν να εξετϊςουν τον αντύκτυπο ςε ςυγκεκριμϋνουσ οικονομικοϑσ ό
κοινωνικοϑσ τομεύσ, καθώσ και τη φτώχεια ό την κατανομό ειςοδόματοσ ςτην περιοχό.
Όςον αφορϊ το διεθνϋσ επιχειρηματικό πλαύςιο, ςϑμφωνα με διαδικτυακϐ ςεμινϊριο που
διοργανώθηκε απϐ το Γαλλικϐ Εμπορικϐ Επιμελητόριο την (Απρύλιοσ 2020), οι ςυμμετϋχοντεσ
του τομϋα των μεγϊλων δικτύων διανομόσ και εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ (logistics),
ςυμφωνόςαν ϐτι η κρύςη των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων θα εύναι βαθιϊ. Aλλϊ τϐνιςαν
ϐτι θα πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με διϊφορουσ τρϐπουσ, ϐπωσ την “ςτροφό” προσ την
ψηφιοπούηςη. Η πανδημύα ϋχει επηρεϊςει ουςιαςτικϊ τισ μεταφορϋσ, κυρύωσ τισ οδικϋσ.
Τπϊρχει πρϐβλημα με την ϋλλειψη προςωπικοϑ ςε οριςμϋνεσ χώρεσ και πολλϋσ ςυνοριακϋσ
διαβϊςεισ παραμϋνουν κλειςτϋσ, ϐπωσ και με τον εφοδιαςμϐ απϐ την Κύνα. Σαυτϐχρονα το
εμπόριο μαγιϊσ ϋχει αυξηθεύ πϋντε ϋωσ δϋκα φορϋσ με την ύδια περύοδο πϋρυςι. Η δομό των
απαιτόςεων ϊλλαξε, αυξόθηκαν οι απαιτόςεισ για αλεύρι, κονςερβοποιημϋνα τρόφιμα,
χαρτύ υγεύασ καθώσ και οι διαδικτυακϋσ πωλόςεισ. Η περιοριςμϋνη χωρητικότητα
αποτελοϑςε εμπϐδιο για τουσ προμηθευτϋσ και οι μεταφορεύσ εύδαν την κυκλοφορύα να
επιβραδϑνεται. Μετϊ απϐ λύγεσ εβδομϊδεσ, η κατϊςταςη κϊπωσ βελτιώθηκε. Όςον αφορϊ την
εφοδιαςτικό αλυςύδα, η ϐλη κατϊςταςη εύχε προκαλϋςει αρχικϊ ‘’ςοκ’’ και πανικϐ. Οι
απαιτόςεισ αυξόθηκαν και οι προμηθευτϋσ δεν όταν ϋτοιμοι. Γενικώσ αυτό η κρύςη εύναι μια
μεγϊλη πρϐκληςη για την αλυςύδα εφοδιαςμού. Σο μϋλλον των επιχειρηματικών
δραςτηριοτότων θα αλλϊξει και ϐτι ο τομϋασ των οδικών μεταφορών ύςωσ αναθεωρηθεύ.
Εξετϊζονται καινοτομύεσ και επαναςτατικϋσ λϑςεισ, ϐπωσ αυτοματοποιημϋνα φορτηγϊ. Η
Κύνα εύναι πολϑ ςημαντικό ϐςον αφορϊ την κυκλοφορύα εμπορευματοκιβωτύων, η οπούα
μειώθηκε κατϊ 9%. Αυτϐ ςύγουρα θα ϋχει αντύκτυπο ςτουσ λιμϋνεσ κλπ των Βαλκανύων. Όςον
αφορϊ τισ αυτοκινητοβιομηχανύεσ, πολλϋσ εταιρεύεσ ϋπαυςαν να λειτουργοϑν. την
ευρωπαώκό αγορϊ, η παραγωγό μειώθηκε κατϊ 24% ςε 25% τον Μϊρτιο και τον Απρύλιο 2020.

1.1.3 Η Δομό τησ Οικονομύασ
Πύνακασ 1.5 - υμβολό κϊθε κλϊδου ςτο ΑΕΠ (2019)
υμβολό κϊθε κλϊδου ςτο ΑΕΠ (2019)
Αγροτικόσ
Σομϋασ
(%ΑΕΠ)
(% ετόςιασ μεταβολόσ)
Απαςχϐληςη ανϊ κλϊδο (% επύ τησ ςυνολικόσ
απαςχϐληςησ)
Πηγό: Παγκϐςμια Σρϊπεζα

6.3
15.2
16.9

Βιομηχανύα

Τπηρεςύεσ

25.5
2.8
25.1

50.0
2.8
58.0

Α. Γεωργύα
Η ςυμβολό τησ γεωργύασ ςτο ΑΕΠ τησ ερβύασ παραμϋνει υψηλό παρϊ την υποχώρηςό τησ
κατϊ την τελευταύα δεκαετύα. Σο ϋτοσ 2019, ο γεωργικϐσ τομϋασ αντιπροςώπευε το 6,3%
του ΑΕΠ τησ χώρασ, απαςχολώντασ ςχεδϐν το 16.9% του εργατικοϑ δυναμικοϑ (βλ.
Παγκϐςμια Σρϊπεζα). Η ερβύα ϋχει πολϑ ευνοώκϋσ φυςικϋσ ςυνθόκεσ (γη και κλύμα) για
ποικύλη γεωργικό παραγωγό. Σο ηπειρωτικϐ κλύμα με κρϑουσ χειμώνεσ και ζεςτϊ υγρϊ
καλοκαύρια εύναι ιδανικϐ για εντατικό παραγωγό φρούτων.
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Προ πενταετύασ η χώρα διϋθετε 5.056.000 εκτϊρια γεωργικόσ γησ (0,7 εκτϊρια κατϊ
κεφαλόν), εκ των οπούων 3.294.000 εκτϊρια εύναι αρϐςιμη γη (0,45 εκτϊρια κατϊ κεφαλό). Σο
ϋτοσ 2020 η ερβύα διαθϋτει 5 εκατομμϑρια εκτϊρια γεωργικόσ γησ. Οι γεωργικϋσ εξαγωγϋσ
αποτελοϑν περιςςϐτερο απϐ το ϋνα πϋμπτο ϐλων των πωλόςεων τησ χώρασ ςτην παγκϐςμια
αγορϊ. Η ερβύα εύναι ϋνασ απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ προμηθευτϋσ κατεψυγμϋνων φρούτων
ςτην ΕΕ (ο μεγαλϑτεροσ ςτη γαλλικό αγορϊ και 2οσ μεγαλϑτεροσ ςτη γερμανικό αγορϊ). Η ύδια
χώρα εύναι επύςησ απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ προμηθευτϋσ φροϑτων ςτην αγορϊ τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, με τη Γερμανύα και τη Γαλλύα να αποτελοϑν τισ ςημαντικϐτερεσ χώρεσ
πελϊτεσ τησ.
Η γεωργικό παραγωγό εύναι πιο εμφανόσ ςτη Βοώβοντύνα ςτην εϑφορη πεδιϊδα τησ Πανϐνιασ.
Η Βοώβοντύνα αντιπροςωπεϑει το 84% τησ ςυνολικόσ καλλιεργόςιμησ γησ. Ωλλεσ γεωργικϋσ
περιοχϋσ περιλαμβϊνουν τα Macva, Pomoravlje, Tamnava, Rasina και Jablanica.
Η δομό τησ γεωργικόσ παραγωγόσ αποτελεύται κατϊ 70% απϐ την παραγωγό αγροτικών
προώϐντων και 30% κτηνοτροφικών. Περύπου το 90% τησ αρϐςιμησ γησ εύναι ιδιϐκτητο και το
10% ανόκει ςτο κρϊτοσ. ϑμφωνα με την απογραφό τησ ερβικόσ Γεωργύασ του 2012, το
99,6% των γεωργικών οντοτότων όταν οικογενειακϊ νοικοκυριϊ και το 0,4% νομικϊ
πρϐςωπα. Σο μϋςο μϋγεθοσ τησ οικογενειακόσ εκμετϊλλευςησ ανϋρχεται ςε 4,5 εκτϊρια και το
μϋςο μϋγεθοσ των εμπορικών εγγεγραμμϋνων εκμεταλλεϑςεων εκτιμϊται ςε 10,6 εκτϊρια16.
Η ερβύα εύναι ο δεϑτεροσ μεγαλϑτεροσ παραγωγϐσ δαμϊςκηνων ςτον κϐςμο (582.485
τϐνουσ), ο δεϑτεροσ μεγαλϑτεροσ ςμϋουρων (89.602 τϐνουσ), ςημαντικϐσ παραγωγϐσ
αραβοςύτου (6,48 εκατομμϑρια τϐνουσ ό 32η ςτον κϐςμο) και ςύτου (2,07 εκατομμϑρια τϐνουσ
ό 35η παγκοςμύωσ). Ωλλα ςημαντικϊ ςερβικϊ γεωργικϊ προώϐντα εύναι τα εξόσ: ηλύανθοσ,
ζαχαρϐτευτλα, ςϐγια, πατϊτεσ, μόλα, χοιρινϐ κρϋασ, βϐειο κρϋασ, πουλερικϊ και
γαλακτοκομικϊ προώϐντα. Η παραγωγό φρούτων αποτελεύται κυρύωσ απϐ μόλα, ςταφϑλια,
δαμϊςκηνα, ροδϊκινα, αχλϊδια και μοϑρα. τη ερβύα χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ η επεξεργαςύα
φροϑτων για δημιουργύα τελικών προώϐντων ϐπωσ το μπρϊντι, οι μαρμελϊδεσ, οι χυμού και οι
κομπϐςτεσ. Οι κϑριεσ καλλιϋργειεσ εύναι ο αραβϐςιτοσ και το ςιτϊρι, μαζύ με το κριθϊρι, τη
βρϐμη και τη ςύκαλη. Σα ζωικϊ προώόντα που εξϊγονται περιλαμβϊνουν χοιρινϐ κρϋασ,
γαλακτοκομικϊ προώϐντα, πουλερικϊ και βϐειο κρϋασ
τη ερβύα υπϊρχουν 56.000 εκτϊρια αμπελώνων, που παρϊγουν περύπου 230 εκατομμϑρια
λύτρα κραςύ ετηςύωσ. Οι πιο διϊςημεσ περιοχϋσ αμπελουργύασ βρύςκονται ςτη Βοώβοντύνα και
τη ουματύγια.
Σο ςερβικϐ φορολογικό ςύςτημα διαφοροποιεύ τισ γεωργικϋσ εταιρεύεσ και τισ
μεμονωμϋνεσ/ατομικϋσ ιδιοκτηςύεσ κατϊ τη φορολϐγηςό τουσ. τον τομϋα τησ φορολογύασ, οι
γεωργικϋσ νομικϋσ οντϐτητεσ ϋχουν την ύδια μεταχεύριςη με ϐλα τα ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα και
εμπύπτουν ςτο εταιρικϐ φορολογικϐ ςϑςτημα. Όμωσ οι μεμονωμϋνοι αγρϐτεσ εύναι φυςικϊ
πρϐςωπα και φορολογικϊ εμπύπτουν ςτο ατομικϐ ςϑςτημα φϐρου ειςοδόματοσ.
Η ϊνοδοσ των τιμών των καυςύμων επηρεϊζει ιδιαύτερα τον γεωργικϐ τομϋα αυξϊνοντασ
ςημαντικϊ το κϐςτοσ τησ ςυγκομιδόσ των ςπϐρων. Σο ϋτοσ 2020 οι τιμϋσ των καυςύμων
βλ. ‘’Αγορϊ Ελαιολϊδου και Αγρο-Βιομηχανύα ςτη ερβύα’’, Γραφεύο Οικ. & Εμπ. Τποθϋςεων,
Πρεςβεύα
τησ
Ελλϊδοσ
ςτη
ερβύα,
επτϋμβριοσ
2020,
37
ςελ.http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71975
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αυξόθηκαν ςτα μϋςα τησ γεωργικόσ περιϐδου, πριν απϐ τη ςυγκομιδό τουσ. Μαζύ με ϊλλουσ
παρϊγοντεσ (πχ επιδημύα Covid-19), αυτϐ οδόγηςε ςε αϑξηςη των τιμών των βαςικών
γεωργικών προώϐντων ϐπωσ ςιτϊρι, ςϐγια, καλαμπϐκι.
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η ςερβικό κυβϋρνηςη παρεύχε υψηλϐτερεσ τιμϋσ αγορϊσ καλαμποκιοϑ,
ςύτου και ϊλλων δημητριακών, για να ςτηρύξει τον γεωργικϐ τομϋα, ο οπούοσ υπϋςτη ςοβαρϋσ
ζημιϋσ τον Μϊρτιο-Μϊιο του 2020, λϐγω απαγϐρευςησ λειτουργύασ των λαώκών, υπαύθριων
ό ‘’πρϊςινων αγορών’’. Η αποζημύωςη με τη μορφό υψηλϐτερων τιμών αγορϊσ ςιτηρών,
ωςτϐςο, αποτελεύ ςημαντικό ενύςχυςη μϐνο για τουσ παραγωγοϑσ δημητριακών, ενώ οι
καλλιεργητϋσ φροϑτων και ιδιαύτερα οι καλλιεργητϋσ λαχανικών υπϋςτηςαν μεγϊλεσ
απώλειεσ. τα μϋςα Ιουνύου 2020, ςτουσ παραγωγοϑσ βϑςςινου προςφϋρθηκε τϐςο χαμηλό
τιμό αγορϊσ που πολλού απϐ αυτοϑσ εγκατϋλειψαν τη ςυγκομιδό. Η απαγϐρευςη τησ
λειτουργύασ των ‘’πρϊςινων αγορών’’ διόρκεςε κατϊ την περύοδο τησ αρχικόσ ςοδιϊσ φροϑτων
και λαχανικών, ακριβϐτερησ και πιο κερδοφϐρασ. Περαιτϋρω πτώςη αυτών των τιμών
φαινϐταν αναπϐφευκτη μετϊ την λόξη τησ θερινόσ περιϐδου ϋτουσ 2020, με αποτϋλεςμα οι
παραγωγού να μην ϋχουν την ευκαιρύα να αντιςταθμύςουν εν μϋρει τισ απώλειϋσ τουσ.
Οι χαμηλϐτερεσ τιμϋσ χονδρικόσ δεν ςημαύνουν ςημαντικϊ χαμηλϐτερεσ τιμϋσ για τουσ
καταναλωτϋσ. Πολλϊ γεωργικϊ προώϐντα με χαμηλϐτερη τιμό αγορϊσ ςημεύωςαν ςημαντικϊ
υψηλϐτερεσ τιμϋσ ςτισ ‘’πρϊςινεσ αγορϋσ’’ τον Ιοϑνιο του 2020 απϐ ϐ, τι την αντύςτοιχη
περύοδο του 2019 (πατϊτεσ, χοιρινϐ κρϋασ, φαςολϊκια κ.λπ.). Επύςησ, οι τιμϋσ καταναλωτό για
την ειςαγωγό φροϑτων και λαχανικών (καρποϑζια, πεπϐνια, μπανϊνεσ, ςκϐρδα και λεμϐνια)
όταν πολϑ ακριβϋσ ςε ςϑγκριςη με το προηγοϑμενο ϋτοσ. Αυτϐ οφεύλεται ςτο κλεύςιμο
οριςμϋνων ςυνόρων που ςυνϋβαλε ςε υψηλϐτερεσ τιμϋσ μεταφορϊσ.
Β. Βιομηχανύα
Ο βιομηχανικϐσ τομϋασ χρύζει εκςυγχρονιςμοϑ και ξϋνων επενδϑςεων. Η ερβικό βιομηχανύα
ςυνειςφϋρει κατϊ 25,5% ςτο Ακαθϊριςτο Εγχώριο Προώϐν (ΑΕΠ) τησ χώρασ και απαςχολεύ το
25,1% του εργατικοϑ δυναμικοϑ.
Β.1. Μεταποιητικόσ Σομϋασ
O ερβικϐσ δευτερογενόσ τομϋασ χαρακτηρύζεται απϐ τουσ τομεύσ τησ επεξεργαςύασ τροφύμων,
αυτοκινητοβιομηχανύασ, εξορϑξεων βαςικών μετϊλλων, μη ςιδηροϑχων μετϊλλων,
φαρμακοβιομηχανύασ
κλωςτοϒφαντουργικών,
χημικών, ελαςτικών,
μηχανημϊτων,
ηλεκτρονικών, ζϊχαρησ, επύπλων κ.ϊ. Η ερβύα διαθϋτει 14 ελεύθερεσ εμπορικϋσ ζώνεσ
(Ε.Ζ.) ενώ απϐ τον επτϋμβριο του 2017, ο κλϊδοσ προςελκϑει πολλϋσ ϊμεςεσ ξϋνεσ
επενδϑςεισ.
Η βιομηχανύα όταν ο οικονομικόσ τομϋασ που επλόγη περιςςότερο τϐςο απϐ τισ κυρώςεισ
του ΟΗΕ ό το διεθνϋσ εμπορικϐ εμπϊργκο και τον βομβαρδιςμϐ του ΝΑΣΟ κατϊ τη δεκαετύα
του 1990, ϐςο και απϐ τη μετϊβαςη ςτην οικονομύα τησ αγορϊσ κατϊ τη διϊρκεια τησ
δεκαετύασ του 2000. Η βιομηχανικό παραγωγό ςημεύωςε δραματικό ςυρρύκνωςη. Σο 2013 η
ανωτϋρω παραγωγό όταν περύπου το όμιςυ αυτόσ του 1989.
Η αυτοκινητοβιομηχανύα τησ ερβύασ αποτελεύ ςημαντικϐ μϋροσ τησ οικονομύασ τησ χώρασ.
Ο τομϋασ κυριαρχεύται απϐ γερμανικϋσ βιομηχανύεσ. Ο εν λϐγω κλϊδοσ αντιπροςωπεϑει το
10% των εξαγωγών τησ ερβύασ καθώσ και το 14% των ξϋνων επενδϑςεων. Η
αυτοκινητοβιομηχανύα παρϋχει απαςχϐληςη ςε περιςςϐτερα απϐ 40.000 ϊτομα. Η Fiat
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Chrysler Automobile εύναι ο μεγαλϑτεροσ ‘’κλαδικϐσ’’ επενδυτόσ ςτη ερβύα. Η εταιρεύα
παρϊγει τουλϊχιςτον 100.000 οχόματα ετηςύωσ, τα οπούα εξϊγονται κυρύωσ ςτισ Ηνωμϋνεσ
Πολιτεύεσ, ςτισ χώρεσ τησ πρώην Γιουγκοςλαβύασ και ςτη Ρωςύα, καθώσ και ςτισ αγορϋσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Η Ρωςύα ειςϊγει το 31% των αυτοκινότων τησ ερβύασ.
Η αυτοκινητοβιομηχανύα εντοπύζεται, κυρύωσ, ςτο ςϑμπλεγμα που βρύςκεται ςτην ευρϑτερη
περιοχό τησ πϐλησ Kragujevac ενώ οι εξαγωγϋσ τησ υπερβαύνουν τα δϑο διςεκατομμϑρια
δολϊρια.
Η βιομηχανύα τροφύμων εύναι γνωςτό τϐςο ςε περιφερειακϐ ϐςο και ςε διεθνϋσ επύπεδο.
Μερικϊ απϐ τα διεθνό εμπορικϊ ‘’ςόματα’’ του κλϊδου τροφύμων και ποτών εύναι
εγκατεςτημϋνα ςτη ερβύα ϐπωσ οι PepsiCo, Nestlé , Coca-Cola (Βελιγρϊδι), Heineken (Νϐβι
αντ) και Carlsberg (Backa Palanka) ό Nordzucker τησ βιομηχανύασ ζϊχαρησ.
Η βιομηχανύα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τησ ερβύασ βρϋθηκε ςτην κορϑφωςό τησ τη
δεκαετύα του 1980 αλλϊ ςόμερα αντιπροςωπεϑει το ϋνα τρύτο του τϐτε μεγϋθουσ τησ. Σην
τελευταύα δεκαετύα αναζωογονόθηκε μϋςω επενδϑςεων εταιρειών ϐπωσ η Siemens
(ανεμογεννότριεσ) ςτη Subotica, τησ Panasonic (ςυςκευϋσ φωτιςμοϑ) ςτο Svilajnac, ςτο
Valjevo και ςτο Gorenje (ηλεκτρικϋσ οικιακϋσ ςυςκευϋσ). Η ερβύα καταςκευϊζει, επύςησ, Intel
smartphones με την ονομαςύα Tesla smartphones.
Η φαρμακευτικό βιομηχανύα ςτη ερβύα περιλαμβϊνει δώδεκα καταςκευαςτϋσ γενϐςημων
φαρμϊκων, εκ των οπούων η Hemofarm ςτη Vrsac και η Galenika ςτο Βελιγρϊδι,
αντιπροςωπεϑουν το 80% του ϐγκου παραγωγόσ. Η εγχώρια παραγωγό καλϑπτει πϊνω απϐ
το 60% τησ τοπικόσ ζότηςησ.
Β.2 Μεταλλευτικό Βιομηχανύα
Εκτιμϊται ϐτι η ερβύα διαθϋτει ορυκτούσ πόρουσ αξύασ 263 διςεκατομμυρύων δολαρύων.
Ψςτϐςο, η αξύα των εξορϑξεων περιορύζεται, προσ το παρϐν, μϐνο ςτο ποςϐ των 3,7
διςεκατομμυρύων δολαρύων ΗΠΑ.
Δεδομϋνου ϐτι ο εξορυκτικϐσ τομϋασ αποτελεύ μια επιχεύρηςη ϋνταςησ κεφαλαύου, η χώρα ϋχει
‘’ανούξει τισ πϐρτεσ τησ’’ ςε ξϋνουσ επενδυτϋσ. Πολλϋσ ξϋνεσ εταιρεύεσ που αςχολοϑνται με την
εξϐρυξη προϋρχονται απϐ τον Καναδϊ και τισ ΗΠΑ. Τπϊρχουν, επύςησ, ϊνω των 100 πεδύων
γεωλογικόσ εξερεϑνηςησ ςτη ερβύα ενώ ξϋνεσ εταιρεύεσ επενδϑουν 10-100 εκατομμϑρια USD
κϊθε χρϐνο ςτο χώρο αυτϐ.
υνεπώσ η εξορυκτικό βιομηχανύα τησ ερβύασ εύναι ςυγκριτικϊ ιςχυρό. Η χώρα εύναι
πλοϑςια ςε ορυκτοϑσ πϐρουσ ϐπωσ ο ϊνθρακασ , ο χαλκϐσ ό ο χρυςϐσ.
Η ερβύα εύναι πολϑ μεγϊλοσ παραγωγϐσ ϊνθρακα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ
Νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ (7οσ ςτην Ευρώπη) και 18οσ διεθνώσ. Οι εξορϑξεισ
πραγματοποιοϑνται ςτισ περιοχϋσ Kolubara και Kostolac. Η χώρα αποτελεύ, επύςησ, τον 23ο
μεγαλϑτερο παραγωγϐ χαλκού ςτον κϐςμο (3ο ςτην Ευρώπη). Η εξϐρυξό του γύνεται απϐ την
Zijin Bor Copper, ςημαντικό εξορυκτικό εταιρεύα που εξαγορϊςτηκε απϐ την κινεζικό Zijin
Mining το 2018. Σα ορυχεύα εξϐρυξησ χρυςού βρύςκονται ςτην ανατολικό ερβύα ςε περιοχϋσ
ϐπωσ Bor, Raska, Majdanpek, Negotin, Zajecar ό Medvedja. ημαντικό εκχϑλιςη χρυςού
αναπτϑςςεται ςτη περιοχό του Majdanpek.
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Οι πλοϑςιοι ορυκτού πϐροι ςυνϋβαλαν ςτη ανϊδειξη τησ χώρασ ςε κορυφαύο παραγωγϐ
χϊλυβα. Η ετόςια παραγωγό, περύπου, 2 εκατομμυρύων τϐνων ακατϋργαςτου χϊλυβα,
προϋρχεται εξ ολοκλόρου απϐ τη χαλυβουργεύα του Smederevo, ςυμφερϐντων του κινεζικοϑ
ομύλου Hesteel.

Β.3. Κλϊδοσ Καταςκευών και Μηχανημϊτων
Η βιομηχανύα μηχανημϊτων και καταςκευών βρύςκεται κυρύωσ ςτην πρωτεϑουςα τησ χώρασ.
Αυτϐσ ο τομϋασ αναπτϑςςεται ραγδαύα λϐγω του εκςυγχρονιςμοϑ των τριών μεγϊλων πϐλεων
τησ ερβύασ, του Βελιγραδύου, του Νϐβι αντ και του Νισ. Ο κλϊδοσ επηρεϊςτηκε δυςμενώσ
απϐ την παγκϐςμια οικονομικό κρύςη του 2008. Εκεύνη την εποχό, ϊνω των 2.000
καταςκευαςτικών εταιρειών ϋπαυςαν τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ, 100 ϊλλεσ χρεοκϐπηςαν και
περιςςϐτεροι απϐ 20.000 εργαζϐμενοι ϋχαςαν τη δουλειϊ τουσ. Παρ 'ϐλα αυτϊ, η βιομηχανύα
ανϋκαμψε τα επϐμενα χρϐνια και τώρα αναπτϑςςεται με ταχϑ ρυθμϐ λϐγω των ευνοώκών
φορολογικών ςυντελεςτών και των ςημαντικών επενδϑςεων απϐ ξϋνουσ επενδυτϋσ. Σα δε
ϋργα υποδομών (πχ αυτοκινητϐδρομοι, ςιδηρϐδρομοι, αεροδρϐμια, επεξεργαςύα λυμϊτων και
αποβλότων κλπ), απολαμβϊνουν εθνικόσ και διεθνοϑσ χρηματοδϐτηςησ 17 . Μϐνο το
Οικονομικϐ και Επενδυτικϐ χϋδιο για τα Δυτικϊ Βαλκϊνια προβλϋπει το ποςϐ των ϋξι
διςεκατομμυρύων ευρώ για ϋργα ςτουσ τομεύσ των μεταφορών, ενϋργειασ, ψηφιακόσ
ςυνδεςιμϐτητασ, γεωργύασ, υγεύασ και εκπαύδευςησ. Η δε Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδϑςεων
ϋχει επενδϑςει 2,3 διςεκατομμϑρια ευρώ ςτη ερβύα ςτισ μεταφορϋσ και οκτώ διςεκατομμϑρια
ευρώ ςε διϊφορουσ ϊλλουσ τομεύσ ςε ϐλη την περιοχό..
Γ. Σομϋασ Πληροφορικόσ
Ψσ γνωςτϐ η βιομηχανύα τεχνολογιών-πληροφοριών και επικοινωνιών (ΣΠΕ) γνωρύζει μεγϊλη
ανϊπτυξη διεθνώσ. Σο ύδιο φαινϐμενο παρατηρεύται και ςτη ερβύα ϐπου οι Αρχϋσ τησ ϋθεςαν
την ψηφιοπούηςα ωσ προτεραιϐτητα. Ψςτϐςο, το περιβϊλλον τησ βιομηχανύασ ΣΠΕ ςτη
ερβύα, που αφορϊ κυρύωσ το κανονιςτικϐ, πολιτικϐ και εκπαιδευτικϐ πλαύςιο, προςφϋρει
μεγϊλα περιθώρια βελτύωςησ.
Η Ϊνωςη Πληροφορικόσ τησ ερβύασ (DIS) εκτιμϊ ϐτι, ςϑντομα, η αξύα τησ αγορϊσ
πληροφορικόσ ςτη ερβύα θα ανϋλθει ςτο ποςϐ των 580 εκατομμυρύων ευρώ. Οι δε εξαγωγϋσ
λογιςμικοϑ θα μποροϑςαν να προςεγγύςουν το ποςϐ των 1,4 διςεκατομμυρύων ευρώ.
Η DIS απευθϑνει ϋκκληςη ςτισ αρχϋσ να διπλαςιϊςουν τισ εκπαιδευτικϋσ ποςοςτώςεισ, καθώσ
θα χρειαςτοϑν ϊλλοι 20.000 μηχανικού για να δημιουργόςουν εξαγωγϋσ αξύασ 2
διςεκατομμυρύων ευρώ.
ϑμφωνα με το DIS, ςτη ερβύα το 80% των νοικοκυριών διαθϋτουν ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο.
Σο 73% αυτών διαθϋτει υπολογιςτϋσ, καθιςτώντασ τη ερβύα μια μεςαύα ανεπτυγμϋνη χώρα
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ςε αυτϐν τον τομϋα, Η τοπικό αγορϊ πληροφορικόσ αναπτϑςςεται με ρυθμϐ που ξεπερνϊ το
10%18.
Δ. Ενεργειακόσ Κλϊδοσ
Ο ενεργειακϐσ τομϋασ ϐλων των χωρών αντιμετωπύζει μια μεγϊλη πρϐκληςη: την προςαρμογό
του κλϊδου ςε νϋεσ πολιτικϋσ, πρακτικϋσ και τεχνολογύεσ, με ςκοπϐ την ςταθερό μεύωςη των
εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα. Η διαδικαςύα αυτό, ςϑμφωνα με τισ εκτιμόςεισ τησ ΕΕ, θα
πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ ϋωσ το ϋτοσ 2050.
Κατϊ ςυνϋπεια οι περιςςϐτερεσ χώρεσ, μεταξϑ των οπούων και αυτϋσ των Δυτικών
Βαλκανύων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ερβύασ, κατϊ τη διϊρκεια τησ μεταβατικόσ περιϐδου
θα χρηςιμοποιοϑν μεν ορυκτϊ καϑςιμα, αλλϊ θα βαςύζονται περιςςϐτερο ςε ΑΠΕ.
Παρϐλο που απϐ τα τϋλη του 2018 η ενϋργεια τησ ερβύασ προϋρχεται κατϊ 20,3% απϐ αυτό
των ΑΠΕ, ο πρώην Τπουργϐσ Μεταλλεύων και Ενϋργειασ, κ. Αλεξϊνταρ Αντύτσ, εκτιμϊ ϐτι η ΕΕ
ϋθεςε ϋναν ρεαλιςτικϐ ςτϐχο για τη ερβύα: η κατανϊλωςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ,
ϋωσ τα τϋλη του 2020, θα καλϑπτει το 27% τησ ςυνολικόσ παραγωγόσ ενϋργειασ τησ χώρασ. .
Τπϊρχουν μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ, πρωτύςτωσ ϐςον αφορϊ τη βιομϊζα, την αιολικό, την ηλιακό,
τα υδροθερμικό (αποθηκευμϋνη θερμϐτητα ςε ϑδωρ) και γεωθερμικό ενϋργεια κλπ. ϑμφωνα
με τον πρώην Τπουργϐ, η ερβύα ϋχει πραγματικϊ τισ δυνατϐτητεσ να ςυμβϊλλει ςτη μϊχη
κατϊ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ςτισ επϐμενεσ δεκαετύεσ.
Η Επικεφαλόσ τησ Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδϑςεων (ΕΣΕ) για τα Δ. Βαλκϊνια, κα Νϋγκρε,
ανακούνωςε την ςυνειςφορϊ 1 δισ ευρώ για την υποςτόριξη των επενδϑςεων ςε
περιβαλλοντικϊ ςχϋδια για την καταπολϋμηςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ.
Ο τομϋασ τησ ενϋργειασ εύναι ϋνασ απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ και ςημαντικϐτερουσ τομεύσ για την
οικονομύα τησ χώρασ. Η ερβύα εύναι καθαρόσ εξαγωγϋασ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και
ειςαγωγϋασ βαςικών καυςύμων (ϐπωσ πετρϋλαιο και φυςικϐ αϋριο). Προ πενταετύασ η
παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτη ερβύα
υπερϋβη τισ 36,5 διςεκατομμϑρια
κιλοβατώρεσ (KWh), ενώ η τελικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ανόλθε ςε 35,5
διςεκατομμϑρια κιλοβατώρεσ (KWh). Σο μεγαλϑτερο μϋροσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που
παρϊγεται προϋρχεται απϐ θερμοηλεκτρικοϑσ ςταθμοϑσ (72,7% του ςυνϐλου τησ ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ) και ςε μικρϐτερο βαθμϐ απϐ υδροηλεκτρικοϑσ ςταθμοϑσ (27,3%). Τπϊρχουν 6
ςταθμού θερμικόσ ιςχϑοσ που λειτουργοϑν με λιγνύτη, με εγκατεςτημϋνη ιςχϑ 3.936 MW (πχ
ςτο Obrenovac, οι 1.502 MW-Nikola Tesla 1 και 1.160 MW-Nikola Tesla 2). Η ςυνολικό
εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ των 9 υδροηλεκτρικών ςταθμών εύναι 2.831 MW, εκ των οπούων η
μεγαλϑτερη εύναι του Djerdap 1 με ιςχϑ 1.026 MW. Εκτϐσ απϐ αυτϐ, υπϊρχουν μονϊδεσ
θερμικόσ ενϋργειασ που λειτουργοϑν με αϋριο, εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ 353 MW. Ολϐκληρη η
παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςυγκεντρώνεται ςτην Elektroprivreda Srbije (EPS), τη
δημϐςια εταιρεύα ηλεκτρικόσ ενϋργειασ.
Όπωσ αναφϋρθηκε ςτο υπο-Κεφϊλαιο τησ ερβικόσ Μεταλλευτικόσ Βιομηχανύασ (ςελ.16), η
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για τον κλϊδο αυτϐ μποροϑν να αναζητηθοϑν ςτην ϋρευνα ‘’Ο
τομϋασ τεχνολογύασ και νεοφυών εταιρειών ςτη ερβύα, Γραφεύο Οικ. & Εμπ. Τποθϋςεων,
Πρεςβεύα τησ Ελλϊδοσ ςτο Βελιγρϊδι, 2020, 14 ςελ.
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ερβύα διαθϋτει αφθονύα ϊνθρακα, ϐπωσ και μη αμελητϋα αποθϋματα πετρελαύου και φυςικοϑ
αερύου. Σα αποδεδειγμϋνα αποθϋματα τησ ερβύασ ϑψουσ 5,5 διςεκατομμυρύων τϐνων
λιγνύτη, εύναι τα πϋντε μεγαλϑτερα παγκοςμύωσ (δεϑτερο ςτην Ευρώπη, μετϊ τη Γερμανύα). Ο
ϊνθρακασ βρύςκεται ςε δϑο μεγϊλεσ γεωλογικϋσ αποθϋςεισ: Kolubara (4 διςεκατομμϑρια τϐνοι
κοιταςμϊτων) και Kostolac (1,5 διςεκατομμϑρια τϐνοι).
Οι πϐροι πετρελαύου και φυςικού αερύου τησ ερβύασ δεν αντϋχουν, φυςικϊ, ςε ςϑγκριςη με
τα μεγϊλα διεθνό κοιτϊςματα. Όμωσ εξαιρουμϋνων αυτών τησ Ρουμανύασ, πρϐκειται για τουσ
ςημαντικϐτερουσ πϐρουσ ςτην περιοχό τησ πρώην Γιουγκοςλαβύασ, καθώσ και ςτα Βαλκϊνια
(77,4 εκατομμϑρια τϐνοι ιςοδϑναμου πετρελαύου και 48,1 διςεκατομμϑρια κυβικϊ μϋτρα
αντύςτοιχα). χεδϐν το 90% του ανακαλυφθϋντοσ πετρελαύου και φυςικοϑ αερύου βρύςκονται
ςτο Banat και ςτη λεκϊνη Pannonian. Η τρϋχουςα παραγωγό πετρελαύου ςτη ερβύα
ανϋρχεται ςε πϊνω απϐ 1,1 εκατομμϑρια τϐνουσ ιςοδυνϊμου πετρελαύου και ικανοποιεύ
περύπου το 43% των αναγκών τησ χώρασ, ενώ το υπϐλοιπο ειςϊγεται. Η εθνικό εταιρεύα
βενζύνησ, Naftna Industrija Srbije (NIS), εξαγορϊςτηκε το 2008 απϐ την Gazprom Neft. Σο
διυλιςτόριο τησ εταιρεύασ ςτο Pancevo (χωρητικϐτητασ 4,8 εκατομμυρύων τϐνων) εύναι ϋνα
απϐ τα πιο ςϑγχρονα διυλιςτόρια πετρελαύου ςτην Ευρώπη. Διαχειρύζεται επύςησ δύκτυο 334
πρατηρύων καυςύμων ςτη ερβύα (74% τησ εγχώριασ αγορϊσ) και επιπλϋον 36 πρατηρύων ςτη
Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, 31 ςτη Βουλγαρύα και 28 ςτη Ρουμανύα. Τπϊρχουν 155 χιλιϐμετρα
αγωγών αργοϑ πετρελαύου που ςυνδϋουν τα διυλιςτόρια Pancevo και Novi Sad ωσ μϋροσ του
διακρατικοϑ αγωγοϑ πετρελαύου Adria.
Η ερβύα εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ ξϋνεσ πηγϋσ φυςικού αερύου. Μϐνο το 17%
φυςικοϑ αερύου προϋρχεται απϐ την εγχώρια παραγωγό (ϊνω των 491 εκατομμϑριων
κυβικών μϋτρων) ενώ το υπϐλοιπο ειςϊγεται, κυρύωσ απϐ τη Ρωςύα (μϋςω αγωγών φυςικοϑ
αερύου που διϋρχονται απϐ την Ουκρανύα και την Ουγγαρύα). Η Srbijagas, δημϐςια εταιρεύα,
λειτουργεύ το ςϑςτημα μεταφορϊσ φυςικοϑ αερύου που περιλαμβϊνει 3.177 χιλιϐμετρα
κορμών και περιφερειακών αγωγών φυςικοϑ αερύου και 450 εκατομμϑρια κυβικϊ μϋτρα
υπϐγειου χώρου αποθόκευςησ φυςικοϑ αερύου ςτο Banatski Dvor. Σο ϋτοσ 2019, οι ηγϋτεσ τησ
Ρωςύασ, τησ Σουρκύασ, τησ Βουλγαρύασ και τησ ερβύασ εγκαινύαςαν τον αγωγϐ TurkStream
που θα μεταφϋρει ρωςικϐ φυςικϐ αϋριο ςτην Ευρώπη μϋςω τησ Μαϑρησ Θϊλαςςασ. Ο αγωγϐσ
TurkStream εκτεύνεται ςε 930 χλμ. και η Gazprom ςχεδιϊζει να μεταφϋρει περύπου 3
διςεκατομμϑρια κυβικϊ μϋτρα φυςικοϑ αερύου ετηςύωσ ςτη Βουλγαρύα μϋςω του TurkStream.
Ο αγωγϐσ αντικαθιςτϊ την προηγοϑμενη διαδρομό μϋςω τησ Ουκρανύασ και τησ Ρουμανύασ,
ενώ θα εκτεύνεται απϐ τη Βουλγαρύα ςτη ερβύα και την Ουγγαρύα.
Σο Τπουργεύο Μεταλλεύων και Ενϋργειασ τησ ερβύασ και η ρωςικό εταιρεύα φυςικοϑ αερύου
Gazprom υπϋγραψαν το 2019 ςυμφωνύα για την καταςκευό ςταθμών υγροποιημϋνου
φυςικοϑ αερύου (LNG) ςτη ερβύα.
Σον Μϊρτιο του 2019, η ςερβικό κυβϋρνηςη ανακούνωςε ϐτι εξετϊζει την καταςκευό
τεςςϊρων εργοςταςύων που τροφοδοτοϑνται με LNG ςτο Κρϊγκουγιεβατσ, το Νισ, το
Βελιγρϊδι και το Νϐβι αντ, καθώσ και ςτη δυτικό ερβύα.
ε ϐ,τι αφορϊ τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ (ΑΠΕ), οι πρώτεσ δημοπραςύεσ για αιολικϊ
και ηλιακϊ ενεργειακϊ ϋργα ςτη ερβύα αναμϋνονται ϋωσ τα τϋλη 2020 ό 2021. ϑμφωνα με
τισ προτεινϐμενεσ τροποποιόςεισ, τα μϋτρα παροχόσ κινότρων για παρϐχουσ ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ θα ϋχουν τη μορφό ‘’πριμοδϐτηςησ’’, υπολογιζϐμενησ ωσ η διαφορϊ μεταξϑ τησ τιμόσ
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με την οπούα ο πϊροχοσ ανανεώςιμησ ενϋργειασ κϋρδιςε τον πλειςτηριαςμϐ και τησ τιμόσ
αγορϊσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Η χώρα ςκοπεϑει να καλϑψει το 27% τησ ζότηςησ
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ με ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ ϋωσ και το 2020 ό το 2021.
Οι μηχανιςμού ςτόριξησ τησ ανανεώςιμησ ενϋργειασ ςτη ερβύα περιγρϊφονται απϐ τον
Κανονιςμό για τα κύνητρα ςτουσ παρόχουσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Ο Κανονιςμϐσ
καθορύζει τισ κατηγορύεσ των προνομύων, τα κριτόρια παροχόσ κινότρων, τουσ ϐρουσ για την
απϐκτηςη δικαιώματοσ χρόςησ αυτών των κινότρων, τη μϋθοδο καθοριςμοϑ τησ περιϐδου
παροχόσ κινότρων, τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ αυτϊ τα μϋτρα για
τουσ Προνομιακοϑσ Παραγωγοϑσ Ενϋργειασ και ϊλλουσ ενεργειακοϑσ φορεύσ. Σϋλοσ ο
Κανονιςμϐσ ρυθμύζει το περιεχϐμενο τησ υμφωνύασ Αγορϊσ Ιςχϑοσ και τησ Προκαταρκτικόσ
υμφωνύασ Αγορϊσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ με ϋναν προνομιοϑχο παραγωγϐ ενϋργειασ. Απϐ την
ϊλλη πλευρϊ, τα νϋα ϋργα που χρηςιμοποιοϑν βιοαϋριο, βιομϊζα, μικροϑσ υδροηλεκτρικοϑσ
ςταθμοϑσ και ςυμπαραγωγό θα δικαιοϑνται τα ύδια κύνητρα ϐπωσ μϋχρι ςόμερα.
Ε. Τπηρεςύεσ
Οι υπηρεςύεσ αποτελοϑν τον κϑριο τομϋα δραςτηριϐτητασ και αντιπροςωπεϑουν το 50% του
ΑΕΠ τησ ερβύασ, απαςχολώντασ το 58% του εργατικοϑ δυναμικοϑ. Ο τραπεζικϐσ και
χρηματο-οικονομικϐσ τομϋασ, ο τουριςτικϐσ κλϊδοσ, οι μεταφορϋσ, οι τηλεπικοινωνύεσ κλπ,
αποτελοϑν το μεγαλϑτερο και ανερχϐμενο τμόμα τησ ερβικόσ οικονομύασ.
Ε.1. Σραπεζικό ύςτημα19
τη Δημοκρατύα τησ ερβύασ, τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα, μϋςω των τραπεζικών
χορηγόςεων, αποτελοϑν την κϑρια πηγό ϊντληςησ κεφαλαύων των επιχειρόςεων ϐλων των
κλϊδων τησ οικονομύασ, τϐςο για ικανοπούηςη τησ ρευςτϐτητϊσ τουσ, ϐςο και για
χρηματοδϐτηςη καινοτϐμων επενδυτικών ςχεδύων τουσ. Αντύθετα ςτην ύδια χώρα, η
εξαςφϊλιςη ϊμεςων κεφαλαύων μϋςω χρηματοπιςτωτικών αγορών, ϐπωσ αγορϊ ομολϐγων
και μετοχών, εύναι ςπϊνια και περιοριςμϋνη.
i) Η Εθνικό Σρϊπεζα τησ ερβύασ (ΕΣ ό NBS20), Κεντρικό Σρϊπεζα τησ χώρασ, υπϐκειται
ςτον ϋλεγχο τησ Εθνοςυνϋλευςησ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ. Η ΕΣ, λειτουργικϊ
ανεξϊρτητη, αποτελεύ τον ςυντονιςτό των εγχώριων τραπεζών ςε ϐτι αφορϊ την γενικό
πολιτικό τουσ και εποπτεϑει τισ εμπορικϋσ τρϊπεζεσ. τισ κϑριεσ αρμοδιϐτητϋσ τησ
περιλαμβϊνονται, μεταξϑ ϊλλων, η παρακολοϑθηςη τησ χρηματοπιςτωτικόσ ςταθερϐτητασ, η
διαχεύριςη κρατικών και ςυναλλαγματικών αποθεμϊτων, η ϋκδοςη, διαχεύριςη και ο ϋλεγχοσ
των χαρτονομιςμϊτων και κερμϊτων ςε κυκλοφορύα. τϐχοι τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ
ερβύασ, ϐπωσ κϊθε κεντρικόσ τρϊπεζασ, εύναι η επύτευξη και η διατόρηςη τησ ςταθερϐτητασ
των τιμών και η ενύςχυςη του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ.
Λϐγω τησ τϐτε ικανοποιητικόσ κατϊςταςησ και τϊςεων των βαςικών οικονομικών δεικτών τησ
χώρασ, η Κεντρικό Σρϊπεζα αποφϊςιςε να μειώςει το βαςικό επιτόκιο τον Ιοϑλιο και τον
Αϑγουςτο του 2019 ςτο νϋο χαμηλϐτερο επύπεδο τησ τϊξησ του 2,5%, παρϋχοντασ ϋτςι
πρϐςθετη ςτόριξη ςτην οικονομικό ανϊπτυξη. Κινοϑμενη απϐ τουσ κανϐνεσ τησ προςφορϊσ
και τησ ζότηςησ, ο δανειςμϐσ εύχε αυξηθεύ τον προηγοϑμενο μόνα κατϊ 9,4% (Ιοϑνιοσ 2019).
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Σϋλοσ, η ςταθερϐτητα του τραπεζικοϑ τομϋα διατηρόθηκε και ενιςχϑθηκε περαιτϋρω.
Ενδεικτικϐ εύναι ϐτι το μερύδιο των μη εξυπηρετοϑμενων δανεύων επύ του ςυνϐλου (των δανεύων)
μειώθηκε ςτο 5,2% ςτα τϋλη Ιουνύου του 2019, που εύναι το χαμηλϐτερο επύπεδο απϐ το 2008.
ii) Οι Εμπορικϋσ Σρϊπεζεσ (Ε.Σ.)
Οι Σρϊπεζεσ ςτη ερβύα αποτελοϑν επιχειρόςεισ, οι οπούεσ διαθϋτουν τη νομικό μορφό τησ
ανώνυμησ εταιρεύασ, δανειοδοτοϑνται ωσ προσ την λειτουργύα τουσ απϐ την Εθνικό Σρϊπεζα
τησ ερβύασ (ETS) και εγγρϊφονται ςε ειδικϐ μητρώο. Οι Ε.Σ. αςκοϑν τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ
με ςκοπϐ την κερδοφορύα, διαςφαλύζοντασ την επϊρκεια ρευςτϐτητασ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο μετοχικό κεφϊλαιο μια εμπορικόσ τρϊπεζασ δϑνανται ϐπωσ
ςυμμετϋχουν γηγενεύσ ό ξϋνοι επενδυτϋσ εφϐςον η κεφαλαιακό ςυμμετοχό τουσ ανϋρχεται
τουλϊχιςτον ςε € 10.000.000 ιςοδϑναμο ςε RSD21.
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ ερβύασ, λειτουργοϑν ςόμερα ςτην χώρα
εύκοςι οκτώ (28) εμπορικϋσ τρϊπεζεσ.
Ο τραπεζικϐσ τομϋασ ςτη ερβύα χαρακτηρύζεται απϐ υψηλϊ επιτόκια εξαιτύασ των
ςημαντικών κινδϑνων επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ, του πληθωριςμοϑ, του περιοριςμοϑ
τησ νομιςματικόσ πολιτικόσ, του ελλιποϑσ ανταγωνιςμοϑ κ.ϊ., καθώσ και απϐ τισ αυξανϐμενεσ
εγγραφϋσ επιςφαλειών λϐγω τησ υπερχρϋωςησ και τησ παγκϐςμιασ χρηματοπιςτωτικόσ
κρύςησ.
Μετϊ τον τελευταύο πϐλεμο ςτη ερβύα, οι μεγϊλεσ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ δημιοϑργηςαν
θυγατρικϋσ τουσ ςτη χώρα αυτό. Σο ςυνολικϐ ϑψοσ των επενδϑςεων χαρτοφυλακύου
υπερϋβαινε τα δϑο δισ ευρώ. Όμωσ κατϊ την βαθιϊ οικονομικό κρύςη που γνώριςε η ελληνικό
οικονομύα, απϐ το ϋτοσ 2010 και επύ πϋντε τουλϊχιςτον χρϐνια, οι πιςτωτϋσ τησ (Ε.Ε., Ευρ.
Σραπ. Επενδϑςεων και ΔΝΣ) αποφϊςιςαν την πώληςη των περιςςϐτερων, ςυνόθωσ
κερδοφϐρων, θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών ςτο εξωτερικϐ.
τη ερβύα παρϋμεινε μϐνο η Eurobank (https://www.eurobank.rs/pocetna.1.html) με 80
υποκαταςτόματα ςε ϐλη τη χώρα. Η τρϊπεζα ςυγκαταλϋγεται μεταξϑ των δϋκα πρώτων τησ
χώρασ.
Κατωτϋρω ακολουθεύ ο Κατϊλογοσ των ςυςτημικϊ ςημαντικών τραπεζών ςτη
Δημοκρατύα τησ ερβύασ και των κεφαλαιακών ρυθμιςτικών επιτοκύων τουσ, ςϑμφωνα με
την απϐφαςη των ερβικών Αρχών τησ 7ησ ΜαϏου 2020:
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Πύνακασ 1.6 - υςτημικϊ ςημαντικϋσ Σρϊπεζεσ ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ
υςτημικϊ ςημαντικϋσ Σρϊπεζεσ ςτη Δημοκρατύα τησ Eπιτόκιο
ερβύασ
κεφαλαύου
30/06/2020)
BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI 2%
BEOGRAD)
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)
2%
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
2%
OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
1%
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
1%
ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
1%
BANKA
POŠTANSKA
ŠTEDIONICA
AKCIONARSKO 1%
DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA 1%
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD 1%

αποθεματικού
(ιςχύσ
από

Μια ςυςτημικϊ ςημαντικό τρϊπεζα εύναι μια τρϊπεζα τησ οπούασ η επιδεύνωςη τησ
οικονομικόσ κατϊςταςησ ό η αποτυχύα θα εύχε ςοβαρϋσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτη
ςταθερϐτητα του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ. Σο αποθεματικϐ κεφαλαύων για μια
ςυςτηματικϊ ςημαντικό τρϊπεζα εύναι ϋνα μακροπροληπτικϐ μϋςο που επιβϊλλει υποχρϋωςη
ςε τρϊπεζεσ -που αναγνωρύζονται ωσ ςυςτημικϊ ςημαντικϋσ για μια δεδομϋνη χώρα- να
διατηροϑν πρϐςθετο κεφϊλαιο κοινών μετοχών (ό ‘’κατηγορύασ 1’’) ςτο επύπεδο του 0% ϋωσ
2% των ςταθμιςμϋνων περιουςιακών ςτοιχεύων τησ τρϊπεζασ.
Η ‘’Επιτροπό τησ Βαςιλεύασ’’ για την εποπτεύα των τραπεζών εξϋδωςε ϋνα μεθοδολογικϐ
πλαύςιο για τον προςδιοριςμϐ τησ παγκϐςμιασ ςυςτημικόσ ςημαςύασ των τραπεζών ςτα τϋλη
του 2011 και ϋνα πλαύςιο για τον προςδιοριςμϐ τησ ςυςτημικόσ ςημαςύασ των τραπεζών ςε
εθνικϐ επύπεδο ςτα τϋλη του 2012. Η μεθοδολογύα αυτό, εντϊχθηκε ςτο νομικϐ πλαύςιο τησ ΕΕ
μϋςω των κανονιςμών CRR / CRD IV. ε ςυνϋχεια αυτών, το 2014, η Ευρωπαώκό Αρχό
Σραπεζών (ΕΑΣ) δημοςύευςε κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τον προςδιοριςμϐ ςυςτημικϊ
ςημαντικών χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων22. ϑμφωνα με τα ανωτϋρω, για τον καθοριςμϐ
ςυςτημικϊ ςημαντικών τραπεζών, πρϋπει να χρηςιμοποιεύται τουλϊχιςτον ϋνα απϐ τα
ακϐλουθα κριτόρια: μϋγεθοσ μιασ τρϊπεζασ, ςημαςύα για την οικονομύα, ςημαςύα τησ
διαςυνοριακόσ δραςτηριϐτητασ μιασ τρϊπεζασ, διαςϑνδεςη τρϊπεζασ με το χρηματοπιςτωτικϐ
ςϑςτημα, την υποκατϊςταςη μιασ τρϊπεζασ ςτο χρηματοπιςτωτικϐ ςϑςτημα ό την
πολυπλοκϐτητα μιασ τρϊπεζασ.
Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο προςδιορύζονται οι ςυςτηματικϊ ςημαντικϋσ τρϊπεζεσ ςτη ερβύα.
Σο απϐθεμα κεφαλαύου για μια ςυςτημικϊ ςημαντικό τρϊπεζα ιςχϑει απϐ τισ 30 Ιουνύου 2017
και η Κεντρικό Σρϊπεζα τησ ερβύασ το επανεξετϊζει ετηςύωσ.
Σϋλοσ, κρύνοντασ απϐ τα δεδομϋνα που ςυγκεντρώθηκαν απϐ το Παγκϐςμιο υμβοϑλιο
Φρυςοϑ, οι κεντρικϋσ τρϊπεζεσ ςε ϐλο τον κϐςμο αϑξηςαν τισ αγορϋσ χρυςοϑ τουσ κατϊ 68%
το πρώτο τρύμηνο του 2020, ςε ςϑγκριςη με την ύδια περύοδο πϋρυςι. Ψσ γνωςτϐ ςε περιϐδουσ
βλ.ϊρθρο 131 τησ οδηγύασ για τισ κεφαλαιακϋσ απαιτόςεισ για τα πιςτωτικϊ ιδρϑματα -CRD
IV
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διεθνών κρύςεων και αβεβαιϐτητασ, ο χρυςϐσ αποτελεύ το ‘’καταφϑγιο’’ των επενδυτών. Η
Κύνα και η Ρωςύα ξεχωρύζουν μεταξϑ των μεγαλϑτερων αγοραςτών χρυςοϑ. Σην τελευταύα
δεκαετύα η Κύνα και η Ρωςύα αϑξηςαν τα αποθϋματα χρυςοϑ τουσ κατϊ τρεισ και πϋντε φορϋσ,
αντύςτοιχα. όμερα, η Κύνα ϋχει αποθϋματα 1.800 τϐνων, ενώ η Ρωςύα ϋχει περιςςϐτερουσ απϐ
2.000 τϐνουσ.
Η ερβύα θα αυξόςει τα αποθϋματα χρυςού απϐ 20 ςε 30 τϐνουσ μϋχρι το τϋλοσ του ϋτουσ
2020 και, ςτη ςυνϋχεια, ςε 50 τϐνουσ το επϐμενο ϋτοσ (2021). Σο ςυνολικϐ ϊλμα του μεριδύου
του χρυςοϑ ςτα ςυναλλαγματικϊ αποθϋματα τησ ερβύασ θα αυξηθεύ απϐ περύπου 6 τοισ
εκατϐ ςε περύπου 10 τοισ εκατϐ εϊν τα αποθϋματα χρυςοϑ αυξηθοϑν απϐ 20,8 τϐνουσ ςε 30
τϐνουσ, το οπούο, κατϊ την ϊποψη των οικονομολϐγων, δεν αποτελεύ ιςχυρϐ κερδοςκοπικϐ
‘’ςοκ’’ . Οριςμϋνοι ειδικού προειδοποιοϑν ϐτι θα όταν ςκοπιμϐτερο να εύχαν αυξηθεύ τα
αποθϋματα χρυςοϑ πριν απϐ αρκετϊ χρϐνια, ϐταν η τιμό του χρυςοϑ ανϊ ουγκιϊ όταν 1.046
USD ςτην παγκϐςμια αγορϊ, ενώ η τιμό κατϊ το ϋτοσ 2020 εύναι πολϑ υψηλϐτερη.
Παραδοςιακϊ, το NBS αγορϊζει χρυςϐ ςτο ορυχεύο Bor ςτην ανατολικό ερβύα. Ψςτϐςο,
δεδομϋνου ϐτι το εςωτερικϐ εμπϐριο πραγματοποιεύται ςτο RSD, η αγορϊ μεγϊλου ποςοϑ
χρυςοϑ θα μποροϑςε να ςημαύνει την ϋκδοςη πρϐςθετων τραπεζογραμματύων, τα οπούα, με
τη ςειρϊ τουσ, θα αυξόςουν επύςησ την πληθωριςτικό πύεςη. Ψςτϐςο, ςε κϊθε περύπτωςη, τα
ορυχεύα ςτο Bor δεν μποροϑν να παρϊγουν τη ςυνολικό προαναφερθεύςα ποςϐτητα χρυςοϑ,
καθώσ η παραγωγό τουσ υπολογύζεται ςε περύπου ϋναν τϐνο ετηςύωσ.
Ε.2. Σουριςτικόσ κλϊδοσ
Η ερβύα δεν εύναι προοριςμϐσ μαζικοϑ τουριςμοϑ, ωςτϐςο διαθϋτει μια ποικιλύα από
τουριςτικϊ προώόντα. Σο 2019, καταγρϊφηκαν περιςςϐτερα απϐ 3,6 εκατομμϑρια τουρύςτεσ
ςε καταλϑματα, εκ των οπούων οι μιςού όταν ξϋνοι. Σα κϋρδη ςε ςυνϊλλαγμα απϐ τον τουριςμϐ
εκτιμόθηκαν ςε 1,5 διςεκατομμϑρια δολϊρια.
Ο τουριςμϐσ επικεντρώνεται ςτα βουνϊ και τα ιαματικϊ λουτρϊ τησ χώρασ, τα οπούα
επιςκϋπτονται κυρύωσ εγχώριοι τουρύςτεσ, το Βελιγρϊδι και ςε μικρϐτερο βαθμϐ, το Νϐβι
αντ. Αυτϋσ οι δϑο πϐλεισ εύναι προτιμώμενεσ επιλογϋσ ξϋνων τουριςτών. χεδϐν τα δϑο τρύτα
ϐλων των ξϋνων πραγματοποιοϑν επιςκϋψεισ ςε αυτϋσ. Σα πιο διϊςημα ορεινϊ θϋρετρα εύναι
το Kopaonik, το Stara Planina και το Zlatibor. Τπϊρχουν επύςησ πολλϊ ιαματικϊ λουτρϊ-spa-,
τα μεγαλϑτερα απϐ τα οπούα εύναι η Vrnjacka Banja, η Soko Banja και η Banja Koviljaca. Ο
τουριςμϐσ διακοπών πϐλησ και ςυνεδρύων αναπτϑςςεται ςτο Βελιγρϊδι και ςτο Νϐβι αντ.
Ωλλα τουριςτικϊ προώϐντα που προςφϋρει η ερβύα εύναι μερικϊ ‘’φυςικϊ θαϑματα’’, ϐπωσ το
Djavolja varos, το προςκϑνημα ςε πολλϊ ορθϐδοξα μοναςτόρια και ο Δοϑναβηs. Τπϊρχουν
πολλϊ, διεθνώσ δημοφιλό, μουςικϊ φεςτιβϊλ ςτη ερβύα, ϐπωσ το ‘’EXIT’’ , με 25-30.000
ξϋνουσ επιςκϋπτεσ που προϋρχονται απϐ 60 διαφορετικϋσ χώρεσ και το φεςτιβϊλ τρομπϋτασ
‘’Guca’’.
Η τουριςτικό θερινό περύοδοσ του 2020, αναδεύχθηκε ωσ η πιο δϑςκολη για τον εγχώριο
τουριςμϐ. Η διακόρυξη τησ πανδημύασ του ιοϑ COVID-19 και η προςωρινό αναςτολό ϐλων των
εμπορικών διεθνών πτόςεων ςτη ερβύα, καθώσ και το κλεύςιμο των ςυνϐρων, επηρϋαςαν τα
ξενοδοχεύα και ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ διαμονόσ, καφετϋριεσ, εςτιατϐρια, καθώσ και ταξιδιωτικϊ
γραφεύα. ϑμφωνα με τον ϑλλογο Σουριςμοϑ του Εμπορικοϑ Επιμελητηρύου τησ ερβύασ
(SCC), οι απώλειεσ ςτον τουριςμϐ λϐγω τησ πανδημύασ του κορονοώοϑ τουσ πρώτουσ ϋξι μόνεσ
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του 2020, εκτιμώνται ςε περύπου 300 εκατομμϑρια ευρώ. Οι ξενοδϐχοι υπολϐγιςαν τισ
απώλειϋσ τουσ ςε 230 εκατομμϑρια ευρώ εξ αιτύασ ακυρωμϋνων κρατόςεων, ενώ τα
πρακτορεύα εύχαν αντύςτοιχεσ ζημύεσ ϑψουσ 50-70 εκατομμϑρια ευρώ. Παρϐλο που περύπου
200.000 κουπϐνια διακοπών διανεμόθηκαν ςτη ερβύα, ςϑμφωνα με τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα
του Επιχειρηματικοϑ υλλϐγου τησ Βιομηχανύασ Ξενοδοχειακών και Εςτιατορύων τησ ερβύασ
(HORES), ϋωσ τα τϋλη Ιουνύου, μϐνο τα μιςϊ ξενοδοχεύα ςτη ερβύα όταν ανοιχτϊ με ποςοςτϐ
πληρϐτητασ λύγο περιςςϐτερο απϐ 10 τοισ εκατϐ. Εκτιμϊται ϐτι τουλϊχιςτον 15.000 ϋωσ
20.000 ϊτομα ϋχαςαν τισ δουλειϋσ τουσ ςτον τουριςμϐ ςτη ερβύα. Σα εςτιατϐρια και οι
καφετϋριεσ βρύςκονται ςε ελαφρώσ καλϑτερη θϋςη απϐ τα ξενοδοχεύα, αλλϊ περιςςϐτερο απϐ
το όμιςυ τησ χωρητικϐτητϊσ τουσ δεν χρηςιμοποιεύται.
Η δραματικό κατϊςταςη ςε αυτϐν τον τομϋα αποδεικνϑεται, επύςησ, απϐ τον αριθμϐ των
διαφημύςεων για εςτιατϐρια και καφετϋριεσ που μειώθηκε κατϊ το όμιςυ ςε ςϑγκριςη με την
ύδια περυςινό περύοδο. τον δε λοιπϐ τουριςμϐ η κύνηςη περιορύςτηκε ςτο ϋνα πϋμπτο του
περαςμϋνου ϋτουσ.
Αφύξεισ ανϊ ϋτοσ
Ϊτοσ
Αφύξεισ ςτη ερβύα
2018
3,430,522
2019
3,689,983
2020*
974,697
*ςτοιχεύα για 7 μόνεσ

Εςωτερικϋσ
1,720,008
1,843,432
684,751

Εξωτερικϋσ
1,710,514
1,846,551
289,946

Οι τουριςτικϋσ ειςροϋσ τησ ερβύασ κατϊ τα ϋτη 2018 και 2019 ανόρθαν ςε 1.578.713 και
1.757.722 εκατ. δηνϊρια (RSD) αντύςτοιχα (Πύνακασ-Αφύξεισ τουριςτών – ερβύα)
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Ε.3. Σομϋασ Μεταφορών

Η ερβύα αποτελεύ ςτρατηγικό τοποθεςύα μεταφορών, καθώσ η ‘’ραχοκοκαλιϊ’’ τησ χώρασ,
η Morava Valley, αντιπροςωπεϑει την ευκολϐτερη διαδρομό χερςαύων ταξιδιών απϐ την
ηπειρωτικό Ευρώπη προσ τη Μικρϊ Αςύα και την Εγγϑσ Ανατολό.
Σο οδικό δύκτυο τησ ερβύασ καλϑπτει το μεγαλϑτερο μϋροσ των μεταφορών τησ χώρασ. Σο
ςυνολικϐ μόκοσ των οδών ανϋρχεται ςε 45.419 χλμ απϐ τα οπούα τα 962 χλμ εύναι «κρατικού
δρϐμοι κατηγορύασ-IA» (δηλαδό αυτοκινητϐδρομοι). Σα δε 4.517 χλμ απϐ αυτϊ αποτελοϑν
«κρατικοϑσ δρϐμουσ κατηγορύασ-IB» (ό εθνικοϑσ δρϐμουσ). Οι περιφερειακού δρϐμοι
ανϋρχονται ςε 10.941 χλμ. και αποκαλοϑνται "κρατικού δρϐμοι κατηγορύασ II". Οι "δημοτικού
δρϐμοι" εύναι 23.780 χλμ. Σο οδικϐ δύκτυο, εκτϐσ απϐ τουσ περιςςϐτερουσ δρϐμουσ
κατηγορύασ ΙΑ, εύναι ςυγκριτικϊ χαμηλϐτερησ ποιϐτητασ απϐ τα πρϐτυπα τησ Δυτικόσ
Ευρώπησ, λϐγω ϋλλειψησ ςυντόρηςησ κατϊ τα τελευταύα 20 χρϐνια.
Περιςςϐτερα απϐ 300 χιλιϐμετρα νϋων αυτοκινητϐδρομων ϋχουν ολοκληρωθεύ την τελευταύα
δεκαετύα. Επιπλϋον 142 χιλιϐμετρα βρύςκονται υπϐ καταςκευό, ϐπωσ ο αυτοκινητϐδρομοσ Α5
(απϐ νϐτια του Pojate και βϐρεια του Krusevac ϋωσ το Cacak) και τμόμα A2 μόκουσ 30
χιλιομϋτρων (μεταξϑ Cacak και Pozega). Η μεταφορϊ με λεωφορεύα-‘’ποϑλμαν’’ εύναι πολϑ
εκτεταμϋνη. χεδϐν κϊθε ςημεύο τησ χώρασ ςυνδϋεται με λεωφορεύο, απϐ τισ μεγαλϑτερεσ
πϐλεισ προσ τα χωριϊ και αντύςτροφα. Επιπλϋον υπϊρχουν διεθνεύσ διαδρομϋσ, κυρύωσ προσ
χώρεσ τησ Δυτικόσ Ευρώπησ ϐπου διαμϋνει ςημαντικό ςερβικό διαςπορϊ. Διαδρομϋσ, τϐςο
εςωτερικϋσ ϐςο και διεθνεύσ, εξυπηρετοϑνται απϐ εκατοντϊδεσ υπηρεςύεσ υπεραςτικών
λεωφορεύων, οι μεγαλϑτερεσ απϐ τισ οπούεσ εύναι οι Lasta και Nis-Ekspres. Απϐ το 2018,
κυκλοφοροϑν 1.999.771 εγγεγραμμϋνα επιβατικϊ αυτοκύνητα ό 1 επιβατικϐ αυτοκύνητο ανϊ
3,5 κατούκουσ.
Η ερβύα διαθϋτει 3.819 χιλιϐμετρα ςιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οπούων 1.279 εύναι
ηλεκτρικϋσ και 283 χιλιϐμετρα ςιδηροδρομικϋσ γραμμϋσ δϑο διαδρομών. Ο κϑριοσ
ςιδηροδρομικϐσ κϐμβοσ εύναι το Βελιγρϊδι (και ςε μικρϐτερο βαθμϐ η Νισ), ενώ οι
ςημαντικϐτερεσ ςιδηροδρομικϋσ ςυνδϋςεισ εύναι οι ακϐλουθεσ: Βελιγρϊδι – Μπαρ
(Μαυροβοϑνιο), Βελιγρϊδι – ιντ-Ζϊγκρεμπ (Κροατύα) / Βελιγρϊδι – Νισ – ϐφια (Βουλγαρύα μϋροσ του Παν -European Corridor X), Βελιγρϊδι – Subotica – Βουδαπϋςτη (Ουγγαρύα) και Nis
– Θεςςαλονύκη (Ελλϊδα). Αν και εξακολουθεύ να αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ τρϐπο μεταφορϊσ
εμπορευμϊτων, οι ςιδηρϐδρομοι αντιμετωπύζουν αυξανϐμενα προβλόματα με τη ςυντόρηςη
τησ υποδομόσ και την αναπϐφευκτη μεύωςη των ταχυτότων. Οι ςιδηροδρομικϋσ υπηρεςύεσ
εκτελοϑνται απϐ τη Srbija Voz (μεταφορϊ επιβατών) και τη Srbija Kargo (εμπορευματικϋσ
μεταφορϋσ).
Τπϊρχουν μϐνο δύο αεροδρόμια με τακτικό κύνηςη επιβατών. Σο πρώτο εύναι το Αεροδρϐμιο
Nikola Tesla του Βελιγραδύου. Αναφϋρουμε, ενδεικτικϊ, ϐτι εξυπηρϋτηςε 5,6 εκατομμϑρια
επιβϊτεσ το 2018 και αποτελεύ ϋνα κϐμβο τησ ναυαρχύδασ τησ αεροπορικόσ εταιρεύασ Air
Serbia που πετϊ ςε 59 προοριςμοϑσ ςε 32 χώρεσ και μετϋφερε την ύδια χρονιϊ περύ τουσ 2,5
εκατομμϑρια επιβϊτεσ. Σο δε αεροδρϐμιο Nis-Constantine the Great εξυπηρετεύ, κυρύωσ,
αεροπορικϋσ εταιρεύεσ χαμηλοϑ κϐςτουσ.
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Η ερβύα ϋχει αναπτϑξει εςωτερικϋσ πλωτϋσ μεταφορϋσ, δεδομϋνου ϐτι υπϊρχουν 1.716
χιλιϐμετρα πλωτών εςωτερικών οδών (1.043 χιλιϐμετρα πλωτών ποταμών και 673
χιλιϐμετρα πλωτών καναλιών). Σα ανωτϋρω βρύςκονται, ςχεδϐν ϐλα, ςτο βϐρειο τμόμα τησ
χώρασ. Η ςημαντικϐτερη εςωτερικό πλωτό οδϐσ εύναι ο Δοϑναβησ που αποτελεύ μϋροσ του
πανευρωπαώκοϑ διαδρϐμου VII. Ωλλοι πλωτού οδού περιλαμβϊνουν τουσ ποταμοϑσ Sava, Tisza,
Begej και Timiş. Οι ποταμού αυτού ςυνδϋουν τη ερβύα με τη Βϐρεια και Δυτικό Ευρώπη μϋςω
του καναλιοϑ Ρόνου-Μϊιν-Δοϑναβη. Η ςϑνδεςη προσ την Βϐρεια Θϊλαςςα, ςτην Ανατολικό
Ευρώπη, πραγματοποιεύται μϋςω των διαδρομών Tisza, Begej και Δοϑναβη, ενώ ςτη Νϐτια
Ευρώπη μϋςω του ποταμοϑ Sava. Περιςςϐτεροι απϐ 2 εκατομμϑρια τϐνοι φορτύου
μεταφϋρονται μϋςω ερβικών ποταμιών και καναλιών. Σα μεγαλϑτερα ποτϊμια λιμϊνια εύναι
τα Νϐβι αντ, Βελιγρϊδι, Πανςϋβο, Smederevo, Prahovo και Sabac.
Η ςυνολικό αξύα των ϋργων υποδομών για μεταφορϋσ ςτη ερβύα που υλοποιοϑνται ό
βρύςκονται ςε φϊςη προετοιμαςύασ, ανϋρχεται ςε 14,5 δισ. Ευρώ. Σα ϋργα που βρύςκονται ςε
εξϋλιξη εύναι τα εξόσ:
-Tα τελευταύα δϑο χρϐνια καταςκευϊςτηκαν περιςςϐτερα απϐ 150 χιλιϐμετρα
αυτοκινητοδρϐμων. Ολϐκληροσ ο οδικϐσ τομϋασ του πανευρωπαώκοϑ Διαδρϐμου 10, απϐ
βορρϊ προσ νϐτο, δϐθηκε ςτην κυκλοφορύα. Επύςησ, ολοκληρώθηκε η Γϋφυρα Žeželj ςτο Νϐβι
αντ, ενώ ξεκύνηςε η χρηματοδϐτηςη και η καταςκευό του πρώτου τραύνου υψηλόσ
ταχϑτητασ μεταξϑ Βελιγραδύου και Βουδαπϋςτησ.
Σο 2019 όταν ϋνα ϋτοσ καμπόσ, κυρύωσ, επειδό ολοκληρώθηκε το μεγαλϑτερο ϋργο
υποδομόσ ςτη ερβύα τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, η καταςκευό του Διαδρϐμου 10. Πρϐκειται για
το οδικϐ τμόμα Demir Kapija-Smokvica επύ του εδϊφουσ τησ Βϐρειασ Μακεδονύασ. Σο ϋργο,
μόκουσ 28,2 χλμ και ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ περύπου 230 εκατ. ευρώ (218 εκατ. το
καταςκευαςτικϐ κομμϊτι), καταςκευϊςτηκε απϐ την ελληνικό εταιρεύα ΑΚΣΨΡ και δϐθηκε ςε
κυκλοφορύα τον Μϊιο 2019. Ο δε ανατολικϐσ τομϋασ, που θα οδηγεύ ςτη Βουλγαρύα,
ολοκληρώθηκε το Υθινϐπωρο του 2019. Επύςησ, το 2020, αναμϋνεται να ολοκληρωθοϑν
ςυνολικϊ 120 χιλιϐμετρα αυτοκινητοδρϐμων ςτον διϊδρομο 11, απϐ το Surčin ϋωσ το Čačak.
Όςον αφορϊ την εναϋρια κυκλοφορύα, ο αερολιμϋνασ Νύκολα Σϋςλα ςτο Βελιγρϊδι ϋχει
παραχωρηθεύ ςτη γαλλικό εταιρεύα Vinci Airports. ημειώνεται ϐτι η Terna S.A, θυγατρικό του
ελληνικοϑ ομύλου GEK Terna, υπϋγραψε ςυμφωνύα με την Vinci Airports, τον παραχωρηςιοϑχο
του αεροδρομύου Nikola Tesla του Βελιγραδύου. Σα ϋργα περιλαμβϊνουν την καταςκευό νϋων
εγκαταςτϊςεων επιβατικών τερματικών ςυνολικόσ επιφϊνειασ 42.000 m2 και την ανακαύνιςη
υφιςτϊμενων τερματικών ςταθμών ςυνολικόσ επιφϊνειασ 15.000 m2. Ο ςυνολικϐσ
προϒπολογιςμϐσ του ϋργου ανϋρχεται ςε 262 εκατ. Ευρώ και η περύοδοσ καταςκευόσ εύναι
πϋντε ϋτη. Σο δε αεροδρϐμιο τησ Niš εξυπηρετεύ περιςςϐτερουσ απϐ 350.000 επιβϊτεσ
(ςτοιχεύα ϋτουσ 2018). Σον Ιοϑνιο του 2019, ο αερολιμϋνασ Morava, κοντϊ ςτο Kraljevo,
εγκαινύαςε τισ μη ςτρατιωτικϋσ αερομεταφορϋσ ωσ τρύτο διεθνϋσ αεροδρόμιο ςτη ερβύα.
Η ‘’Κοινότητα Μεταφορών’’ εύναι ϋνα νϋο θεςμικϐ ϐργανο περιφερειακόσ ςυνεργαςύασ τησ
Ομϊδασ των Δυτικών Βαλκανύων (WB6), το οπούο δημιουργόθηκε ςε εφαρμογό των
αποφϊςεων τησ υνϐδου τησ Σεργϋςτησ (Ιοϑλιοσ 2017), ςτο πλαύςιο τησ ‘’Διαδικαςύασ του
Βερολύνου’’. Υιλοδοξεύ δε, κατϊ τα λεγϐμενα των εμπνευςτών, να λειτουργόςει ωσ ςυνδετικϐσ
κρύκοσ μεταξϑ των κρατών των Δυτικών Βαλκανύων και τησ ΕΕ. Ο ςτϐχοσ εύναι να επιταχυνθεύ
η ενςωμϊτωςη απϐ το WB6 των ευρωπαώκών πολιτικών και κανϐνων ςτον τομϋα των
μεταφορών. υγκρατεύται ϐτι οι επενδϑςεισ ΕΕ-Κοινϐτητασ Μεταφορών ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια,
ανϋρχονται ςυνολικϊ ςε 13 δισ ευρώ, ενώ μϐνο για την ερβύα η αξύα των επενδϑςεων αγγύζει
τα 2,5 δισ ευρώ (με μορφό δανεύων ό επιχορηγόςεων). Οι τομεύσ προτεραιϐτητασ
προςδιορύςτηκαν απϐ τον προςωρινϐ διευθυντό τησ Μϐνιμησ Γραμματεύασ και αφοροϑν την
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αςφϊλεια τησ περιφερειακόσ ςιδηροδρομικόσ ςϑνδεςησ, την οδικό αςφϊλεια και την μεύωςη
του χρϐνου διϋλευςησ απϐ ςυνοριακϊ ςημεύα μεταξϑ των χωρών των Δυτικών Βαλκανύων,
αλλϊ και ςτα ςϑνορϊ τουσ με Κρϊτη-Μϋλη (Κ-Μ) τησ ΕΕ. Τπϐ αυτϐ, ϊλλωςτε, το πρύςμα
οφεύλει κανεύσ να θεωρεύ και την τριμερό υμφωνύα ςυνεργαςύασ ερβύασ, Αλβανύασ, Βϐρειασ
Μακεδονύασ.
υγκρατεύται, ακϐμη, λϐγω και του εκπεφραςμϋνου ελληνικοϑ ενδιαφϋροντοσ για το
θϋμα, η δυνατότητα ϊντληςησ ευρωπαώκόσ χρηματοδότηςησ για την αναβϊθμιςη του
ςιδηροδρομικοϑ δικτϑου κατϊ μόκοσ των πανευρωπαώκών διαδρϐμων TEN-T. Τπϊρχει επύςησ
ανϊγκη μεταφορϊσ τεχνογνωςύασ (μϋςω προγραμμϊτων twinning) ςτουσ εθνικοϑσ φορεύσ
των WB6, προκειμϋνου ενιςχυθεύ η ικανϐτητα απορρϐφηςησ ευρωπαώκών κονδυλύων αλλϊ και
ενςωμϊτωςησ του ςχετικοϑ ευρωπαώκοϑ κεκτημϋνου. Εκπεφραςμϋνη φιλοδοξύα τησ
Κοινϐτητασ Μεταφορών εύναι να αντιςτρϋψει τα ποςοςτϊ ςτουσ τομεύσ επενδϑςεων των
χωρών Δυτικών Βαλκανύων, καθώσ ςόμερα το 85% καταλαμβϊνουν οι οδικϋσ μεταφορϋσ και
το 15% το ςιδηροδρομικϐ δύκτυο, ςε αντύθεςη με τισ χώρεσ τησ ΕΕ, ϐπου ο ςιδηρϐδρομοσ και
οι «πρϊςινεσ» μεταφορϋσ κατϋχουν το 85 %.
Σϋλοσ, ςημειώνεται ϐτι η εκφραςθεύςα βοϑληςη τησ Επιτροπόσ να αξιοποιόςει το
Trans-European Νetwork (TEN-T) για να ενιςχϑςει την δυνατϐτητα των Δυτικών Βαλκανύων
να ενςωματώςουν τισ οικονομύεσ τουσ ςτην ενιαύα αγορϊ.
Τπϊρχουν αρκετϊ ϋργα υπϐ προετοιμαςύα. Οι εργαςύεσ για το τμόμα Preljina-Požega,
ςτον διϊδρομο 11 προσ την κατεϑθυνςη του Μαυροβουνύου, ϋχουν όδη ξεκινόςει ϐπωσ και οι
εργαςύεσ για τον αυτοκινητϐδρομο Sremska Rača-Kuzmin, τον αυτοκινητϐδρομο Βελιγρϊδιαρϊγεβο καθώσ και ςτον διϊδρομο του Morava, απϐ το Pojate ϋωσ Preljina, που θα ςυνδϋει
τουσ διαδρϐμουσ 10 και 11. Εκτϐσ αυτοϑ, οι εργαςύεσ για τον αυτοκινητϐδρομο Ruma-ŠabacLoznica πρϐκειται να ξεκινόςουν εντϐσ του 2020 ό 2021, ενώ το επϐμενο ϋτοσ θα γύνει ϋναρξη
εργαςιών του πρώτου τμόματοσ του αυτοκινητοδρϐμου Niš-Merdare, απϐ το Niš ϋωσ το
Pločnik. το Βελιγρϊδι ςυντελοϑνται, επύςησ, ςημαντικϊ ϋργα υποδομόσ απϐ την καταςκευό
ενϐσ ςιδηροδρομικοϑ ςταθμοϑ ςτο Prokop και τησ παρακϊμψεωσ του, ϋωσ την ολοκλόρωςη
των καταςκευαςτικών ϋργων ςε πολλοϑσ δρϐμουσ τησ πϐλησ.
Σο μεγαλϑτερο ϋργο ϐλων αυτών θα εύναι το μετρϐ του Βελιγραδύου για το οπούο
αναμϋνεται να αποφαςιςτεύ η μορφό χρηματοδϐτηςησ. ημειώνεται ϐτι κατϊ την επύςκεψη
του ςτη ερβύα τον Ιοϑλιο 2019, ο Γϊλλοσ Πρϐεδροσ κ. Μακρϐν, επιβεβαύωςε το ενδιαφϋρον
τησ χώρασ του και των εταιρειών τησ για το ϋργο αυτϐ και το 2020 επετεϑχθη ο ςτϐχοσ τουσ.
ϑμφωνα με το ςχεδιαςμϐ του, το δύκτυο του μετρϐ τησ πρωτεϑουςασ τησ ερβύασ θα
αποτελεύται απϐ δϑο γραμμϋσ - 22 km και 19,8 km αντύςτοιχα και θα ενςωματώνει τϋςςερισ
αςτικϋσ ςιδηροδρομικϋσ γραμμϋσ.
Σον Αϑγουςτο του 2019, η ερβικό Κυβϋρνηςη υπϋγραψε εμπορικό ςυμφωνύα με την
κινεζικό εταιρεύα CCCC για το ςχεδιαςμϐ και την εκτϋλεςη ϋργων καταςκευόσ του τμόματοσ
New Belgrade-Surcin.
Η αμερικανϐ-τουρκικό κοινοπραξύα Bechtel-Enka υπόρξε ο μοναδικϐσ υποψόφιοσ για το
ϋργο καταςκευόσ του «Διαδρϐμου Μορϊβα» (αυτοκινητϐδρομοσ E-761 απϐ το Pojate ωσ το
Preljina), ϑψουσ 800 εκατομμυρύων ευρώ. Η αντιπολύτευςη ςτην ερβύα ϋχει καταγγεύλει
αδιαφανεύσ διαδικαςύεσ. Η Κυβϋρνηςη θϋςπιςε νϐμο, ο οπούοσ ορύζει το ειδικϐ δημϐςιο
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ςυμφϋρον και τισ απαιτοϑμενεσ διαδικαςύεσ για την καταςκευό του αυτοκινητϐδρομου Ε-761,
αναφϋροντασ ϐτι ο νϐμοσ αυτϐσ ψηφύςτηκε για λϐγουσ επιτϊχυνςησ των απαλλοτριώςεων.
Εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ να ςημειωθεύ ϐτι οι επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ, μαζύ με τισ
μεταρρυθμύςεισ που ϋχουν εφαρμοςτεύ, αποτϋλεςαν κϑρια κινητόρια δϑναμη τησ ανϊπτυξησ
του ερβικοϑ ΑΕΠ.

Ε.4. Κλϊδοσ Σηλεπικοινωνιών
ταθερϋσ τηλεφωνικϋσ γραμμϋσ ςυνδϋουν το 81% των νοικοκυριών ςτη ερβύα με
περύπου 9,1 εκατομμϑρια χρόςτεσ ενώ ο αριθμϐσ των κινητών τηλεφώνων ξεπερνϊ τον
ςυνολικϐ πληθυςμϐ κατϊ 28%. Ο μεγαλϑτεροσ πϊροχοσ κινητόσ τηλεφωνύασ εύναι η Telekom
Srbija με 4,2 εκατομμϑρια ςυνδρομητϋσ, ακολουθοϑμενη απϐ την Telenor με 2,8 εκατομμϑρια
χρόςτεσ και τη Vip mobile με ϊλλα 2 εκατομμϑρια περύπου. Σο 58% των νοικοκυριών
διαθϋτουν ευρυζωνικό ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο ςταθερόσ γραμμόσ (μη κινητό), ενώ το 67%
παρϋχεται με υπηρεςύεσ ςυνδρομητικόσ τηλεϐραςησ (δηλαδό 38% καλωδιακό τηλεϐραςη,
17% IPTV και 10% δορυφορικό). Η μετϊβαςη ςτην ψηφιακό τηλεϐραςη ολοκληρώθηκε το
2015 με πρϐτυπο DVB-T2 για μετϊδοςη ςόματοσ.
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1.1.4 Εξωτερικϐ Εμπϐριο ερβύασ
Η ερβύα, ϐπωσ και ϊλλεσ οικονομύεσ ςε μεταβατικϐ ςτϊδιο απϐ την ‘’ςοςιαλιςτικό’’ οικονομύα
ςε αυτό τησ ελεϑθερησ αγορϊσ’’, πραγματοποιεύ περιοριςμϋνεσ εξαγωγϋσ ενώ παρουςιϊζει
μεγϊλη εξϊρτηςη από τισ ειςαγωγϋσ. υνεπώσ το εμπορικϐ τησ ϋλλειμμα εύναι ςημαντικϐ. Η
δε εξϊρτηςη απϐ το εμπϐριο ςτο πλαύςιο των ‘’παγκϐςμιων αλυςύδων αξύασ’’ (GVC) δεν εύναι
αμελητϋα.
Κατϊ την περύοδο τησ μη κανονικόσ λειτουργύασ των κϑριων αλυςύδων εφοδιαςμοϑ λϐγω τησ
πανδημύασ ‘’Covid-19’’, ϋγιναν εμφανεύσ οι ςυνϋπειεσ τησ υπερβολικόσ εξϊρτηςησ τησ χώρασ
απϐ τισ ειςαγωγϋσ, εύτε των τελικών προώϐντων εύτε των προώϐντων εντϐσ των GVC.
Αποδεύχθηκε ότι η ερβύα δεν παρϊγει μεγϊλο αριθμό βαςικών προώόντων, οϑτε καν
εκεύνα για τα οπούα ϋχει τισ προϒποθϋςεισ, τισ ικανϐτητεσ, την τεχνολογύα, την εργαςύα και τα
οπούα ςυνόθιζε να παρϊγει και εξϊγει πριν η οικονομύα τησ ειςϋλθει ςε μεταβατικϐ ςτϊδιο.
Σο 2020, το παγκόςμιο εμπόριο αναμϋνεται να μειωθεύ κατϊ 13% ςϑμφωνα με την
αιςιϐδοξη εκδοχό και κατϊ 32% κατϊ την απαιςιϐδοξη, ςαν ςυνϋπεια τησ επιδημύασ Covid-19
(ΠΟΕ). Η βραχυπρόθεςμη πτώςη του εξωτερικού εμπορύου τησ ερβύασ μπορεύ να εύναι
πιο ϋντονη απϐ ϊλλεσ χώρεσ, ωσ ςυνϋπεια του υπερβολικοϑ ‘’ανούγματοσ’’ και ςυνεπώσ τησ
ευαιςθηςύασ τησ ςερβικόσ οικονομύασ ςε εξωτερικϋσ αναταρϊξεισ. Σο κατωτϋρω ςχόμα δεύχνει
μια απϐτομη πτώςη των ειςαγωγών και εξαγωγών τησ ερβύασ κατϊ το πρώτο κϑμα τησ
επιδημύασ, τον Μϊρτιο και τον Απρύλιο του 2020, καθώσ και τισ γραμμικϋσ τϊςεισ που
προβλϋπονταν για τον Ιοϑνιο και τον Ιοϑλιο του 2020.

Διϊγραμμα 1- Εξωτερικϐ Εμπϐριο ερβύασ κατϊ την προ-Covid 19 περύοδο

Πηγό: τατιςτικό Τπηρεςύα ερβύασ

.

ϑμφωνα με Ανακούνωςη Σϑπου (16.07.2020) του Δ/ντό του τατιςτικοϑ Γραφεύου τησ
Δημοκρατύασ τησ ερβύασ (Statistical Office of The Republic of Serbia), Δρ. Miladin Kovacevic,
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αναλυτικϐτερα και με κϊποιεσ διαφοροποιόςεισ απϐ τον ανωτϋρω ςτατιςτικϐ πύνακα λϐγω
ςυμπερύληψησ και των μη ταξινομημϋνων εμπορευμϊτων (πχ ελεϑθερων ζωνών):
-Σο ςυνολικό εξωτερικό εμπόριο ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ για την περύοδο Ιανουαρύου Δεκεμβρύου 2019 ανόλθε ςε 41.411,7 εκατ. Ευρώ - αϑξηςη 8,4% ςε ςϑγκριςη με την ύδια
περύοδο του προηγοϑμενου ϋτουσ.
Πύνακασ 2.1 -Σελικϊ τοιχεύα Εξωτερικού Εμπορύου 2019 ςε εκατ. ευρώ - Statistical Office of The Republic of Serbia (ST 13-G- Number 197-Year LXX)
Εξαγωγϋσ

Ποςοςτό επύ των
ςυνολικών εξαγωγών
(%)

Ειςαγωγϋσ

2018

2019

Ποςοςτό επύ των
ςυνολικών
ειςαγωγών (%)

2018

2019

2018

2019

ϑνολο

1217.1

1346.8

1880.9

2290.6

100.0

100.0

Ενϋργεια
Ενδιϊμεςα αγαθϊ
Κεφαλαιουχικϊ
αγαθϊ
Διαρκό
καταναλωτικϊ
αγαθϊ
Μη διαρκό αγαθϊ
Μη ταξινομημϋνα

29.9
470.6
290.2

43.6
504.7
300.7

235.5
653.9
380.2

277.5
700.8
648.0

2.5
38.7
23.8

3.2
37.5
22.3

201
8
100.
0
12.5
34.8
20.2

60.4

75.4

38.2

48.5

5.0

5.6

2.0

269.9
96.0

306.4
115.9

288.0
285.1

330.1
285.8

22.2
7.9

22.7
8.6

15.3
15.2

ιςοζύγιο

2019

2018

100.0

-663.8

-943.8

12.1
30.6
28.3

-205.6
-183.3
-89.9

-233.8
-196.0
-347.2

22.2

26.9

-18.1
-189.1

-23.7
-169.9

2.1
14.4
12.5

2019

-Η αξύα των εξαγωγών ανόλθε ςε 17.536,4 εκατομμϑρια ευρώ, δηλαδό αϑξηςη 7,7%, ςε
ςϑγκριςη με την αντύςτοιχη περςινό περύοδο.
-Η αξύα των ειςαγωγών ανόλθε ςε 23.875,3 εκατομμϑρια ευρώ, η οπούα όταν αϑξηςη 8,9%
ςε ςϑγκριςη με την ύδια περύοδο του προηγοϑμενου ϋτουσ.
-Σο ϋλλειμμα εκφραςμϋνο ςε ευρώ ανόλθε ςε 6.338,9 εκατομμϑρια, δηλαδό αϑξηςη 12,5% ςε
ςϑγκριςη με την αντύςτοιχη περςινό περύοδο.
-Ο λόγοσ εξαγωγών - ειςαγωγών ανόλθε ςε 73,4% και όταν χαμηλϐτεροσ ςε ςϑγκριςη με
την ύδια περύοδο πϋρυςι ϐταν όταν 74,3%.
Οι χώρεσ μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ αντιπροςωπεϑουν το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ του
ςυνολικοϑ εξωτερικοϑ εμπορύου τησ ερβύασ (63%) ενώ ο δεϑτεροσ μεγϊλοσ εταύροσ εύναι οι
χώρεσ CEFTA (Αλβανύα, Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, Βϐρεια Μακεδονύα, Μολδαβύα, Μαυροβοϑνιο,
ερβύα και UNMIK-Κϐςοβο).
Πύνακασ 2.2 Εμπϐριο ΕΕ-ερβύασ 2019
2019

Εμπόριο

ςε Ευρώ

Εξαγωγϋσ από Ειςαγωγϋσ ςτη
ύνολο
ερβύα
ερβύα
11,7
13,9
25,6 δισ/ 61.8%
δισ/66.8%
δισ/58.2%
του εμπορύου
του ςυνόλου του ςυνόλου
τησ ερβύασ
των
των
ςερβικών
ςερβικών
εξαγωγών
ειςαγωγών

ερβύα -ΕΕ

Τπηρεςύεσ
Εξαγωγϋσ από ερβύα

Ειςαγωγϋσ ςτη ερβύα

4,1 δισ/58.9% του
ςυνόλου των
ςερβικών
εξαγωγών
υπηρεςιών

2,8 δισ /48.6%
του ςυνόλου των
ςερβικών
ειςαγωγών
υπηρεςιών

ϑμφωνα με τα πρϐτυπα τησ Σαξινϐμηςησ Διεθνοϑσ Εμπορύου (SITC), τα πρώτα πϋντε εύδη
εξαγωγόσ αντιπροςώπευαν το 30,8% των ςυνολικών εξαγωγών. Η ειςαγωγό των πϋντε
πρώτων ειδών αντιπροςώπευε το 26,3% των ςυνολικών ειςαγωγών. Σο τμόμα των μη
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ταξινομημϋνων εμπορευμϊτων, που περιλαμβϊνει τϐςο εμπορεϑματα τελωνειακόσ
αποθόκευςησ, ϐςο και εμπορεϑματα ςε ελεϑθερη ζώνη, ϋχει το μερύδιο ςτισ ςυνολικϋσ
ειςαγωγϋσ 10,8%.
Πύνακασ 2.3 Tα 5 πρώτα πϋντε εύδη ςερβικών εξαγωγών-ειςαγωγών
Εξαγωγϋσ
Ειςαγωγϋσ
Ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ

2064.0 Πετρϋλαιο και παρϊγωγα αυτού

1583.9

Οδικϊ οχόματα

849.0 Ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ

1439.7

Ηλεκτροκινητόρεσ και κινητόρεσ
Καουτςούκ και προώόντα από
καουτςούκ
ύδηρο και ατςϊλι

832.3 Οδικϊ οχόματα
828.6 ύδερο και ατςϊλι

1382.4
962.2

825.9 Βιομηχανικϊ μηχανόματα γενικόσ χρόςησ

906.4

Πηγό: Statistical Office of the Republic of Serbia

Οι κϑριοι εμπορικού εταύροι τησ ερβύασ κατϊ το ϋτοσ 2019, αλλϊ και τα αμϋςωσ προηγοϑμενα
χρϐνια εύναι οι ΕΕ, Ρωςύα, Κύνα, Γερμανύα, Iταλύα, Ουγγαρύα (κϊ).
Πύνακασ 2.4 - Κϑριοι εμπορικού εταύροι ερβύασ (2019)
Φώρα
Εξαγωγϋσ εκατ. Ευρώ
Φώρα
Γερμανύα
2212.7
Γερμανύα
Ιταλύα
1769.6
Ρωςύα
Βοςνύα - Ερζεγοβύνη
1352.3
Κύνα
Ρουμανύα
Ρωςύα

1026.5
872.5

Ειςαγωγϋσ εκ. Ευρώ
3080.2
2307.0
2241.1

Ιταλύα
Ουγγαρύα

2074.7
1019.4

Πύνακασ 2.5 - Κϑριοι εμπορικού εταύροι ερβύασ (2019) βϊςει του ϐγκου εμπορύου
1. Γερμανύα
11. Βουλγαρύα
2. Ιταλύα

12. Κροατύα

3. Βοςνύα και Ερζεγοβύνη

13. Αυςτρύα

4. Ρουμανύα

14. Πολωνύα

5. Ρωςύα

15. Γαλλύα

6. Μαυροβούνιο

16. λοβακύα

7. Ουγγαρύα

17. Ολλανδύα

8. Βόρεια Μακεδονύα

18. Ηνωμϋνο Βαςύλειο

9. Σςεχύα

19. Κύνα

10. λοβενύα

20. Σουρκύα

Πηγό: Statistical Office of the Republic of Serbia

Αναφορικϊ με τισ ϊλλεσ χώρεσ, ςημειώθηκε πλεϐναςμα τησ ερβύασ ςτο εμπϐριο με τη
Ρουμανύα, τη Βουλγαρύα, τη λοβακύα, την Κροατύα, την Ιταλύα, τη Μεγϊλη Βρετανύα, τη
ουηδύα, την Ολλανδύα και τη λοβενύα. Αντύθετα το μεγαλϑτερο ϋλλειμμα παρατηρόθηκε ςτο
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εμπϐριο με την Κύνα, με τη Ρωςικό Ομοςπονδύα, με τη Γερμανύα, με την Σουρκύα, την Πολωνύα,
το Ιρϊκ, την Ουγγαρύα, το Βϋλγιο, την Ουκρανύα, την Κορϋα, την Αυςτρύα, τισ ΗΠΑ, τη Γαλλύα
και τη Κορϋα.
Η Ελλϊδα κατατϊςςεται πλϋον ςτην τρύτη δεκϊδα, ςε αντύθεςη με τον πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο
που διαδραμϊτιζε κατϊ την δεκαετύα του 200023.

1.1.4.1 Ανερχόμενη Τουρκική Οικονομική παρουςία ςτη Σερβία
Απϐ το 2015 ςημειώθηκε απϐτομη αϑξηςη των επενδϑςεων απϐ την Σουρκύα ςτη ερβύα (
2015-2018), η οπούα και ςυνεχύζεται. Οι καθαρϋσ ϊμεςεσ επενδϑςεισ ανόλθαν ςε 133,7
εκατομμϑρια ευρώ, ενώ τουρκικϋσ εταιρεύεσ ϋχουν αναλϊβει ϊνω των 19 ϋργων ςτη ερβύα,
αξύασ 395,7 εκατομμυρύων ευρώ. Σα 17 απϐ αυτϊ τα 19 ϋργα, ξεκύνηςαν μετϊ το 2018,
ςϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ εδώ Σουρκικόσ Πρεςβεύασ.
όμερα, ο αριθμϐσ των τουρκικών εταιρειών ςτη ερβύα εύναι ϊνω των 800, ενώ το 2015
υπόρχαν περύπου μϐνο 130. Οι εταιρεύεσ αυτϋσ απαςχολοϑν περύπου 10.000 ϊτομα ςτη ερβύα.
Σο εμπϐριο αγαθών μεταξϑ ερβύασ και Σουρκύασ, απϐ το 2018, ξεπϋραςε το ϋνα
διςεκατομμϑριο ευρώ και το ϋτοσ 2019 ςημεύωςε νϋα αϑξηςη κατϊ 10%. Επύςησ, ςημειώνουμε
ϐτι η DenizBank τησ Σουρκύασ (ο πϋμπτοσ μεγαλϑτεροσ δανειςτόσ ςτην Σουρκύα) και η Ziraat
Bank (η δεϑτερη μεγαλϑτερη τουρκικό τρϊπεζα ςε ςϑνολο περιουςιακών ςτοιχεύων)
χρηματοδοτοϑν τη καταςκευό δϑο ϋργων αυτοκινητοδρϐμων ςτη ερβύα, (1) την
ανακαταςκευό του τμόματοσ Novi Pazar – Tutin ϋργο που ϋχει αναλϊβει η τουρκικό
καταςκευαςτικό εταιρεύα Taşyapı και (2) την καταςκευό του τμόματοσ Sremska Rača –
Kuzmin, καθώσ και μιασ γϋφυρασ πϊνω απϐ τον ποταμϐ Sava, ϐπωσ και το ςχεδιαςμϐ του
τμόματοσ Požega - Kotroman.
Όςον αφορϊ την υμφωνύα Ελευθϋρων υναλλαγών Σουρκύασ-ερβύασ (Ε), εφϐςον η
προςτιθϋμενη αξύα των ςερβικών προώϐντων υπερβαύνει το 50%, αυτϊ ειςϊγονται ςτην
ρωςικό αγορϊ χωρύσ την επιβολό τελωνειακών δαςμών. Επύςησ, τα ημι-επεξεργαςμϋνα
ςερβικϊ προώϐντα μποροϑν να εξϊγονται ςτισ Ρωςύα, Σουρκύα και χώρεσ ΚΕΕΕ (CEFTA), εύτε
αδαςμολϐγητα, εύτε απολαμβϊνοντασ προτιμηςιακοϑσ δαςμοϑσ.
Ανϊλογη τουρκικό οικονομικό διεύςδυςη παρατηρεύται και ςε ϊλλεσ βαλκανικϋσ χώρεσ κατϊ τα
τελευταύα χρϐνια.
1.1.4.2 Θεςμικό & Κανονιςτικό πλαίςιο εξωτερικοφ εμπορίου τησ Σερβίασ
Σο ςερβικϐ θεςμικϐ και κανονιςτικϐ πλαύςιο εξωτερικοϑ εμπορύου εύναι ‘’εμπνευςμϋνο’’ απϐ το
αντύςτοιχο τησ Ευρ. Ϊνωςησ και ςυνοπτικϊ περιγρϊφεται ωσ εξόσ24:
α. Κανονιςμού ειςαγωγών-εξαγωγών

Απϐ το ϋτοσ 2008, κατϊ το μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ, οι κανονιςμού τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ
εναρμονύζονται προοδευτικϊ με το Κοινοτικό τελωνιακό καθεςτώσ (Ε.Ε.), ϐπωσ και αυτϐ
βλ. ‘’Ελλϊσ & ερβύα ωσ παρϊγοντεσ ςταθερϐτητασ ςτο παρελθϐν και ςτη Βαλκανικό
προοπτικό’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοϑμη, op.cit., ςελ.233-238
24
βλ. Επιχειρηματικϐσ Οδηγϐσ ερβύασ 2020 , Γραφεύο Ο.Ε.Τ, Πρεςβεύα τησ Ελλϊδοσ ςτο
Βελιγρϊδι, ςελ. 17-20
23
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του Εναρμονιςμϋνου υςτόματοσ του Παγκόςμιου Οργανιςμού Σελωνεύων (World
Customs Organisation’s Harmonised System). Σαυτϐχρονα, οι Αρχϋσ τησ ερβύασ υπϋβαλαν
αύτηςη ςτον ΠΟΕ για ϋνταξό τησ χώρασ ςε αυτϐν. Η ερβύα αποτελεύ, ακϐμη, μια απϐ τισ
ελϊχιςτεσ χώρεσ-μϋλη του ΟΗΕ που δεν αποτελεύ μϋλοσ του ΠΟΕ.
υνεπώσ ιςχϑουν και για την ερβύα οι ςυνόθεισ κανονιςμού ειςαγωγών ό εξαγωγών με
αυτούσ τησ ΕΕ κλπ (ϊδειεσ ειςαγωγόσ, ποςοτικού περιοριςμού μϋςω ποςοςτώςεων για
ςυγκεκριμϋνουσ λϐγουσ ϐπωσ, προςταςύα του ιςοζυγύου πληρωμών, τησ υγεύασ ανθρώπων,
ζώων και φυτών, εθνικόσ αςφϊλειασ, περιβϊλλοντοσ και φυςικών πϐρων κλπ). Προβλϋπεται
ειδικό κανονιςτικό πλαύςιο για το εμπόριο χρυςού και αργύρου. Ο νϐμοσ για το
εξωτερικϐ εμπϐριο ("ΥΕΚ" αριθ. 36/09, 36/11, 88/11 και 89/15)25, ρυθμύζει το εξωτερικϐ
εμπϐριο τησ ερβύασ.
β. Δαςμού

Οι ειςαγωγικού και εξαγωγικού δαςμού καθορύζονται απϐ το νϐμο για το δαςμολϐγιο ("Νόμοσ
για το Δαςμολόγιο") για εμπορεϑματα καταγωγόσ χωρών ςτισ οπούεσ εφαρμϐζεται ο βαςικϐσ
κανϐνασ του ΠΟΕ, η ρότρα του μϊλλον ευνοούμενου κρϊτουσ ό απϐ χώρεσ που τηροϑν
αυτό τη ρότρα ςτα εμπορεϑματα που προϋρχονται απϐ τη Δημοκρατύα τησ ερβύασ. Σο
δαςμολϐγιο τησ ερβύασ εναρμονύζεται με τη υνδυαςμϋνη Ονοματολογύα (Ο) τησ Ε.Ε. και
με τισ διεθνεύσ δεςμεϑςεισ που ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο ςυμφωνιών ελεύθερων
ςυναλλαγών (.Ε..). Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η Δημοκρατύα τησ ερβύασ απελευθϋρωςε τισ
ειςαγωγϋσ απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη διατηρώντασ παρϊλληλα την τελωνειακό προςταςύα
οριςμϋνων αγροτικών προώϐντων (μηδενικού ειςαγωγικού δαςμού προώόντων για τα
κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ).
Οι τελωνειακού δαςμού που καθορύζονται ςτισ ςυμφωνύεσ ελεϑθερων ςυναλλαγών αφοροϑν,
φυςικϊ, μϐνο τισ ειςαγωγϋσ εμπορευμϊτων καταγωγόσ των χωρών με τισ οπούεσ η Δημοκρατύα
τησ ερβύασ ϋχει ςυνϊψει τϋτοιεσ ςυμφωνύεσ. Για τισ ειςαγωγϋσ απϐ ϊλλεσ χώρεσ
εφαρμϐζονται τα ποςοςτϊ που καθορύζονται ςτο δαςμολϐγιο, αυξημϋνα κατϊ 70%. Οι
ειςαγωγικού δαςμού τησ ερβύασ αναφϋρονται ςτο link:
https://www.carina.rs/en/Zakoni%20engleski/Regulation%20CT2016.pdf
γ. Σελωνειακό Διούκηςη

H Σελωνειακό Αρχό τησ ερβύασ, υπϊγεται ςτο Τπουργεύο Οικονομικών και οργανώνεται
διοικητικϊ ςε 15 μονϊδεσ – Σελωνεύα (βλ. www.carina.rs).
ε κϊθε “πϑλη ειςϐδου” τησ χώρασ υπϊρχουν τελωνειακού ςταθμού, ϐπου τα εμπορεϑματα
τύθενται «υπϐ επιτόρηςη» μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ τελωνειακόσ διαδικαςύασ. Η
«τελωνειακό διαςϊφηςη» που ςυνοδεϑει τα εμπορεϑματα, εκτϐσ απϐ τη δόλωςη βοϑληςησ
για την υπαγωγό τουσ ςε ςυγκεκριμϋνο τελωνειακϐ καθεςτώσ, πρϋπει να περιλαμβϊνει την
περιγραφό αυτών, την αξύα και την ποςϐτητϊ τουσ, πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για την
ανϊλυςη κινδϑνου, κυρύωσ για λϐγουσ αςφϊλειασ, καθώσ και ϊλλα ϋγγραφα (ϐπωσ π.χ.
πιςτοποιητικϊ ειςαγωγόσ, πιςτοποιητικϊ καταγωγόσ κ.α).
Σο ερβικϐ τελωνιακϐ καθεςτώσ
προβλϋπει και απλοποιημϋνεσ διαδικαςύεσ
ειςαγωγών/εξαγωγών για ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ (πχ ςυχνϋσ εξαγωγϋσ αγαθών απϐ
μια εταιρεύα, ηλεκτρονικϋσ δηλώςεισ, επύδειξη τιμολογύου αντύ δόλωςησ, χρόςη
εξουςιοδοτημϋνου οικονομικοϑ πρϊκτορα-‘’Authorized Economic Operator’’- κλπ).

25

http://mtt.gov.rs/en
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δ. Εφαρμογό νϋου τελωνειακού νόμου (Δεκεμβρύου 2018)

Η Εθνοςυνϋλευςη τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ ενϋκρινε ςτισ 7 Δεκεμβρύου 2018 το ςχϋδιο
του νϋου τελωνειακού νόμου, ο οπούοσ δημοςιεϑθηκε ςτην Επύςημη Εφημερύδα, αρ. 95 τησ
8ησ Δεκεμβρύου 2018, τϋθηκε ςε ιςχϑ ςτισ 16 Δεκεμβρύου 2018 και εφαρμϐζεται απϐ τισ 17
Ιουνύου 2019.
Ο νϋοσ τελωνειακϐσ Νϐμοσ εναρμονύζει την εθνικό νομοθεςύα με το κοινοτικϐ κεκτημϋνο εντϐσ
των προθεςμιών που ςυμφωνόθηκαν κατϊ την ϋναρξη των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων Κεφϊλαιο 29 - Σελωνειακό Ϊνωςη και εναρμϐνιςη με τον Σελωνειακϐ Κώδικα τησ Ϊνωςησ UCC ("Επύςημη Εφημερύδα τησ ΕΕ" αρ. 952/13).
Πιο ςυγκεκριμϋνα, μεταξϑ των καινοτομιών του νϋου τελωνειακοϑ νϐμου επιςημαύνουμε τισ
παρακϊτω οι διατϊξεισ που αφοροϑν:
1.

Ηλεκτρονικϐσ εκτελωνιςμϐσ (electronic customs clearance):

Hλεκτρονικό υποβολό τελωνειακών διαςαφόςεων κϊ εγγρϊφων, ηλεκτρονικό επεξεργαςύα
τουσ, καθώσ και ηλεκτρονικό ανταλλαγό πληροφοριών.
2.
Ϊκδοςη αποφϊςεων απϐ τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ με υποχρεωτικό επικοινωνύα μεταξϑ
του τελωνεύου και του αιτοϑντοσ ϐταν πρϐκειται για απϐρριψη τησ αύτηςησ (adoption of
decisions by customs authorities):
H διϊταξη αυτό αποτελεύ μύα απϐ τισ καινοτομύεσ του νϋου τελωνειακοϑ νϐμου. Η επιπρϐςθετη
επικοινωνύα μεταξϑ τελωνειακών Αρχών και του αιτοϑντοσ εύναι υποχρεωτικό ϐταν μια
τελωνειακό απϐφαςη πρϐκειται να εύναι αρνητικό για τον αιτοϑντα. Οι τελωνειακϋσ αρχϋσ δεν
μποροϑν πια να απορρύπτουν ϊμεςα μια αύτηςη, αλλϊ οφεύλουν να ενημερώνουν τον αιτοϑντα
πριν λϊβουν δυςμενό απϐφαςη αναφορικϊ με την αύτηςό του. Με τον τρϐπο αυτϐ, ο αιτών
ϋχει το δικαύωμα να προβεύ ςε επεξηγόςεισ για την περύπτωςό του, πχ να προςκομύςει
περαιτϋρω δικαιολογητικϊ ϋγγραφα ό αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.
3.

Μη προτιμηςιακού κανϐνεσ καταγωγόσ (non-preferential origin):

H εφαρμογό του κανϐνα καταγωγόσ τησ χώρασ ειςαγωγόσ / προοριςμοϑ εύναι δυνατό κατϊ
την ϋκδοςη του πιςτοποιητικών ϐταν η χώρα καταγωγόσ εύναι η ερβύα.
4.

Σελωνειακϋσ αξύεσ (customs value):

Ο κανϐνασ ςυμφωνϊ με τον οπούο η τιμό ςυναλλαγόσ γύνεται αποδεκτό ωσ βϊςη για
αποτύμηςη (value base) μϐνο ςτην περύπτωςη τησ πρώτησ πώληςησ αγαθών για εξαγωγό ςτη
ερβύα δεν εύναι πλϋον υποχρεωτικϐσ. Αυτό η μϋθοδοσ αποτύμηςησ μπορεύ να εφαρμϐζεται
ϐταν ο ειςαγωγϋασ εύναι και ο αγοραςτόσ ςε ςυναλλαγό που πραγματοποιεύται μετϊ την
εξαγωγό. Με αυτϐ τον τρϐπο αποδύδεται μεγαλϑτερη αξιοπιςτύα ςτισ ενϋργειεσ των
τελωνειακών αρχών κατϊ τον καθοριςμϐ των μεθϐδων αποτύμηςησ.
5.

Εγγϑηςη για τελωνειακό οφειλό (guarantee for customs dept):

Πρϐςθετα πλεονεκτόματα ϋχουν ειςαχθεύ για τη χρόςη ςυνολικόσ εγγϑηςησ απϐ
επιχειρηματικό οντϐτητα που ϋχει το καθεςτώσ εξουςιοδοτημϋνου προςώπου - Authorized
Economic Operator- ςτον οπούο παρϋχεται το δικαύωμα χρόςησ ςυνολικόσ εγγϑηςησ ςε
μειωμϋνο ποςϐ, χωρύσ πρϐςθετη επαλόθευςη τησ εκπλόρωςησ των απαιτόςεων.
6.

Ϊλεγχοσ μετϊ την απελευθϋρωςη του φορτύου (post release control):

Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου

35

Ο ϋλεγχοσ αυτϐσ διεξϊγεται αυτεπϊγγελτα, ενώ ταυτϐχρονα ο προςφεϑγων ϋχει το δικαύωμα
ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ να ζητόςει τροποπούηςη τησ τελωνειακόσ διαςϊφηςησ μετϊ την
παραλαβό των εμπορευμϊτων αποκλειςτικϊ και μϐνον για να ςυμμορφωθεύ με τισ
υποχρεώςεισ του για την υπαγωγό των εμπορευμϊτων υπϐ ειδικϐ τελωνειακϐ καθεςτώσ.
7.
Πληρωμό τϐκων ςε μεταγενϋςτερο τελωνειακϐ ϋλεγχο (interest payment for
subsequently assessed customs):
Για τελωνειακϐ χρϋοσ που καθορύζεται ςτη διαδικαςύα μεταγενϋςτερου ελϋγχου, θα
χρεώνονται τϐκοι υπερημερύασ απϐ την ημϋρα που προϋκυψε το χρϋοσ μϋχρι την ημϋρα
κοινοπούηςησ του χρϋουσ, κϊτι που εύναι καινοτομύα ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο ςϑςτημα
υπολογιςμοϑ επιτοκύου ποινόσ.
8.
Κατϊργηςη μερικών τελωνειακών διαδικαςιών (certain customs procedures are
discontinued)
Οριςμϋνεσ τελωνειακϋσ διαδικαςύεσ (διαδικαςύα ενεργητικόσ τελειοπούηςησ υπϐ τελωνειακϐ
ϋλεγχο-processing under customs control- και καθεςτώσ τελειοπούηςησ προσ επανεξαγωγό
ςτο ςϑςτημα εξοφλόςεων κεφαλαύου-inward processing regime in the repayment system)
καταργοϑνται.
9.
Νϋα κατηγοριοπούηςη των τελωνειακών διαδικαςιών (new categorization of customs
procedures):
Διαδικαςύεσ με οικονομικϐ αντύκτυπο, μϋςω του παρϐντοσ νϐμου ορύζονται ωσ ‘’ειδικϋσ
διαδικαςύεσ’’: Διαμετακϐμιςησ (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ διαμετακϐμιςησ), διαδικαςύεσ
αποθόκευςησ (τελωνειακών αποθηκών και ελεϑθερων ζωνών), διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ
(καθεςτώσ τελειοπούηςησ προσ επανεξαγωγό-inward processing- και καθεςτώσ τελικόσ
επεξεργαςύασ-outward processing), διαδικαςύεσ για ειδικό χρόςη (προςωρινόσ ειςαγωγόσtemporary import- και τελικόσ χρόςησ-‘’end-use’’)26.
ε. υμφωνύεσ Ελευθϋρων υναλλαγών (Ε)27

Η Δημοκρατύα τησ ερβύασ ϋχει ςυνϊψει ςημαντικϋσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ ελεϑθερων
ςυναλλαγών:
i. υμφωνύα ταθεροπούηςησ ϑνδεςησ και Ενδιϊμεςη υμφωνύα για το Εμπϐριο με την ΕΕ
(2008)
ii. Κεντρο-Ευρωπαώκό υμφωνύα Ελεϑθερου Εμπορύου ό ΚΕΕΕ –CEFTA- (2006)
iii. υμφωνύα Ελεϑθερων υναλλαγών με την Ευρωπαώκό Ζώνη Ελεϑθερων υναλλαγών
(ΕΖΕ/EFTA)
iv. Ε. υμφωνύα Ελεϑθερων υναλλαγών με τη Λευκορωςύα (2009)
v. υμφωνύα Ελεϑθερων υναλλαγών με την Ευραςιατικό Οικονομικό Ϊνωςη /EAEU (2019)
vi. υμφωνύα Ελεϑθερων υναλλαγών με το Καζακςτϊν (2010)
vii. Γενικευμϋνο ϑςτημα Προτιμόςεων (ΓΠ) με τισ Η.Π.Α (2005)
viii. υμφωνύα Ελεϑθερων υναλλαγών με την Σουρκύα (2009)
ix. υμφωνύα Ελεϑθερων υναλλαγών με τη Ρωςύα (2000)
Όπωσ προαναφϋρθηκε, ϐςον αφορϊ την τελευταύα αυτό Ε, εφϐςον η προςτιθϋμενη αξύα
των ςερβικών προώϐντων υπερβαύνει το 50%, αυτϊ ειςϊγονται ςτην ρωςικό αγορϊ χωρύσ την
επιβολό τελωνειακών δαςμών. Επύςησ, μϋςω τησ .Ε.. με την Σουρκύα, τα ημι-επεξεργαςμϋνα
Βλ.. https://www.carina.rs/en/Zakoni%20engleski/Customs%20Law%20ENGLISH%20final.pdf
και www.kpmg.com/rs - KPMG Tax Alerts
26

27
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ςερβικϊ προώϐντα μποροϑν να εξϊγονται ςτισ Ρωςύα, Σουρκύα και χώρεσ ΚΕΕΕ (CEFTA), εύτε
αδαςμολϐγητα, εύτε απολαμβϊνοντασ προτιμηςιακοϑσ δαςμοϑσ.
ςτ. Ελεύθερεσ Εμπορικϋσ Ζώνεσ28

Τπϊρχουν 14 ελεϑθερεσ ζώνεσ (Ε.Ζ.) ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ. Πρϐκειται για ‘’ζώνεσ’’ ϐπου
μποροϑν να πραγματοποιοϑνται παραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ και υπηρεςύεσ με
ςυγκεκριμϋνα πλεονεκτόματα: Belgrade, Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Kragujevac,
Pirot, Smederevo, Užice, Kruševac, Svilajnac, Apatin, Vranje και Priboj. Ψσ γνωςτϐ, οι Ε.Ζ.
προςφϋρουν διϊφορα πλεονεκτόματα και οφϋλη για τισ εταιρεύεσ που τισ επιλϋγουν:
-Εξαύρεςη ΥΠΑ κατϊ την εύςοδο αγαθών ςτην ελεϑθερη ζώνη, καθώσ και ςτισ μεταφορϋσ ό
και ϊλλεσ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με αυτό την εύςοδο αγαθών
-Εξαύρεςη απϐ την καταβολό ΥΠΑ για το εμπϐριο αγαθών και υπηρεςιών ςτην ελεϑθερη ζώνη
-Απαλλαγό απϐ την καταβολό ΥΠΑ για το εμπϐριο αγαθών μεταξϑ χρηςτών δϑο ελεϑθερων
ζωνών
-Οι χρόςτεσ ελεϑθερων ζωνών που εκτελοϑν παραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτη ζώνη
απαλλϊςςονται απϐ την καταβολό ΥΠΑ ςχετικϊ με την κατανϊλωςη ενϋργειασ
-Απαλλαγό από την καταβολό τελωνειακών δαςμών και ϊλλων ειςαγωγικών δαςμών για
εμπορεϑματα που προορύζονται για την καταςκευό εγκαταςτϊςεων ςτην ελεϑθερη ζώνη
(πρώτεσ ϑλεσ, εξοπλιςμϐσ, καταςκευϋσ/υλικϊ)
-Κύνητρα τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (πχ απαλλαγό από οριςμϋνα τοπικϊ τϋλη και φϐρουσ).
ςτ. Λοιπϊ οφϋλη

-Οικονομικϊ οφϋλη (ελεύθερη κυκλοφορύα κεφαλαύων, κερδών και μεριςμϊτων)
-Αποτελεςματικό διαχεύριςη, μϋςω “υπηρεςιών μιασ ςτϊςησ’’ (one-stop-shop)
-Απλϋσ και ταχεύσ τελωνειακϋσ διαδικαςύεσ (κϊθε ζώνη διαθϋτει Γραφεύο Σελωνειακόσ
Διούκηςησ)
-Ϊνα ςϑνολο υπηρεςιών διατύθεται ςτουσ χρόςτεσ με προτιμηςιακούσ όρουσ (μεταφορϊ,
φϐρτωςη, επαναφϐρτωςη, μεταφορϊ εμπορευμϊτων, υπηρεςύεσ αποςτολόσ, αςφϊλιςη και
ανταςφϊλιςη, τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ κ.λπ.)
-Οι εξαγωγϋσ ό ειςαγωγϋσ αγαθών και υπηρεςιών απϐ/προσ τη ζώνη και οι ειςαγωγϋσ
αγαθών εύναι απεριόριςτη και δεν υπϐκεινται ςε ποςοτικοϑσ περιοριςμοϑσ.
Όμωσ:
- Ο ϋλεγχοσ των εμπορευμϊτων πραγματοποιεύται απϐ την τελωνειακό αρχό και οι χρόςτεσ
τησ ζώνησ εύναι υποχρεωμϋνοι ςτη διατόρηςη των κατϊλληλων αρχεύων των
εμπορευμϊτων.
-Σα εμπορεϑματα που ειςϊγονται ό εξϊγονται απϐ μια ελεϑθερη ζώνη αντιμετωπύζονται ωσ
τελωνειακϊ εμπορεύματα.
-Εμπορεϑματα απϐ τισ ελεϑθερεσ ζώνεσ που απελευθερώνονται για ελεϑθερη κυκλοφορύα ςτο
ϋδαφοσ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ, υπϐκεινται ςτην καταβολό τελωνειακών δαςμών και
ϊλλων ειςαγωγικών δαςμών29.

28
29

http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf
Πθγι: JPM, ςελ.43
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1.1.5 Επενδϑςεισ
Οι ερβικϋσ Αρχϋσ παρϋχουν οικονομικϊ και φορολογικϊ κύνητρα ςε εταιρεύεσ που επιθυμοϑν
να προβοϑν ςε ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδϑςεισ (AΞE). Η μακροοικονομικό ςταθερϐτητα και η
βελτύωςη του επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ ςυνϋβαλαν ςε υψηλϋσ καθαρϋσ ειςροϋσ ϊμεςων
ξϋνων επενδϑςεων (πχ 8,3% του ΑΕΠ κατϊ το πρώτο εξϊμηνο του 2019). Σα κορυφαύα ϋθνη
επενδυτών ςτη ερβύα περιλαμβϊνουν: Γερμανύα, Ιταλύα, Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, Κύνα,
Αυςτρύα, Νορβηγύα και Ελλϊδα. Η πλειονϐτητα των ΑΞΕ κατευθϑνεται ςε τομεύσ ϐπωσ,
αυτοκινητοβιομηχανύα, βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, μηχανόματα, ορυχεύα, βαςικϊ
μϋταλλα, χημικϊ, φαρμακευτικϊ, ελαςτικϊ, ζϊχαρη, υφϊςματα, εύδη ϋνδυςησ ϋπιπλα κϊ. Οι εν
λϐγω τομεύσ ςυνθϋτουν το μεγαλϑτερο μϋροσ των ςερβικών εξαγωγών30.
Όπωσ προαναφϋρθηκε, η προςϋλκυςη Α.Ξ.Ε., κυρύωσ μεταξϑ των ετών 2014 και αρχών του
2020 (προ πανδημύασ ‘’covid-19’’ εποχόσ), αποτϋλεςμα των προαναφερθϋντων θετικών
οικονομικών δεικτών και κϊποιων μεταρρυθμύςεων, ςυνϋβαλαν ςτη βελτύωςη των διεθνών
πιςτοληπτικών αξιολογόςεων τησ ερβύασ κατϊ την τελευταύα διετύα. Εκτϐσ αυτοϑ,
υπενθυμύζεται ϐτι η ερβύα βελτύωςε τη θϋςη τησ ςτο ‘’Doing Business List’’ τησ Παγκϐςμιασ
Σρϊπεζασ (Π.Σ), ςε ςυνϋχεια των βελτιώςεων που πραγματοποιόθηκαν ςτην ϋκδοςη αδειών
καταςκευόσ, ςτη μεύωςη των διοικητικών φϐρων και ςτην παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ. Οι
βελτιώςεισ αυτϋσ, με την ςειρϊ τουσ, ενύςχυςαν το επιχειρηματικό κλύμα και ϋτι περαιτϋρω
την προςϋλκυςη Α.Ξ.Ε.
Οι μεγαλϑτερεσ ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ (Α.Ξ.Ε.) ςτη ερβύα κατϊ το 2019 όταν: ο γαλλικϐσ
ϐμιλοσ Vinci που ανϋλαβε τισ εργαςύεσ επϋκταςησ του αεροδρϐμιου Nikola Tesla, η κινεζικό
Zijin Mining η οπούα απϋκτηςε το 63% του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ RTB Bor (τόξη χαλκοϑ).
Η Shandong Linglong, κινεζικό εταιρεύα που παρϊγει ελαςτικϊ ςτην πϐλη Zrenjanin. Η δε
γερμανικό εταιρεύα ZF Fridrichshafen δημιοϑργηςε εργοςτϊςιο παραγωγόσ εξαρτημϊτων
αυτοκινότων ςτην πϐλη Pančevo.
Οι εταιρεύεσ ‘’blue-chip’’ που επενδϑουν ςτον μεταποιητικϐ τομϋα περιλαμβϊνουν τουσ
ακϐλουθουσ γνωςτοϑσ Ομύλουσ: Fiat Chrysler Automobiles, Bosch, Michelin, Siemens,
Panasonic, Continental, Schneider Electric, Philip Morris, LafargeHolcim, Pepsico, Coca-Cola,
Carlsberg και ϊλλα. τον τομϋα τησ ενϋργειασ, οι ρωςικού ενεργειακού ‘’γύγαντεσ’’, Lukoil και
Gazprom, ϋχουν προβεύ ςε μεγϊλεσ επενδϑςεισ. τον τομϋα τησ μεταλλουργύασ, οι κινεζικού
‘δρϊκοι’’, Hesteel και Zijin Mining διαθϋτουν χαλυβουργεύο ςτο Smederevo και ςυγκρϐτημα
εξϐρυξησ χαλκοϑ ςτο Bor, αντύςτοιχα. Ο χρηματοπιςτωτικόσ τομϋασ ϋχει προςελκϑςει
επενδϑςεισ απϐ ιταλικϋσ τρϊπεζεσ ϐπωσ η Intesa Sanpaolo και η UniCredit, γαλλικϋσ ( Crédit
Agricole και η Société Générale), αυςτριακϋσ (Erste Bank και Raiffeisen) και ϊλλα ξϋνα
πιςτωτικϊ ιδρϑματα. Οι ΣΠΕ και οι τηλεπικοινωνύεσ υποδϋχθηκαν επενδυτϋσ ϐπωσ η
Microsoft, η Telenor, η Telekom Austria και η NCR. τον τομϋα τησ λιανικόσ, οι μεγαλϑτεροι
ξϋνοι επενδυτϋσ εύναι η ολλανδικό Ahold Delhaize, η German Metro AG και η Schwarz Gruppe, η
Κροατικό Fortenova. η ελληνικό Βερϐπουλοσ (Vero) κλπ.
Σϋλοσ, κατϊ την τελευταύα διετύα, ςτο προ πανδημύασ Covid-19 αναπτυςςϐμενο
επιχειρηματικϐ πλαύςιο, υπενθυμύζεται ϐτι πραγματοποιόθηκαν μερικϋσ μεγϊλησ κλύμακασ
ςυγχωνεϑςεισ ό εξαγορϋσ, ςε επιχειρηματικό επύπεδο ςτη ερβύα, ϐπωσ:
30

βλ. https://import-export.societegenerale.fr/en/country/serbia/market-sectors
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- Ιδιωτικοπούηςη των μεταλλεύων RTB Bor των οπούων το 66% ανόκει πλϋον ςτον κινεζικϐ
Όμιλο Zijin Mining
- Η BC Capital Partners αγϐραςε απϐ την KKR, την SBB, τον μεγαλϑτερο πϊροχο καλωδιακών
τηλεοπτικών προγραμμϊτων ςτη ερβύα.
- Η Coca Cola απϋκτηςε την ςερβικό εταιρεύα Bambi.
- Η KINLOVERSKE MINERALNE VODE και η PEPSICO αγϐραςαν την KNJAZ MILOS απϐ τη MID
EUROPA PARTNERS.
- Η MID EUROPA PARTNERS ελϋγχει ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ τησ ςτο MEDIGROUP, το
μεγαλϑτερο ιδιωτικϐ πϊροχο υπηρεςιών υγεύασ ςτη ερβύα, απϐ την Blue Sea Capital.
- Η TELEKOM SRBIJA απϋκτηςε ςυμμετοχό ςτην KOPERNIKUS, τοπικϐ πϊροχο τηλεοπτικών
υπηρεςιών, απϐ την ABRIS.
Μετϊ απϐ χρϐνια διαπραγματεϑςεων, η ςερβικό κρατικό Komercijalna banka, πωλόθηκε ςτη
λοβενικό Nova Ljubljanska banka (NLB), η οπούα ελϋγχεται απϐ την Bank of New York Mellon.
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1.2 Οικονομικϋσ χϋςεισ ερβύασ
1.2.1 Η ερβύα ωσ Μϋλοσ ςε Διεθνεύσ Οικονομικοϑσ Οργανιςμοϑσ
Η ερβύα ςυμμετϋχει εδώ και χρϐνια ςτουσ εξόσ Διεθνεύσ, οικουμενικοϑσ ό Περιφερειακοϑσ
Οργανιςμοϑσ ενώ ϋχει υποβϊλει αύτηςη προσ ϋνταξη και ςτον ΠΟΕ:
- Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Αναςυγκρότηςησ και Ανϊπτυξησ-ΕΣΑΑ (European Bank for
Reconstruction and Development – EBRD). Η ςυνεργαςύα τησ ερβύασ με την EBRD ξεκύνηςε το
2001 και μϋχρι ςόμερα η Σρϊπεζα ϋχει εγκρύνει ςυνολικϊ 207 ϋργα για τη ερβύα, αθροιςτικών
(ΕΣΑΑ) επενδϑςεων ϑψουσ € 4.2 δισ ςε τομεύσ ϐπωσ ο χρηματοπιςτωτικϐσ, η γεωργύα, η
ενϋργεια, η μεταπούηςη, οι μεταφορϋσ κ.α.
- Παγκόςμια Σρϊπεζα-ΠΣ (World Bank – WB). Η ςυνεργαςύα τησ ερβύασ με την WB ξεκύνηςε
το 2001. Απϐ τϐτε, ϋχει εγκριθεύ η χρηματοδϐτηςη ό ςυγχρηματοδϐτηςη 39 ϋργων, ςυνολικόσ
αξύασ ϊνω των $ 2 δισ, ςε τομεύσ ϐπωσ οι μεταφορϋσ, η Δημϐςια Διούκηςη, η ανϊπτυξη τησ
επιχειρηματικϐτητασ, η υγεύα κλπ. Σο τρϋχον χαρτοφυλϊκιο αποτελεύται απϐ 17 επενδυτικϊ
ςχϋδια ςυνολικόσ αξύασ περύπου 458,90 εκατομμϑρια δολαρύων. ημειώνεται ϐτι τα ωσ ϊνω
μεγϋθη ςυμπεριλαμβϊνουν τισ χρηματοδοτόςεισ ό ςυγχρηματοδοτόςεισ ϋργων απϐ τη Διεθνό
Σρϊπεζα Αναςυγκρότηςησ και Ανϊπτυξησ-ΔΣΑΑ (International Bank for Reconstruction
and Development – IBRD) και τον Διεθνό Οργανιςμό Ανϊπτυξησ (International
Development Association – IDA), που λειτουργοϑν κϊτω απϐ την «ομπρϋλα» τησ WB.
- Διεθνϋσ Νομιςματικό Σαμεύο-ΔΝΣ (International Monetary Fund – IMF). Η ερβύα ϋγινε
μϋλοσ του ΔΝΣ το 1992. Απϐ τϐτε, ϋχει ςυνϊψει ςειρϊ ςυμφωνιών χρηματοδϐτηςησ ό
προληπτικόσ χρηματοδϐτηςησ ϐπωσ αυτϐ του Υεβρουαρύου 2015, ϐταν η ερβύα υπϋγραψε
υμφωνύα Προληπτικοϑ Διακανονιςμοϑ Διευκϐλυνςησ (Stand by Agreement), διϊρκειασ 36
μηνών και ϑψουσ 1,2 δισ ευρώ κατϊ τον χρϐνο τησ ϋγκριςησ.
- Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορύου-ΠΟΕ (World Trade Organisation – WTO), Σο Γενικϐ
υμβοϑλιο του WTO ςϑςτηςε Ομϊδα Εργαςύασ για την εξϋταςη τησ αύτηςησ τησ ερβύασ προσ
ϋνταξη, ςτισ 15/02/05. Σο Μνημϐνιο Καθεςτώτοσ Εξωτερικοϑ Εμπορύου τησ χώρασ
ανακοινώθηκε τον Μϊρτιο 2005 ενώ η Ομϊδα Εργαςύασ ςυνόλθε για πρώτη φορϊ, τον
Οκτώβριο του ύδιου ϋτουσ. όμερα, ςυνεχύζονται οι διμερεύσ διαπραγματεϑςεισ, βϊςει
αναθεωρημϋνου καταλϐγου προςφορών αγαθών και υπηρεςιών. Επύςησ, ςυνεχύζονται και οι
πολυμερεύσ διαπραγματεϑςεισ. Οι διαπραγματεϑςεισ τησ ερβύασ με τον Παγκϐςμιο Οργανιςμϐ
Εμπορύου βρύςκονται ςε πολϑ προχωρημϋνο ςτϊδιο, με μϐνο βαςικϐ ςημεύο τριβόσ την πλόρη
απαγϐρευςη του εμπορύου και τησ καλλιϋργειασ προώϐντων αγροτικόσ βιοτεχνολογύασ, την
οπούα ϋχει επιβϊλει η ερβύα.
-Πλην των ανωτϋρω, η ερβύα εύναι μϋλοσ και των εξόσ Διεθνών, Εξειδικευμϋνων αλλϊ και
Περιφερειακών Οργανιςμών: Σρϊπεζα Διεθνών Διακανονιςμών (Bank for International
Settlements – BIS), Οργανιςμϐσ Οικονομικόσ υνεργαςύασ Εϑξεινου Πϐντου (Organisation of
the Black Sea Economic Cooperation – BSEC), Οργανιςμϐσ Επιςιτιςμοϑ & Σροφύμων των
Ηνωμϋνων Εθνών (Food and Agriculture Organisation of the United Nations – FAO), Διεθνόσ
Οργανιςμϐσ Ατομικόσ Ενϋργειασ (International Atomic Energy Agency – IAEA), Διεθνόσ
Οργανιςμϐσ Πολιτικόσ Αεροπορύασ (International Civil Aviation Organisation – ICAO), Διεθνϋσ
Εμπορικϐ Επιμελητόριο (International Chamber of Commerce – ICC-Εθνικϋσ Επιτροπϋσ), ICRM,
Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Φρηματοδϐτηςησ (International Finance Corporation – IFC), Διεθνόσ
Τδρογραφικϐσ Οργανιςμϐσ (International Hydrographic Organisation – IHO), Διεθνόσ
Οργανιςμϐσ Ναυτιλιακών Δορυφϐρων (International Mobile Satellite Organisation – IMSO),
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Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Ζϊχαρησ (International Sugar Organisation – ISO), Διεθνόσ Οργανιςμϐσ
Δορυφορικών Σηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Satellite Organisation –
ITSO), Διεθνόσ Ϊνωςη Σηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU),
Διεθνόσ υνομοςπονδύα Εργατικών ωματεύων (International Trade Union Confederation –
ITUC-Мη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ), Οργανιςμϐσ Πολυμεροϑσ Αςφϊλιςησ Επενδϑςεων
(Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA), Οργανιςμϐσ για την Αςφϊλεια και τη
υνεργαςύα ςτην Ευρώπη (Organisation for Security and Co-operation in Europe – OSCE),
Μϐνιμο Διαιτητικϐ Δικαςτόριο (Permanent Court of Arbitration – PCA), Κϋντρο Επιβολόσ του
Νϐμου ςτη Νοτιο-Ανατολικό Ευρώπη (Southeast European Law Enforcement Center – SELEC),
Ηνωμϋνα Ϊθνη (United Nations – UN), Διϊςκεψη των Ηνωμϋνων Εθνών για το Εμπϐριο και την
Ανϊπτυξη (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD), Εκπαιδευτικό,
Επιςτημονικό και Επιμορφωτικό Οργϊνωςη των Ηνωμϋνω Εθνών (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO), Οργανιςμϐσ Βιομηχανικόσ
Ανϊπτυξησ των Ηνωμϋνων Εθνών (United Nations Industrial Development Organisation –
UNIDO), Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Σουριςμοϑ (World Tourism Organisation – UNWTO),
Παγκϐςμια Σαχυδρομικό Ϊνωςη (Universal Postal Union – UPU), Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ
Σελωνεύων (World Customs Organisation – WCO), Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Τγεύασ (World
Health Organisation – WHO), Παγκϐςμια Οργϊνωςη Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ (World
Intellectual Property Organisation – WIPO), Παγκϐςμιοσ Μετεωρολογικϐσ Οργανιςμϐσ (World
Meteorological Organisation – WMO) κ.ϊ.

1.2.2 ερβύα και Eυρωπαώκό ΄Eνωςη (ΕΕ)
H ερβύα αποτελεύ υποψόφιο Κρϊτοσ-Μϋλοσ (Κ-Μ) τησ Ευρωπαώκό Ϊνωςησ, με ϊγνωςτο προσ
το παρϐν το αποτϋλεςμα και τον χρϐνο ενδεχϐμενησ ολοκλόρωςησ τησ χρονοβϐρασ αυτόσ
διαδικαςύασ.
το πλαύςιο του οικονομικοϑ αυτοϑ διϊλογου με υποψόφιεσ και εν δυνϊμει υποψόφιεσ χώρεσ,
η ερβύα ϋχει ςημειώςει πρϐοδο και εύναι ικανοποιητικϊ προετοιμαςμϋνη ςε ϐτι αφορϊ την
οικονομύα τησ αγορϊσ.
α. Διαπραγματεύςεισ ερβύασ -ΕΕ
Κατϊ τισ ετόςιεσ ςυναντόςεισ τησ ερβικόσ κυβϋρνηςησ με τον αρμϐδιο για την διεϑρυνςη
Επύτροπο τησ Ε.Ε., γύνεται αναςκϐπηςη τησ προϐδου εφαρμογόσ των μεταρρυθμύςεων και των
ετόςιων ςυςτϊςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ
Οι ςημαντικϋσ δημοςιονομικϋσ προςαρμογϋσ απϐ το 2014, ςε ςχϋςη με τα προηγοϑμενα ϋτη,
ϋχουν βελτιώςει την βιωςιμϐτητα του χρϋουσ. Η ςταθερϐτητα του χρηματοπιςτωτικοϑ τομϋα
διατηρόθηκε και οι επιδϐςεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ βελτιώθηκαν. Οι μεύζονεσ διαρθρωτικϋσ
μεταρρυθμύςεισ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, προχωροϑν αργϊ, παρατεύνοντασ τισ μακροχρϐνιεσ
ανεπϊρκειεσ. Σο κρϊτοσ ςυνεχύζει να διατηρεύ ιςχυρό επιρροό ςτην οικονομύα και ο ιδιωτικϐσ
τομϋασ επηρεϊζεται απϐ αδυναμύεσ ςτο κρϊτοσ δικαύου και τον αθϋμιτο ανταγωνιςμϐ.
Ο ετόςιοσ οικονομικϐσ διϊλογοσ κατϊ το 2019 επικεντρώθηκε, κυρύωσ, ςτο Σαμεύο
Προενταξιακόσ Βοόθειασ (IPA -βλ. επϐμενο κεφϊλαιο) και ςτισ δρϊςεισ καινοτομύασ. Η
ενδεχϐμενη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ ςυνδϋεται με το ρυθμϐ υλοπούηςησ των
διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων, τη βελτύωςη τησ απϐδοςησ των κρατικών επιχειρόςεων, τη
μεταρρϑθμιςη τησ δημϐςιασ διούκηςησ κλπ. Απαραύτητη εύναι η υποςτόριξη τησ καινοτομύασ
των Μικρών και Μεςαύων Επιχειρόςεων (ΜΜΕ), καθώσ, ενώ το κϐςτοσ πρϐςβαςησ ςτη
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χρηματοδϐτηςη ϋχει μειωθεύ, οι περιςςϐτερεσ ΜΜΕ παραμϋνουν καθηλωμϋνεσ. Οριςμϋνεσ απϐ
τισ ΜΜΕ θα επωφεληθοϑν απϐ τη βελτύωςη τησ ρϑθμιςησ των εξω-χρηματοδοτικών αγορών
για πρϐςθετεσ πιςτώςεισ, πϋραν των δανεύων. Εξακολουθοϑν να υπϊρχουν ϐμωσ αρκετϋσ
ανεπϊρκειεσ ςε χρηματοδοτόςεισ υποδομών, περιβϊλλοντοσ, καινοτομύασ κλπ.
Αξύζει επύςησ να αναφερθεύ το Σαμεύο Καινοτομύασ και επιτυχημϋνων παραδειγμϊτων ςτη
ερβύα. Πχ η ολοκλόρωςη του ϋργου ϑψουσ 8,4 εκατ. Ευρώ για την ανϊπτυξη τησ καινοτομύασ,
το οπούο χρηματοδοτόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, μϋςω του Σαμεύου Προενταξιακόσ
Βοόθειασ (IPA 2011). Για την υλοπούηςη του ςυγκεκριμϋνου ϋργου εφαρμϐςθηκαν δϑο
χρηματοδοτικϊ μϋςα, ϐπωσ το Πρϐγραμμα Μικρών Επιχορηγόςεων και το Πρϐγραμμα
Επιχορηγόςεων για την τϐνωςη τησ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ ςε μικρϋσ ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ
και ςε νεοςϑςτατεσ επιχειρόςεισ. Σο Σαμεύο Καινοτομύασ ϋχει υποςτηρύξει με επιτυχύα 48
επιχειρόςεισ με τεχνολογύα αιχμόσ, απϐ τισ οπούεσ 38 καινοτϐμεσ, για την περύοδο 2012-2015.
Σο ύδιο ταμεύο χρηματοδϐτηςε 52 ϋργα ϋρευνασ και ανϊπτυξησ δημιουργώντασ περιςςϐτερεσ
των 300 θϋςεων εργαςύασ υψηλόσ τεχνολογύασ και επιτρϋποντασ την ςυμμετοχό περύπου 90
εξειδικευμϋνων, κυρύωσ εγχώριων, ςυμβοϑλων. Σϋλοσ, τϋςςερισ κϑκλοι υποβολόσ προςφορών
διεξόχθηςαν με επιτυχύα και 6 εκατ. Ευρώ δεςμεϑθηκαν όδη για τη χρηματοδϐτηςη 51 νϋων
ϋργων.
β. Μηχανιςμόσ προενταξιακόσ βοόθειασ 2014-2020 (IPA)
ϑμφωνα με τισ ερβικϋσ Αρχϋσ το ϑψοσ τησ προενταξιακόσ χρηματοδοτικόσ βοόθειασ
(κονδϑλια IPA απϐ το 2014 ϋωσ το 2020) ανόλθε ςε 1,5 δισ ευρώ. Η δε Ευρωπαώκό Ϊνωςη
δηλώνει ϐτι απϐ το 2007 ϋχει χορηγόςει ςυνολικϊ 2,8 δις. Ευρώ ςτη ερβύα.
Σα ποςϊ που ϋχουν διατεθεύ για το Πρϐγραμμα IPA 2014-2020 για τη ερβύα προβλϋπονται
απϐ τον πολυετϋσ δημοςιονομικϐ πλαύςιο (Multiannual Financial Framework-MFF) 2014-2020
που αφορϊ το ςϑνολο των δυτικών Βαλκανύων. Σα εν λϐγω ποςϊ κατανϋμονται ςτα κρϊτη,
ανϊλογα με τη δυνατϐτητα απορρϐφηςόσ τουσ. Μεταξϑ των τομϋων ςτουσ οπούουσ δϐθηκε
προτεραιϐτητα απϐ την Ε.Ε. και τα Κ-Μ για την περύοδο 2014-20, εύναι και οι ακϐλουθοι
οικονομικού κλϊδοι: δρϊςεισ για το Περιβϊλλον και το κλύμα, Μεταφορϋσ, Ενϋργεια,
Ανταγωνιςτικϐτητα και Καινοτομύα, Εκπαύδευςη, Απαςχϐληςη και Κοινωνικϋσ Πολιτικϋσ,
Γεωργύα και Αγροτικό Ανϊπτυξη. ε ϐτι αφορϊ, τον Προγραμματιςμϐ του IPA ΙΙ 2019-2020, οι
κϑριεσ δρϊςεισ που χρηματοδοτοϑνται ανϊ τομϋα και παρουςιϊζουν ευκαιρύεσ για τισ
ελληνικϋσ εταιρεύεσ εύναι οι εξόσ: Περιβϊλλον και Ενϋργεια, Κοινωνικό ςτϋγαςη και
ςτατιςτικϋσ υπηρεςύεσ, Ανταγωνιςτικϐτητα και Καινοτομύα, Δρϊςεισ Ευρωπαώκόσ
Ολοκλόρωςησ. Επιπροςθϋτωσ, υπϊρχουν εξειδικευμϋνα προγρϊμματα ανϊ κλϊδο ϐπωσ:


Αγροτικόσ τομϋασ-Πρόγραμμα IPARDII, το οπούο αφορϊ ςτη ςτόριξη μικρϐ-μεςαύων
γεωργικών επιχειρόςεων (με νομικό οντϐτητα εγκατεςτημϋνη ςτη ερβύα) μϋςω του οπούου
προβλϋπεται να εκταμιευθοϑν 230 εκατ. Ευρώ μϋχρι το 2022.



Τποδομϋσ: Κονδϑλια μϋςω του Επενδυτικοϑ πλαιςύου για τα δυτικϊ Βαλκϊνια (WBIF) και



Ενεργειακό επϊρκεια.
Η διαδικαςύα υλοπούηςησ μιασ δρϊςησ, με αξιοπούηςη πϐρων του IPA περιλαμβϊνει : (1) τον
προγραμματιςμϐ πλαιςύου δρϊςεων, (2) τη δημϐςια πρϐςκληςη για υποβολό προτϊςεων, (3)
την επιλογό ϋργου προσ χρηματοδϐτηςη. Η υλοπούηςη πραγματοποιεύται εύτε (α) μϋςω
διαδικαςύασ επιλογόσ και εκτϋλεςησ ϋργου απϐ το υποψόφιο κρϊτοσ, ό (β) μϋςω κεντρικϊ
ελεγχϐμενησ διαδικαςύασ.
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Σο IPA III για τη ερβύα θα ϋχει διϊρκεια 7 ϋτη και οι οικονομικού τομεύσ προτεραιϐτητασ θα
περιλαμβϊνουν την Πρϊςινη ‘’ατζϋντα’’ και ςυνδεςιμϐτητα, ϐπωσ και την ανταγωνιςτικϐτητα
ό την χωρύσ αποκλειςμοϑσ ανϊπτυξη.
ϑμφωνα με την Αντιπροςωπεύα τησ Ε.Ε. ςτη ερβύα (11.06.2020), το επικαιροποιημϋνο
ςχϋδιο προγρϊμματοσ δρϊςησ IPA 2020 που επεξεργϊςτηκαν οι υπηρεςύεσ τησ μαζύ με τισ
ερβικϋσ Αρχϋσ, εφϐςον εγκριθεύ απϐ την Επιτροπό IPA ςτισ Βρυξϋλλεσ (Υθινϐπωρο 2020), θα
προβλϋπει τα ακϐλουθα:
-ε ϐ,τι αφορϊ τη χρηματοδϐτηςη, η EBRD/ΕΣΑΑ θα προςφϋρει 1,5-1,7 διςεκατομμϑρια ευρώ
εφϋτοσ ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια. Σα δϑο τρύτα αυτών των κεφαλαύων θα αφοροϑν την
αντιμετώπιςη των επιπτώςεων του Covid, μϋςω χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων για ενύςχυςη
τησ ρευςτϐτητασ Μικρο Μεςαύων Επιχειρόςεων, επενδϑςεισ
κεφαλαύου, και τησ
χρηματοδϐτηςησ του εμπορύου. τη ερβύα, η ΕΣΑΑ θα προςφϋρει 750-850 εκατομμϑρια ευρώ
το 2020. Η ΕΣΑΑ ϋχει υπογρϊψει ςυνεργαςύα με την Uni Credit Bank ενώ χρηματοδοτεύ και
επενδϑςεισ ςε υποδομϋσ (οδικϐ ϋργο Nis-Plocnik).
- Η ςυνδρομό τησ Ε.Ε. ςτην αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ πανδημύασ Covid-19 θα
προϋρχεται απϐ κονδϑλια του IPA, καθώσ και μϋςω εθνικόσ χρηματοδϐτηςησ για τη ςτόριξη
τησ ερβύασ ςτον αγώνα κατϊ του Covid.
Παρϊ τισ ανωτϋρω προςπϊθειεσ και την ςυνεργαςύα μεταξϑ τησ Ε.Ε. και των Αρχών τησ
ερβύασ, υπϊρχει ϋνασ αριθμϐσ ‘’ςκεπτικιςτών’’ ωσ προσ την Ευρωπαώκό πορεύα τησ ςημερινόσ
ερβύασ και την πραγματικό επιθυμύα τησ να καταςτεύ κϊποτε Κ-Μ τησ Ε.Ε.. Ϊνασ απϐ αυτοϑσ
τουσ ‘’ςκεπτικιςτϋσ’’ εύναι και ο επιφανόσ φιλϐςοφοσ Fukuyama, επικριτόσ τησ ερβικόσ
κυβϋρνηςησ που υποςτηρύζει ϐτι, η ερβύα οδεϑει προσ μύα αυταρχικό κατεϑθυνςη, ενώ πλϋον
κινεύται με περιςςϐτερο αργϐ ρυθμϐ προσ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (...). Κατ’ αυτϐν η διαδικαςύα
ϋνταξησ θα επιβραδυνθεύ, ύςωσ θα ςταματόςει ό ακϐμη και θα οπιςθοδρομόςει. ϑμφωνα με
τον Fukuyama, η ερβύα παύζει ϋνα διπλϐ παιχνύδι, επιδιώκοντασ να παρουςιϊζεται ςτο κοινϐ
των δυτικών χωρών, ςτισ Βρυξϋλλεσ, ςτο Βερολύνο και ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ πρωτεϑουςεσ, ωσ
παραμϋνουςα ςε πορεύα ϋνταξησ ςτην ΕΕ, ενώ εμβαθϑνει την ςυνεργαςύα με τη Ρωςύα και την
Κύνα
Σρεισ μόνεσ αργϐτερα ακολοϑθηςε η ‘’ςυμφωνύα’’ τησ Ουαςιγκτώνοσ μεταξϑ ερβύασ, ΗΠΑ και
Κοςϐβου, που ϋδωςε αντύθετεσ εντυπώςεισ ωσ προσ την πορεύα τησ ερβύασ προσ τη Δϑςη
ϋναντι αυτών του Υουκουγιϊμα και λοιπών ‘’ςκεπτικιςτών’’31.
γ. Νόμοι και πρόςφατεσ Μεταρρυθμύςεισ
Όπωσ προαναφϋρθηκε αςκεύται ϋντονη κριτικό κατϊ τησ κυβϋρνηςησ τησ χώρασ, ςε εθνικϐ
αλλϊ ακϐμη και ςε διεθνϋσ επύπεδο, ωσ προσ την ελευθερύα τησ ϋκφραςησ κλπ. ϑμφωνα με
την ΕΕ και το ΔΝΣ, ςημαντικϋσ προςπϊθειεσ απαιτοϑνται, επύςησ, ςε τομεύσ ϐπωσ η δημιουργύα
θϋςεων εργαςύασ, οι κρατικϋσ ενιςχϑςεισ, οι δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ, η εν γϋνει νομοθετικό
ευθυγρϊμμιςη με το κοινοτικϐ κεκτημϋνο.

31

βλ.
ςχετικϋσ
κριτικϋσ
ςε
αγγλϐφωνη
ενημερωτικό
ιςτοςελύδα
N1-1.6.20,http://rs.n1info.com/English/NEWS/a604977/Fukuyama-Serbian-President-is-using-the-pandemic-to-expandhis-power.html ϐπωσ και δημοςιεϑματα Πρακτορεύου ΒΕΣΑ 07.10.2020, ιςτοςελύδασ Ν106 και 07.10.2020,
Rs.n1info.com, Danas.rs 7.10.2020 κλπ).
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i-Μεταρρυθμύςεισ περιόδου 2019-2020
Όςον αφορϊ τη νομοθεςύα κατϊ το 2019/20, παρουςιϊςτηκε πρϐοδοσ μϋςω τησ υιοθϋτηςησ
νϐμων ςχετικών με τισ καταςκευϋσ, ϐπωσ:
-Νϐμοσ περύ χωροταξύασ και μετατροπόσ χώρων, νϐμοσ περύ νομιμοπούηςησ και
μετατροπόσ χώρων, καταχώρηςη ςε κτηματολϐγιο, νϐμοσ για τα δομικϊ υλικϊ.
-Μετϊ την ρϑθμιςη τησ ηλεκτρονικόσ αδειοδϐτηςησ, η μεταρρϑθμιςη του κτηματολογύου
αποτελεύ τη ςημαντικϐτερη αλλαγό για τουσ πολύτεσ, αλλϊ και μύα απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ
μεταρρυθμύςεισ για την βελτύωςη του ςυνολικοϑ επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ. Απϐ το ϋτοσ
2019, οι πολύτεσ δεν χρειϊζεται πλϋον να επιςκϋπτονται πϋντε διαφορετικϊ γραφεύα για να
δηλώςουν την περιουςύα τουσ, αλλϊ μποροϑν να το πραγματοποιόςουν μϋςω
ςυμβολαιογραφικοϑ γραφεύου. Σο επϐμενο ςτϊδιο εύναι το Κτηματολϐγιο να εύναι ςε θϋςη να
παρϋχει ςτουσ πολύτεσ αποτελεςματικϋσ υπηρεςύεσ ϐταν πρϐκειται για ϋκδοςη οικοδομικών
αδειών. Μϋχρι το τϋλοσ του 2020 ό ϋςτω το ϋτοσ 2021, η ερβύα θα ϋχει ϋνα ηλεκτρονικό
κτηματολόγιο.
-Προβληματιςμϐ προκαλεύ ςτο νομικϐ πλαύςιο των αδειοδοτόςεων/δημοςύων ςυμβϊςεων,
η νομοθετικό πρϐταςη που κατατϋθηκε απϐ κυβερνώντα ςυναςπιςμϐ για την αλλαγό των
διαδικαςιών διαγωνιςμοϑ ςτισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ. Ευρωπαώκϋσ εταιρεύεσ εκφρϊςανε
ανηςυχύα για το θϋμα. Διϐτι εύναι ςϑνηθεσ για τα εδώ όθη να επιβϊλλονται «ειδικού» κανϐνεσ
(ϐπωσ θϋςπιςη υποχρϋωςησ κατοχόσ αδειών που χορηγοϑνται αποκλειςτικϊ απϐ κρατικϋσ
υπηρεςύεσ) για τισ εταιρεύεσ που διεκδικοϑν δημϐςιεσ ςυβϊςεισ, ώςτε να ελϋγχεται η ϐλη
διαδικαςύα απϐ το κρϊτοσ. Η κυβϋρνηςη απαντϊ ϐτι ςτϐχοσ του νομοςχεδύου εύναι η
επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ και μϐνο, προκειμϋνου να προχωρόςουν ϊμεςα τα ϋργα
ςτρατηγικοϑ ενδιαφϋροντοσ ςτον τομϋα των μεταφορών.
ii-Πρόγραμμα ερβύασ με ΔΝΣ
Σο θϋμα των περιοδικών ςυναντόςεων, κατϊ το 2019 και 2020, εκπροςώπων του ΔΝΣ με την
Κυβϋρνηςη τησ ερβύασ αφορϊ την πρϐοδο των μεταρρυθμύςεων που ςυμφωνόθηκαν ςτο
πλαύςιο του προγρϊμματοσ ςυνεργαςύασ που υποςτηρύζεται απϐ το μϋςο ςυντονιςμοϑ
πολιτικόσ (PCI).Σο πρϐγραμμα αυτϐ ενϋκρινε το ΔΝΣ τον Ιοϑλιο του 2018 για περύοδο 30
μηνών. το πλαύςιο των προγραμματιςμϋνων μϋτρων, εύναι ςημαντικϋσ οι μεταρρυθμύςεισ τησ
φορολογικόσ διούκηςησ και του δημϐςιου τομϋα και ϊλλων πτυχών ( δημοςιονομικού κανϐνεσ,
δημϐςιεσ επενδϑςεισ, διαχεύριςη των κρατικών επιχειρόςεων κλπ). Σο πρϐγραμμα του ΔΝΣ
ςτοχεϑει ςτη διατόρηςη τησ μακροοικονομικόσ και χρηματοπιςτωτικόσ ςταθερϐτητασ και ςτη
ςυνϋχιςη των διαρθρωτικών και θεςμικών μεταρρυθμύςεων για ταχϑτερη ανϊπτυξη,
δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ και βελτύωςη του βιοτικοϑ επιπϋδου.
Κατϊ το 2020, η αποςτολό του Διεθνοϑσ Νομιςματικοϑ Σαμεύου εύχε διαβουλεϑςεισ με
εκπροςώπουσ τησ κυβϋρνηςησ τησ ερβύασ και τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ ερβύασ για τισ
μακροοικονομικϋσ τϊςεισ και μεταρρυθμύςεισ, ςτο Βελιγρϊδι απϐ τισ 24 ϋωσ τισ 28
Υεβρουαρύου 2020, ϐπωσ και μεταξϑ 24 Ιουνύου - 3 Ιουλύου του ιδύου ϋτουσ (τϋταρτη
αναθεώρηςη ςτο πλαύςιο του PCI). Οι εκπρϐςωποι του ΔΝΣ κατϋληξαν ςε ςυμφωνύα ςχετικϊ
με τισ πολιτικϋσ που απαιτοϑνται για την ολοκλόρωςη τησ τϋταρτησ επανεξϋταςησ ςτο
πλαύςιο του Μϋςου ςυντονιςμοϑ πολιτικόσ (PCI). ύμφωνα με το ΔΝΣ:
 «Η εφαρμογό διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων αντιμετώπιςε καθυςτερόςεισ λϐγω τησ
πανδημύασ. Οι μεταρρυθμύςεισ για την ενύςχυςη τησ φορολογικόσ διούκηςησ, των ςυςτημϊτων
μιςθών και απαςχϐληςησ του δημϐςιου τομϋα, τησ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ των δημοςύων
επιχειρόςεων και τησ ανϊπτυξησ τησ κεφαλαιαγορϊσ τησ ερβύασ παραμϋνουν ζωτικόσ
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ςημαςύασ. Απαιτεύται διεξοδικό αξιολϐγηςη των τιμολογύων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για την
εξαςφϊλιςη πλόρουσ ανϊκτηςησ κϐςτουσ. Φαιρετύζουμε την πρϐοδο που ϋχει ςημειωθεύ ςτην
ολοκλόρωςη τησ ιδιωτικοπούηςησ τησ Komercijalna και ενθαρρϑνουμε περαιτϋρω
προςπϊθειεσ ιδιωτικοπούηςησ τησ Petrohemija.
 Η ερβύα πρϋπει να ςυνεχύςει να επικεντρώνεται ςτην υποςτόριξη τησ οικονομύασ μϋςω τησ
οικονομικόσ κρύςησ λϐγω τησ πανδημύασ Covid-19, διατηρώντασ παρϊλληλα τη
μακροοικονομικό ςταθερϐτητα, τη διαχεύριςη κινδϑνων και την προςταςύα ευϊλωτων
ομϊδων.
 «Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ παρϋμεινε ςε γενικϋσ γραμμϋσ ςε καλϐ δρϐμο. Ψςτϐςο, η
απϐτομη επιδεύνωςη του εξωτερικοϑ και εγχώριου οικονομικοϑ περιβϊλλοντοσ που
προκλόθηκε απϐ την επιδημύα COVID-19 απαιτεύ προςαρμογό των ςτϐχων PCI για το
υπϐλοιπο του προγρϊμματοσ, η οπούα πρϐκειται να ολοκληρωθεύ τον Ιανουϊριο του 2021.
 «Η πανδημύα εύχε ςημαντικϐ αρνητικϐ αντύκτυπο ςτην οικονομικό δραςτηριϐτητα τησ
ερβύασ. Σο ‘’ςοκ’’ επηρεϊζει την οικονομύα μϋςω χαμηλϐτερησ εξωτερικόσ ζότηςησ,
αςθενϋςτερων ξϋνων επενδϑςεων και εμβαςμϊτων, περιοριςμών εγχώριασ προςφορϊσ και
διαταραχών ςτισ περιφερειακϋσ και παγκϐςμιεσ αλυςύδεσ εφοδιαςμοϑ. Σο πραγματικϐ ΑΕΠ
προβλϋπεται να ςυρρικνωθεύ κατϊ 3 τοισ εκατϐ το 2020, ςε ςϑγκριςη με μια αϑξηςη κατϊ 4,2
τοισ εκατϐ το 2019 και αναμϋνεται να ανακϊμψει ςε 6 τοισ εκατϐ αϑξηςη το 2021. Δεδομϋνησ
τησ εξαιρετικϊ αβϋβαιησ οικονομικόσ προοπτικόσ, προτεύνουμε προςεκτικϐ ςχεδιαςμϐ
ϋκτακτησ ανϊγκησ.
 «Για να μετριϊςουν τισ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ επιπτώςεισ του ‘’ςοκ’’ COVID-19, οι αρχϋσ
ανϋπτυξαν μια ϊμεςη και καλϊ ςχεδιαςμϋνη αντύδραςη. Σο φορολογικϐ πακϋτο, το οπούο
περιλαμβϊνει την αϑξηςη των δαπανών για την υγειονομικό περύθαλψη, την αναβολό των
φϐρων, τισ επιδοτόςεισ των μιςθών, τισ καθολικϋσ μεταφορϋσ μετρητών και ϋνα ςϑςτημα
κρατικόσ εγγϑηςησ για τραπεζικϊ δϊνεια προσ ΜΜΕ, εύναι απϐ τα μεγαλϑτερα ςτην Ευρώπη. Η
Εθνικό Σρϊπεζα τησ ερβύασ (NBS) ςυνϋβαλε ςτην απϊντηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
μεύωςησ του βαςικοϑ επιτοκύου πολιτικόσ και τησ ϋγχυςησ ρευςτϐτητασ ςτο τραπεζικϐ
ςϑςτημα, ενώ ειςόγαγε ϋνα τρύμηνο ‘’μορατϐριουμ’’ για την αποπληρωμό τραπεζικών δανεύων
και περαιτϋρω μϋτρα για τη διατόρηςη τησ νομιςματικόσ και χρηματοοικονομικόσ
ςταθερϐτητασ.
 «Η εφαρμογό των δημοςιονομικών μϋτρων, ςε ςυνδυαςμϐ με τη μεύωςη των εςϐδων που
ςχετύζονται με τη χαμηλϐτερη οικονομικό δραςτηριϐτητα, θα αυξόςει το δημοςιονομικϐ
ϋλλειμμα το 2020 ςε περιςςϐτερο απϐ 7 τοισ εκατϐ του ΑΕΠ, ςε ςϑγκριςη με το 0,5 τοισ εκατϐ
του ΑΕΠ ςτον αρχικϐ προϒπολογιςμϐ. Δεδομϋνησ τησ προβλεπϐμενησ οικονομικόσ ανϊκαμψησ
και του προςωρινοϑ χαρακτόρα των δημοςιονομικών μϋτρων, θα πρϋπει να εύναι δυνατό η
μεύωςη του δημοςιονομικοϑ ελλεύμματοσ ςε περύπου 2 τοισ εκατϐ του ΑΕΠ το επϐμενο ϋτοσ.
Σαυτϐχρονα, υπϊρχει ανϊγκη αϑξηςησ των δημοςύων επενδϑςεων για την υποςτόριξη τησ
οικονομικόσ ανϊκαμψησ και την ενύςχυςη τησ δυνητικόσ ανϊπτυξησ, ενώ το οικονομικϐ ςοκ
ενιςχϑει τουσ δημοςιονομικοϑσ κινδϑνουσ που απορρϋουν απϐ προβληματικϋσ κρατικϋσ
επιχειρόςεισ και δϊνεια με κρατικό εγγϑηςη. Για να δημιουργηθεύ χώροσ για υψηλϐτερεσ
δημϐςιεσ επενδϑςεισ και υπϐ το φωσ των δημοςιονομικών κινδϑνων, οι αυξόςεισ των μιςθών
και των ςυντϊξεων του δημϐςιου τομϋα θα πρϋπει να περιοριςτοϑν το 2021. Αυτϐ θα πρϋπει
να διαςφαλύςει ϐτι ο λογαριαςμϐσ μιςθών του δημϐςιου τομϋα ωσ μερύδιο του Α.Εγχ.Π.
επιςτρϋφει ςε πιο βιώςιμα επύπεδα, μετϊ την αϑξηςη τα τελευταύα δϑο χρϐνια. Θα πρϋπει να
αποφεϑγονται ειδικϋσ αυξόςεισ ςϑνταξησ ό εφϊπαξ πληρωμϋσ. Σο δημϐςιο χρϋοσ, το οπούο
μειώθηκε ςταθερϊ πριν απϐ την πανδημύα, αναμϋνεται τώρα να αυξηθεύ το 2020, ενώ θα
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παραμεύνει κϊτω απϐ το 60% του ΑΕΠ, αλλϊ θα πρϋπει να ςυνεχύςει μια ςαφό πτωτικό πορεύα
το 2021».

1.3 Θεςμικϐ επιχειρηματικϐ πλαύςιο
1.3.1 Μορφϋσ Εταιρειών
Όπωσ αναφϋρεται ςτον Επιχειρηματικϐ μασ Οδηγϐ για την ερβύα 32 , ϐςον αφορϊ την
νομοθεςύα περύ εταιρειών ("Νόμοσ για τισ Εταιρεύεσ") ςτη ερβύα υπϊρχουν οι εξόσ κατηγορύεσ
εταιρειών: Κεφαλαιουχικϋσ Εταιρεύεσ (Ανώνυμη υμμετοχικό Εταιρεύα-a.d.), Εταιρεύα
Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ-d.o.o.) και Προςωπικϋσ Εταιρεύεσ (Ομϐρρυθμη-o.d. και Ετερϐρρυθμη
Εταιρεύα-k.d.), ότοι ςυνολικϊ τϋςςερεισ νομικϋσ μορφϋσ εταιρειών33 Ο Νϐμοσ για τισ Εταιρεύεσ
καθορύζει λεπτομερώσ τισ νομικϋσ μορφϋσ των επιχειρηματικών οντοτότων, τη δομό εταιρικόσ
διακυβϋρνηςόσ τουσ, τισ ελϊχιςτεσ κεφαλαιακϋσ απαιτόςεισ, τισ αλλαγϋσ του καθεςτώτοσ
(ςυγχωνεϑςεισ, ‘’spin-offs’’), τη διαχεύριςη και ϊλλα παρεμφερό θϋματα34.
Εκτϐσ απϐ τα ανωτϋρω, μια ξϋνη εταιρεύα μπορεύ να ςυςτόςει υποκατϊςτημα ό γραφεύο
αντιπροςώπου. την πρϊξη, οι ξϋνοι επενδυτϋσ ςυνόθωσ προτιμοϑν την εταιρεύα
περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Limited Liability company-d.o.o.) λϐγω τησ απλόσ μορφόσ τησ. Σα
πλεονεκτόματϊ τησ περιλαμβϊνουν την αϑξηςη του κεφαλαύου, η οπούα μπορεύ να γύνει χωρύσ
την εποπτεύα των ρυθμιςτικών αρχών, καθώσ και το ελϊχιςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο που εύναι
μικρϐτερο απϐ 1 ευρώ (ςε αντύθεςη με τα περύπου 27.000 ευρώ για την ανώνυμη εταιρεύα).
Σο καταςτατικϐ, δηλαδό η ιδρυτικό πρϊξη τησ εταιρεύασ, μπορεύ να ϋχει την απλό μορφό
απϐφαςησ για ϋναρξη εργαςιών εϊν η εταιρεύα ιδρϑεται απϐ ϋνα πρϐςωπο, ό μιασ ςϑμβαςησ,
εϊν ιδρϑεται απϐ περιςςϐτερα του ενϐσ ϊτομα. Για την εγγραφό ςτην Τπηρεςύα
Επιχειρηματικών Μητρώων (Business Registration Agency- BRA) πρϋπει να υπογραφεύ
ςυμβολαιογραφικό πρϊξη των ιδρυτών.
Σο καταςτατικό οφεύλει να διευκρινύζει την ϋδρα τησ εταιρεύασ, η οπούα πρϋπει να βρύςκεται
ςτο ϋδαφοσ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ, τη βαςικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα τησ,
καθώσ και το ϐνομα τησ επιχεύρηςησ. Απϐ τον Ιοϑνιο του 2018, ϐλεσ οι καταχωρημϋνεσ
επιχειρηματικϋσ οντϐτητεσ ςτο ϋδαφοσ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ (επιχειρόςεισ,
υποκαταςτόματα καθώσ και αντιπροςωπεύεσ ξϋνων εταιρειών, ενώςεων και ιδρυμϊτων κλπ),
υποχρεοϑνται να δηλώνουν όλα τα ςτοιχεύα ό δεδομϋνα ςτο όνομα του πραγματικoύ
δικαιούχου τησ εταιρεύασ-beneficial owner- 35 . Ο πραγματικϐσ δικαιοϑχοσ τησ
επιχειρηματικόσ οντϐτητασ εύναι το φυςικϐ πρϐςωπο που κατϋχει ϊμεςα ό ϋμμεςα και ελϋγχει
ουςιαςτικϊ την οικονομικό οντϐτητα36. Εϊν το φυςικϐ πρϐςωπο που εύναι ο πραγματικϐσ
32

βλ. Επιχειρηματικϐσ Οδηγϐσ ερβύασ 2020, Γραφεύο Οικ. & Εμπ. Τποθϋςεων, Πρεςβεύα τησ Ελλϊδοσ ςτο
Βελιγρϊδι, http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71095, ςελ.8-14
33 βλ. Guide to doing business in Serbia, JPM, ςελ. 10-16, www.jpm.rs
34 βλ. Guide to doing business and investing in Serbia, PWC Serbia, ςελ. 23-24, pwc.rs/en.html
35 βλ. Guide to doing business in Serbia, JPM, op.cit., ςελ. 11
36Δηλαδό: (i) ϋνα φυςικϐ πρϐςωπο που ςυμμετϋχει ςτο κεφϊλαιο τησ επιχεύρηςησ με ποςοςτϐ 25% ό μεγαλϑτερο
· ii) φυςικϐ πρϐςωπο το οπούο ϋμμεςα ό ϊμεςα αςκεύ τη διαχεύριςη τησ επιχεύρηςησ ό επιρροό ςτη λόψη
αποφϊςεων · (iii) φυςικϐ πρϐςωπο που ϋχει παρϊςχει ό παρϋχει κεφϊλαια ςε ϋναν επιχειρηματικϐ φορϋα με
ϋμμεςο τρϐπο και επομϋνωσ επηρεϊζει ςημαντικϊ τισ αποφϊςεισ του διαχειριςτικοϑ οργϊνου τησ επιχεύρηςησ ·
(iv) φυςικοϑ προςώπου που εύναι ο ιδρυτόσ, καταπιςτευματοδϐχοσ, εγγυητόσ, δικαιοϑχοσ καταπιςτεϑματοσ και
το · ό v) φυςικϐ πρϐςωπο που εύναι εγγεγραμμϋνο ςε εκπροςώπουσ ςυνεταιριςμών, ενώςεων, ιδρυμϊτων,
παροχών και εγκαταςτϊςεων.
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δικαιοϑχοσ δεν μπορεύ να προςδιοριςτεύ, τϐτε ο τελευταύοσ τεκμαύρεται ϐτι εύναι το φυςικϐ
πρϐςωπο που εύναι εγγεγραμμϋνο ωσ εκπρϐςωποσ τησ επιχειρηματικόσ οντϐτητασ.

Πύνακασ 3.1 Κατηγορύεσ εταιρικόσ μορφόσ
Μορφϋσ
εταιρεύασ

Εγγραφό ςτο
εμπορικό
μητρώο
/
νομικό
οντότητα

Ελϊχιςτο
Κεφϊλαιο

Εταιρεύα
μοναδικο
ύ
μετόχου

Υόροσ
Κεφαλαύου/
τϋλη
εγγραφόσ

υμβολαιογ
ραφικό
πρϊξη

Υορολογικό
ενημερότητα

Εγγραφ
ό ςτη
εφορύα

Περιοριςμϋ
νησ
Ευθύνησ

Ναι/ναι

RSD 100
(1 euro)

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Μετοχικό
Εταιρεύα

Ναι/ναι

RSD
3 Ναι
εκατ. (25
χιλ ευρώ)

Όχι/
Καταβϊλλε
ται τϋλοσ
εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλε
ται τϋλοσ
εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλε
ται τϋλοσ
εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλε
ται τϋλοσ
εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλε
ται τϋλοσ
εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλε
ται τϋλοσ
εγγραφόσ
Όχι/Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι/Όχι

-

Ναι

υνεργατικ Ναι/ναι
ό

όχι

Όχι

Ομόρρυθμη
Εταιρεύα

Ναι/ναι

όχι

Όχι

Ετερόρρυθ
μη
Εταιρεύα

Ναι/ναι

όχι

Όχι

Εγγεγραμμ Ναι/οχι
ϋνο
υποκατϊςτ
ημα
Μόνιμη
Όχι/οχι
Εγκατϊςτα
ςη

όχι

-

όχι

-

Φορολογικόσ υντελεςτόσ: 15% ςταθερό επιτόκιο
*RSD = Δηνϊριο ςερβικό (ιςοτιμύα 1 ευρώ = 118 δην.)
ε ότι αφορϊ την υποχρϋωςη ορκωτού λογιςτό ςτισ 5 πρώτεσ μορφϋσ εταιρεύασ για το
οικονομικό ϋτοσ 2018 απαιτεύται ορκωτόσ λογιςτόσ για κϋρδη που ξεπϋραςαν τα 4,400 χιλ ευρώ
(ςε αντιςτοιχύα με RSD) για to 2017. Για τισ δύο τελευταύεσ μορφϋσ εταιρεύασ ωσ μϋροσ
οποιουδόποτε ελϋγχου τησ ϋδρασ.
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1.3.2 Εταιρικό και Προςωπικό Υορολογύα
α. Νόμοσ περύ φόρου εταιρικών κερδών
ϑμφωνα με τον Νϐμο περύ φϐρου εταιρικών κερδών, φορολογοϑμενοι εύναι : (1) κϊθε
εταιρεύα, επιχεύρηςη ό ϊλλη νομικό οντϐτητα που ϋχει ςυςταθεύ με ςκοπϐ την ϊςκηςη
επιχειρηματικών δραςτηριοτότων, (2) κϊθε ϊλλη νομικό οντϐτητα που δεν ιδρϑθηκε με ςκοπϐ
την απϐκτηςη κϋρδουσ (μη κερδοςκοπικϐσ οργανιςμϐσ), αλλϊ εφϐςον αποκτϊ ειςϐδημα απϐ
την πώληςη προώϐντων ςτην αγορϊ ό την παροχό υπηρεςιών ϋναντι αμοιβόσ.
υνεπώσ οποιοδόποτε κϋρδοσ που παρϊγεται μϋςω επιχειρηματικών δραςτηριοτότων
εντόσ του εδϊφουσ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ υπόκειται ςε φόρο εταιρικού
κϋρδουσ. Ϊνασ φορολογοϑμενοσ, μη κϊτοικοσ, υπϐκειται ςε φορολϐγηςη οποιουδόποτε
κϋρδουσ παρϊγει μϋςω επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ςτο ϋδαφοσ τησ Δημοκρατύασ τησ
ερβύασ. Εκτϐσ εϊν υφύςταται διεθνόσ ςυμφωνύα αποφυγόσ διπλόσ φορολογύασ37 . Η χώρα
μασ και η ερβύα ϋχουν ςυνϊψει τϋτοιου εύδουσ ςυμφωνύα.
Μϐνιμη εγκατϊςταςη υφύςταται ϐταν ϋνασ μη-κϊτοικοσ αςκεύ επιχειρηματικϋσ
δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ μϋςω υποκαταςτόματοσ, εργοςταςύου, γραφεύου αντιπροςωπεύασ,
ορυχεύου (ό ϊλλου τϐπου εκμετϊλλευςησ φυςικών πϐρων).
β. Κεφαλαιακϊ κϋρδη και ζημύεσ
Σα κεφαλαιακϊ κϋρδη και ζημύεσ επηρεϊζουν τη φορολογικό βϊςη, καθώσ περιλαμβϊνονται
ςτο φορολογητϋο κϋρδοσ 38 . Κεφαλαιουχικό κϋρδοσ εύναι οποιοδόποτε ειςϐδημα που
ειςπρϊττει ϋνασ φορολογοϑμενοσ απϐ την πώληςη δικαιωμϊτων επύ ακινότων, δικαιωμϊτων
πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ και βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ, ςυμμετοχικοϑ κεφαλαύου ςτο
κεφϊλαιο νομικών προςώπων, μετοχών ό ϊλλων τύτλων που αγορϊζονται απϐ ‘’ανοικτϊ’’
επενδυτικϊ κεφϊλαια 39. Αν η διαφορϊ εύναι αρνητικό, το ποςϐ αποτελεύ κεφαλαιουχικό
ζημύα. Οι κεφαλαιακϋσ απώλειεσ μποροϑν να αντιςταθμιςτοϑν απϐ τα κεφαλαιακϊ κϋρδη
κατϊ τα επϐμενα πϋντε ϋτη, αρχόσ γενομϋνησ απϐ το φορολογικϐ ϋτοσ απϐ το οπούο
προϋρχονται.
γ. Φορολογικόσ ςυντελεςτόσ
Ο ςυντελεςτόσ φϐρου για τα εταιρικϊ κϋρδη ανϋρχεται ςε 15%.
Η φορολογικό περύοδοσ για την οπούα υπολογύζεται και καταβϊλλεται φϐροσ εύναι η
οικονομικό χρόςη, η οπούα ςυνόθωσ ταυτύζεται με το ημερολογιακϐ ϋτοσ. Ο υπολογιςμόσ και
η καταβολό φόρου εταιρικού κϋρδουσ πραγματοποιεύται με την ακϐλουθη διαδικαςύα:
Κϊθε φορολογοϑμενοσ που προβαύνει ςε ϋναρξη λειτουργύασ μιασ επιχεύρηςησ κατϊ τη
διϊρκεια του ϋτουσ, υποχρεοϑται να υποβϊλει φορολογικό δόλωςη ςτισ ερβικϋσ
φορολογικϋσ Αρχϋσ εντϐσ 15 ημερών απϐ την ημερομηνύα καταχώριςησ τησ ςε αυτϋσ. Η
φορολογικό δόλωςη πρϋπει να υποβληθεύ εντϐσ 180 ημερών απϐ τη λόξη τησ περιϐδου για την
οπούα υπολογύζεται ο φϐροσ, δηλαδό εντϐσ 180 ημερών απϐ την 1η Ιανουαρύου του
προηγοϑμενου ϋτουσ. Κατϊ την υποβολό φορολογικόσ δόλωςησ, ο φορολογοϑμενοσ
υποχρεοϑται επύςησ να υπολογύςει τον φϐρο κερδών.

Guide to doing business in Serbia, JPM, op. cit., ςελ.45
Guide to doing business in Serbia, JPM, op. cit., ςελ.46
39
Guide to doing business in Serbia, JPM, op. cit., idem
37
38
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Δεδομϋνου ϐτι το ποςϐ που πρϋπει να καταβληθεύ για το φϐρο επύ των κερδών υπολογύζεται
μϐνο μετϊ το τϋλοσ τησ φορολογικόσ περιϐδου, ο φορολογοϑμενοσ υποχρεοϑται να
προκαταβϊλλει μηνιαύεσ προκαταβολϋσ κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ, βϊςει τησ φορολογικόσ
δόλωςησ του προηγοϑμενου ϋτουσ. Εϊν ο φορολογοϑμενοσ ϋχει εκ των προτϋρων λιγϐτερο
φϐρο απϐ αυτϐν που θα ϋπρεπε να καταβϊλει ςϑμφωνα με τη φορολογικό δόλωςη του,
οφεύλει να καλϑψει τη διαφορϊ πριν απϐ την υποβολό τησ φορολογικόσ δόλωςησ. την
αντύθετη περύπτωςη ϐπου ο φορολογοϑμενοσ ϋχει καταβϊλει εκ των προτϋρων περιςςϐτερουσ
φϐρουσ απϐ αυτοϑσ τελικϊ που θα ϋπρεπε να ϋχει πληρώςει ςϑμφωνα με τη φορολογικό του
δόλωςη, το επιπλϋον καταβληθϋν ποςϐ θεωρεύται προκαταβολό για την επϐμενη φορολογικό
περύοδο ό επιςτρϋφεται ςτον φορολογοϑμενο κατϐπιν αιτόςεώσ του.

δ. Βαςικϊ τοιχεύα εταιρικόσ και προςωπικόσ Φορολογύασ ςτη ερβύα
Εταιρικό φορολογύα
Κατοικύα - Μια νομικό οντϐτητα θεωρεύται ωσ ςερβικό αν εύναι ενςωματωμϋνη ςτη ερβύα ό
διοικεύται ό ελϋγχεται απϐ τη ερβύα.
Βϊςη - Οι μϐνιμοι κϊτοικοι φορολογοϑνται με βϊςη το ςυνολικϐ ειςϐδημϊ τουσ. οι μη κϊτοικοι
φορολογοϑνται μϐνο με βϊςη το ειςϐδημα που παρϊγεται ςτη ερβύα.
Υορολογητϋο ειςόδημα - Σο φορολογητϋο ειςϐδημα περιλαμβϊνει τϐςο το επιχειρηματικϐ
ειςϐδημα ϐςο και τα κϋρδη κεφαλαύου. Η φορολογητϋα βϊςη υπολογύζεται ςτον φορολογικϐ
ιςολογιςμϐ βϊςει του προςαρμοςμϋνου για φορολογικοϑσ ςκοποϑσ λογαριαςμοϑ
αποτελεςμϊτων χρόςεωσ.
Υορολόγηςη μεριςμϊτων - Σα μερύςματα που καταβϊλλει μια εταιρεύα που εδρεϑει ςτη
ερβύα ςε ϊλλη ςερβικό εταιρεύα απαλλϊςςονται απϐ τον φϐρο ειςοδόματοσ εταιρειών. Σα
μερύςματα που λαμβϊνει μια εγχώρια εταιρεύα τησ ερβύασ που κατϋχει τουλϊχιςτον το 10%
των μετοχών μιασ μη διανεμητικόσ εταιρεύασ διανομόσ για ϋνα ϋτοσ εύναι επιλϋξιμα για
πύςτωςη για τον ξϋνο φϐρο που καταβϊλλεται επύ των μεριςμϊτων.
Κεφαλαιουχικϊ κϋρδη - Σα κϋρδη κεφαλαύου υπϐκεινται ςε φϐρο 15% για τουσ κατούκουσ
(περιλαμβϊνονται ςτην ετόςια φορολογικό δόλωςη ειςοδόματοσ) και 20% για τουσ μη
κατούκουσ (με βϊςη τη φορολογικό εκτύμηςη).
Απώλειεσ - Οι καθαρϋσ ζημύεσ εκμετϊλλευςησ μποροϑν να μεταφερθοϑν για πϋντε ϋτη. Οι
κεφαλαιουχικϋσ ζημύεσ μποροϑν να μεταφερθοϑν και να ςυμψηφιςτοϑν με τα κεφαλαιακϊ
κϋρδη για πϋντε ϋτη. Η αναπροςαρμογό των ζημιών δεν επιτρϋπεται.
Σιμό - 15%
Surtax – Όχι
Εναλλακτικόσ ελϊχιςτοσ φόροσ – Όχι
Ξϋνη φορολογικό πύςτωςη - Τπϊρχει πύςτωςη για τον ξϋνο φϐρο που καταβϊλλεται, αλλϊ
περιορύζεται ςτο ποςϐ του ςερβικοϑ φϐρου που καταβϊλλεται για το ειςϐδημα απϐ το
εξωτερικϐ.
Απαλλαγό ςυμμετοχόσ - Βλϋπε ςτο τμόμα "Υορολϐγηςη μεριςμϊτων"
Καθεςτώσ εταιρειών χαρτοφυλακύου – Όχι
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Ϊνα 10ετϋσ κύνητρο φόρου ειςοδόματοσ εταιρειών (πύςτωςη φόρου) εύναι διαθϋςιμο για
μεγϊλουσ επενδυτϋσ που επενδϑουν ςε πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα ϑψουσ 1 διςεκατ. RSD και
προςλαμβϊνουν επιπλϋον 100 υπαλλόλουσ κατϊ την περύοδο τησ επϋνδυςησ.
Οι οργανιςμού μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα απαλλϊςςονται απϐ τον φϐρο ειςοδόματοσ
υπϐ τουσ ϐρουσ που προβλϋπει ο νϐμοσ.
Παρακρατούμενοσ φόροσ:
Μερύςματα - Σα μερύςματα που καταβϊλλονται ςε μη μϐνιμο κϊτοικο υπϐκεινται ςτην
φορολογικό παρακρϊτηςη του 20%, εκτϐσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειώνεται βϊςει μιασ
φορολογικόσ ςϑμβαςησ. Σο ποςοςτϐ αυξϊνεται ςε 25% για τισ πληρωμϋσ που
πραγματοποιοϑνται ςε πρϐςωπο που κατοικεύ ςε δικαιοδοςύα με προτιμηςιακϐ φορολογικϐ
καθεςτώσ.
Σόκοι - Οι τϐκοι που καταβϊλλονται ςε μη μϐνιμο κϊτοικο υπϐκεινται ςτην φορολογικό
παρακρϊτηςη του 20%, εκτϐσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειωθεύ κϊτω απϐ μια φορολογικό κλύμακα.
Σο ποςοςτϐ αυξϊνεται ςε 25% για τισ πληρωμϋσ που πραγματοποιοϑνται ςε πρϐςωπο που
κατοικεύ ςε δικαιοδοςύα με προτιμηςιακϐ φορολογικϐ καθεςτώσ.
Δικαιώματα - Σα δικαιώματα που καταβϊλλονται ςε μη μονύμουσ κατούκουσ υπϐκεινται ςτην
φορολογικό παρακρϊτηςη του 20%, εκτϐσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειωθεύ βϊςει φορολογικόσ
ςϑμβαςησ. Σο ποςοςτϐ αυξϊνεται ςε 25% για τισ πληρωμϋσ που πραγματοποιοϑνται ςε
πρϐςωπο που κατοικεύ ςε δικαιοδοςύα με προτιμηςιακϐ φορολογικϐ καθεςτώσ.
Σϋλη τεχνικόσ εξυπηρϋτηςησ - Σα τϋλη εξυπηρϋτηςησ που καταβϊλλονται ςε μη
εγκατεςτημϋνο νομικϐ πρϐςωπο υπϐκεινται ςτην φορολογικό παρακρϊτηςη του 20%, εκτϐσ
εϊν ο ςυντελεςτόσ μειώνεται βϊςει φορολογικόσ ςϑμβαςησ. Σο ποςοςτϐ αυξϊνεται ςε 25%
για τισ πληρωμϋσ που πραγματοποιοϑνται ςε πρϐςωπο που κατοικεύ ςε δικαιοδοςύα με
προτιμηςιακϐ φορολογικϐ καθεςτώσ.
Υόροσ εμβλόματοσ υποκαταςτημϊτων – Όχι
Οι πληρωμϋσ που καταβϊλλονται ςε μη μόνιμο κϊτοχο για τη μύςθωςη κινητών και
ακινότων υπϐκεινται ςτην φορολογικό παρακρϊτηςη του 20%, εκτϐσ εϊν ο ςυντελεςτόσ
μειωθεύ βϊςει φορολογικόσ ςϑμβαςησ. Σα ϋςοδα απϐ τη μύςθωςη ακινότων και οι πληρωμϋσ
για υπηρεςύεσ που παρϋχονται απϐ πρϐςωπα που κατοικοϑν ςε δικαιοδοςύα με προτιμηςιακϐ
φορολογικϐ καθεςτώσ υπϐκεινται ςτην φορολογικό παρακρϊτηςη του 25%.
Ωλλοι φϐροι επύ επιχειρόςεων: Υόροσ ειςφορϊσ – Όχι
Υόροσ μιςθοδοςύασ – Όχι
Υόροσ ακύνητησ περιουςύασ - Για τουσ φορολογοϑμενουσ που ακολουθοϑν τη λογιςτικό τησ
εϑλογησ αξύασ των ΔΛΠ και των ΔΠΦΑ, επιβϊλλεται φϐροσ ακύνητησ ιδιοκτηςύασ ςτη ερβύα
μϋχρι ποςοςτοϑ 0,4% τησ αγοραύασ αξύασ του ακινότου ςτισ 31 Δεκεμβρύου του προηγοϑμενου
ϋτουσ.
Κοινωνικό αςφϊλιςη - Ο εργοδϐτησ υποχρεοϑται να καταβϊλλει ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ επύ του μιςθοϑ των εργαζομϋνων ςε ποςοςτϊ 14% για την αςφϊλιςη ςυντϊξεων
και αναπηρύασ (τα οπούα εύναι εισ βϊροσ του εργαζομϋνου αλλϊ καταβϊλλονται απϐ τον
εργοδϐτη), 11,50% για την αςφϊλιςη ςυντϊξεων και αναπηρύασ (τα οπούα εύναι εισ βϊροσ του
εργοδϐτη και καταβϊλλονται απϐ τον εργοδϐτη) 5,15% για την αςφϊλιςη υγεύασ και 0,75%
για και την αςφϊλιςη ανεργύασ.
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Σϋλη χαρτοςόμου - Σο τϋλοσ χαρτοςόμου εύναι πληρωτϋο ςϑμφωνα με τιμολϐγιο που
βαςύζεται ςτην αξύα του εγγρϊφου. Εϊν δεν υπϊρχει τιμό, εφαρμϐζεται κατ 'αποκοπό τιμό.
υμμόρφωςη για εταιρεύεσ:
Λογιςτικϋσ αρχϋσ / οικονομικϋσ καταςτϊςεισ - ΔΛΠ / ΔΠΦΠ. Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ
πρϋπει να καταρτύζονται ετηςύωσ.
Υορολογικό περύοδοσ - Σο φορολογικϐ ϋτοσ εύναι το ημερολογιακϐ ϋτοσ, αλλϊ μπορεύ να
εύναι μικρϐτερο απϐ 12 μόνεσ, ϐταν οι δραςτηριϐτητεσ αρχύζουν ό λόγουν κατϊ τη διϊρκεια
ενϐσ ημερολογιακοϑ ϋτουσ ό υπϊρχει αλλαγό ςτο καθεςτώσ τησ οικονομικόσ οντϐτητασ. Ο
φορολογοϑμενοσ μπορεύ να επιλϋξει ϋνα φορολογικϐ ϋτοσ διαφορετικϐ απϐ το ημερολογιακϐ
ϋτοσ (εφϐςον το φορολογικϐ ϋτοσ διαφορετικϐ τησ μητρικόσ εταιρεύασ εύναι διαφορετικϐ απϐ
το ημερολογιακϐ ϋτοσ).
Ενοποιημϋνεσ αποδόςεισ - Οι εταιρεύεσ κατούκων μποροϑν να επιλϋξουν την κατϊςταςη
ομϊδασ και να καταθϋςουν ενοποιημϋνη επιςτροφό. Οι εταιρεύεσ θεωροϑνται ϐμιλοσ ϐπου μύα
εταιρεύα (μητρικό εταιρεύα) κατϋχει τουλϊχιςτον το 75% των μετοχών μιασ ϊλλησ εταιρεύασ.
Η μητρικό εταιρεύα υποβϊλλει ενοποιημϋνη φορολογικό δόλωςη ςτην οπούα τα κϋρδη και οι
ζημύεσ των εταιρειών του ομύλου αντιςταθμύζονται και κϊθε εταιρεύα καταβϊλλει το μερύδιϐ
τησ ςτον φϐρο.
Απαιτόςεισ κατϊθεςησ - Η ερβύα εφαρμϐζει καθεςτώσ αυτοαξιολόγηςησ. Ο
προκαταβολικϐσ φϐροσ εταιρειών καταβϊλλεται ςε μηνιαύεσ δϐςεισ. Η φορολογικό δόλωςη
πρϋπει να κατατεθεύ και το οφειλϐμενο υπϐλοιπο να καταβληθεύ εντϐσ 180 ημερών απϐ τη
λόξη τησ φορολογικόσ περιϐδου για την οπούα υποβϊλλεται η φορολογικό δόλωςη. ε
περύπτωςη αλλαγόσ του καθεςτώτοσ, εκκαθϊριςησ ό πτώχευςησ, η προθεςμύα εύναι 15 ημϋρεσ
απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των οικονομικών καταςτϊςεων.
Κυρώςεισ - Μποροϑν να επιβληθοϑν κυρώςεισ για μη τόρηςη των διατϊξεων τησ
φορολογικόσ διαδικαςύασ και του νϐμου περύ διούκηςησ. Μπορεύ επύςησ να απαγορευθεύ ςτουσ
οργανιςμοϑσ να αςκόςουν τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ.
Λόγοι Κυρώςεων - Οι φορολογικϋσ αρχϋσ θα εκδώςουν δεςμευτικό απϐφαςη κατϐπιν
αιτόματοσ ενϐσ φορολογοϑμενου.
Προςωπικό φορολογύα:
Βϊςη - Οι ϋρβοι κϊτοικοι φορολογοϑνται ςτο παγκϐςμιο ειςϐδημϊ τουσ. Οι μη κϊτοικοι
φορολογοϑνται μϐνο για το ειςϐδημα απϐ τη ερβύα.
Κατοικύα - Ϊνα ϊτομο θεωρεύται κϊτοικοσ για ςκοποϑσ φϐρου ειςοδόματοσ εϊν ϋχει κατοικύα
ό κϋντρο επιχειρόςεων ό / και ζωτικϊ ςυμφϋροντα ςτη ερβύα ό παραμϋνει ςτη ερβύα για
τουλϊχιςτον 183 ημϋρεσ ςε περύοδο δώδεκα μηνών που αρχύζει ό λόγει το φορολογικϐ ϋτοσ.
Κατϊςταςη αρχειοθϋτηςησ - Οι ςϑζυγοι φορολογοϑνται χωριςτϊ. Η κοινό αρχειοθϋτηςη δεν
επιτρϋπεται.
Υορολογητϋο ειςόδημα - Σα κϑρια φορολογητϋα ειςοδόματα εύναι τα ϋςοδα απϐ την
απαςχϐληςη, το επιχειρηματικϐ ειςϐδημα, το ειςϐδημα απϐ κεφϊλαιο (μερύςματα, τϐκοι,
μύςθωμα και ϋςοδα απϐ επενδϑςεισ ςε ανοικτϐ επενδυτικϐ κεφϊλαιο), κεφαλαιακϊ κϋρδη (π.χ.
απϐ την πώληςη μετοχών ςε νομικό οντϐτητα ό απϐ την πώληςη ακινότων) και ϊλλα ϋςοδα.
Οι κϊτοικοι των οπούων το ετόςιο καθαρϐ ειςϐδημα υπερβαύνει τρεισ ό περιςςϐτερεσ φορϋσ
τον μϋςο ετόςιο μιςθϐ κατϊ το φορολογικϐ ϋτοσ υπϐκεινται ςε ςυμπληρωματικϐ ετόςιο φϐρο
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ειςοδόματοσ ςτο πλαύςιο του παγκϐςμιου ςυςτόματοσ. Σα ϋςοδα των μη κατούκων υπϐκεινται
επύςησ ςε ςυμπληρωματικϐ ετόςιο φϐρο ειςοδόματοσ, εϊν το ειςϐδημα απϐ την προϋλευςό
τουσ ςτη ερβύα υπερβαύνει το ύδιο ϐριο.
Κεφαλαιακϊ κϋρδη - Σα κεφαλαιακϊ κϋρδη εύναι μύα απϐ τισ κατηγορύεσ του φορολογητϋου
ειςοδόματοσ.
Μειώςεισ και αποζημιώςεισ - Προςωπικϊ επιδϐματα εύναι διαθϋςιμα για τα μϋλη τησ
οικογϋνειασ του φορολογοϑμενου που χρηματοδοτοϑνται απϐ τον φορολογοϑμενο.
Σιμϋσ - Ο ςυντελεςτόσ του φϐρου ειςοδόματοσ εξαρτϊται απϐ το εύδοσ του ειςοδόματοσ. Σα
ποςοςτϊ εύναι 10% για το ειςϐδημα απϐ την εργαςύα (μιςθϐσ) και το επιχειρηματικϐ
ειςϐδημα. 15% για ειςϐδημα απϐ κεφϊλαιο (εκτϐσ απϐ ϋςοδα απϐ ενούκια, τα οπούα
φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 20%) και 20% για ϋςοδα απϐ δικαιώματα και ϊλλα ϋςοδα.
Ο ςυμπληρωματικόσ φόροσ ειςοδόματοσ ειςπρϊττεται ςε ποςοςτϊ 10% ό 15%, τα οπούα
εφαρμϐζονται ςτο καθαρϐ παγκϐςμιο ειςϐδημα (ό ςτο καθαρϐ ειςϐδημα πηγόσ απϐ τη ερβύα
για μη μϐνιμουσ κατούκουσ) που υπερβαύνει ϋνα προκαθοριςμϋνο ϐριο.
Σα κεφαλαιακϊ κϋρδη φορολογούνται με ςυντελεςτό 15%, με απαλλαγό για κϋρδη που
προϋρχονται απϐ την πώληςη περιουςιακών ςτοιχεύων που ο φορολογοϑμενοσ κατεύχε για
τουλϊχιςτον 10 ϋτη.
Ωλλοι φόροι επύ ιδιωτών: Υϐροσ ειςφορϊσ
Σϋλη χαρτοςόμου - Σο τϋλοσ χαρτοςόμου εύναι πληρωτϋο ςϑμφωνα με τιμολϐγιο που
βαςύζεται ςτην αξύα του εγγρϊφου. Εϊν δεν υπϊρχει τιμό, εφαρμϐζεται κατ 'αποκοπό τιμό.
Υόροσ εξαγορϊσ κεφαλαύου – Όχι
Υόροσ ακύνητησ περιουςύασ - Υϐροσ ειςπρϊττεται απϐ την "αξύα του καταλϐγου" των
ακινότων ςε προοδευτικϊ ποςοςτϊ που κυμαύνονται απϐ 0,3% ϋωσ 2%.
Για μεταφορϋσ που περιλαμβϊνονται ςτον νϐμο περύ φϐρου ακύνητησ περιουςύασ, δηλαδό για
τη μεταβύβαςη ακινότων, πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ κ.λπ., εφαρμϐζεται φϐροσ 2,5%.
Υόροσ κληρονομιϊσ / κληρονομύασ - Ο φϐροσ ειςπρϊττεται ςε κληρονομύεσ και δώρα με
επιτϐκιο 1,5% ό 2,5%, ανϊλογα με τη ςχϋςη με τον αποθανϐντα. Ψςτϐςο, κανϋνασ φϐροσ
κληρονομύασ δεν επιβϊλλεται ςτουσ δικαιοϑχουσ που ςυνδϋονται ςτον πρώτο βαθμϐ με τον
αποθανϐντα.
Καθαρόσ φόροσ περιουςύασ / καθαρόσ θϋςησ – Όχι
υμμόρφωςη για ϊτομα: Υορολογικϐ ϋτοσ - Ημερολογιακϐ ϋτοσ
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ: Υορολογητϋεσ πρϊξεισ - ΥΠΑ επιβϊλλεται ςτισ παραδϐςεισ
αγαθών και υπηρεςιών απϐ υποκεύμενο ςτον φϐρο και ςτισ ειςαγωγϋσ.
Σιμϋσ - Ο κανονικϐσ ςυντελεςτόσ ΥΠΑ εύναι 20%, με μειωμϋνο ςυντελεςτό 10%. Οριςμϋνα
αντικεύμενα εξαιροϑνται ό ϋχουν μηδενικό βαθμολογύα. Οι εξαγωγϋσ απαλλϊςςονται απϐ τον
ΥΠΑ.
Καταχώριςη - Σο ϐριο καταχώριςησ για ςκοποϑσ ΥΠΑ εύναι ο ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών 8
εκατομμυρύων RSD.
Τποβολό και πληρωμό - Οι φορολογοϑμενοι ΥΠΑ με φορολογητϋο ειςϐδημα που υπερβαύνει
τα 50 εκατομμϑρια RSD. Πρϋπει να υποβϊλλουν μηνιαύα δόλωςη ΥΠΑ εντϐσ 15 ημερών απϐ το
τϋλοσ τησ φορολογικόσ περιϐδου και να πληρώςουν τη διαφορϊ μεταξϑ του ποςοϑ που
καθορύζεται ςτη φορολογικόσ δόλωςησ και του ΥΠΑ επύ των ειςροών.
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1.3.3 Νομοθεςύα για τισ Ωμεςεσ Ξϋνεσ Επενδϑςεισ (Α.Ξ.Ε.)
α. Νομικό πλαύςιο
Όπωσ αναφϋρεται ςτον Επιχειρηματικϐ μασ Οδηγϐ 2020 για την ερβύα
(http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71095) ο νομικϐ πλαύςιο που αφορϊ τισ ξϋνεσ
επενδϑςεισ (Α.Ξ.Ε.) περιλαμβϊνει, μεταξϑ ϊλλων, τουσ ακϐλουθουσ νϐμουσ: (i) Νϐμο περύ
Επενδϑςεων, (ii) Νϐμο για τισ Ελεϑθερεσ Ζώνεσ, (iii) Νϐμο για τισ πρϊξεισ ςυναλλϊγματοσ, (iv)
Νϐμο για τισ ςυναλλαγϋσ Διεθνοϑσ Εμπορύου,(v) Νϐμο περύ τελωνεύων, (vi) Νϐμο περύ
ιδιωτικοποιόςεωσ, (vii) Νϐμο περύ προςταςύασ του ανταγωνιςμοϑ, (viii) Νϐμο περύ ελϋγχου
των κρατικών ενιςχϑςεων,(ix) Νϐμο περύ εταιρειών, (x) Νϐμο περύ κεφαλαιαγορών, (xi) Νϐμο
περύ εξαγορϊσ μετοχικών εταιρειών, (xii) Νϐμο περύ διαδικαςύασ εγγραφόσ ενώπιον του
οργανιςμοϑ μητρώων επιχειρόςεων, (xiii) Νϐμο περύ ςυμπρϊξεων δημϐςιου και ιδιωτικοϑ
τομϋα , (xiv) Νϐμο περύ Αςφϊλιςησ, (xv) Νϐμο περύ Πτώχευςησ, (xvi) Νϐμο περύ Συχερών
Παιγνύων και (xvii) Νϐμο για την Ενϋργεια.
Σϐςο οι ξϋνεσ ϐςο και οι εγχώριεσ επενδϑςεισ ςτη ερβύα διϋπονται απϐ το Νϐμο περύ
επενδϑςεων (ΝπΕ). Ϊνασ μεςο-μακροπρϐθεςμοσ ςτϐχοσ των ερβικών Αρχών εύναι να
δημιουργηθεύ ϋνα νομικϐ ςϑςτημα ςυμβατό με τη νομοθεςύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ωσ
πρώτο βόμα προσ την ενδεχϐμενη μελλοντικό ολοκλόρωςη. Σο παρϐν νομικϐ πλαύςιο για
επενδϑςεισ ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ προβλϋπεται ςτον Νόμο περύ Επενδύςεων40 , ο
οπούοσ ορύζει τισ αρμϐδιεσ οντϐτητεσ για την παροχό επενδυτικόσ υποςτόριξησ, τισ διαδικαςύεσ
και κριτόρια παροχόσ ανϊλογων υπηρεςιών ςτουσ επενδυτϋσ.
Οι ςυναρμόδιοι φορεύσ, ανϊλογα με το αντικεύμενο, για τισ επενδϑςεισ εύναι: (i) Τπουργεύο
Εξωτερικών (www.mfa.gov.rs), (ii) Τπουργεύο Οικονομικών (www.mfin.gov.rs),(iii) Τπουργεύο
Οικονομύασ (www.privreda.gov.rs), (iv) Τπουργεύο Δημϐςιασ Διούκηςησ και Σοπικόσ
Αυτοδιούκηςησ
(www.mduls.gov.rs),
(v)
Τπουργεύο
Εμπορύου,
Σουριςμοϑ
και
Σηλεπικοινωνιών (www.mtt.gov.rs) , ερβικό Τπηρεςύα Ανϊπτυξησ (www.ras.gov.rs), vii)
Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο τησ ερβύασ (www.pks.rs), viii) Επιτροπό Ελϋγχου
Κρατικών Ενιςχϑςεων www.kkdp.gov.rs) και (ix) Επιτροπό για την Προςταςύα του
Ανταγωνιςμοϑ (www.kzk.org.rs)κϊ.

http://www.sec.gov.rs/index.php/en/news/actual/606-the-republic-of-serbia-assemblyadopted-new-investment-fund-legislation
40
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β. Αρμόδιοσ κρατικόσ φορϋασ
Ο ςημαντικϐτεροσ κυβερνητικϐσ φορϋασ για την υποςτόριξη ξϋνων επενδϑςεων εύναι ο
‘’Οργανιςμϐσ Ανϊπτυξησ τησ ερβύασ’’-‘’Development Agency of Serbia-DAS’’ ("RAS"https://ras.gov.rs/en ), η κϑρια δραςτηριϐτητα του οπούου εύναι η παροχό ςτόριξησ ςε
μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ και επιχειρηματύεσ, υποςτηρύζοντασ τισ ϊμεςεσ επενδϑςεισ και
προωθώντασ τισ εξαγωγϋσ κλπ. Η βϊςη δεδομϋνων του RAS περιϋχει τισ διαθϋςιμεσ τοποθεςύεσ
για επενδϑςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των γενικϐτερων πληροφοριών, ενημϋρωςη για
χερςαύεσ εκτϊςεισ και καταςκευϋσ, την κυριϐτητα, το νομικϐ καθεςτώσ και την υποδομό –βλ.
βϊςη δεδομϋνων για τοποθεςύεσ RAS - https://serbia-locations.rs/locations-srb/ .
Η δε βϊςη δεδομϋνων προμηθευτών RAS–(http://serbia-locations.rs/suppliers-eng)
περιλαμβϊνει τισ εταιρεύεσ ςτη ερβύα που παρϋχουν πρώτεσ ϑλεσ, αγαθϊ και υπηρεςύεσ προσ
επενδυτϋσ ςτη ερβύα (βλ. ςτοιχεύα επικοινωνύασ RAS, www.ras.gov.rs).
γ. Επενδυτικϊ κύνητρα
Η Κυβϋρνηςη τησ ερβύασ προςφϋρει χρηματοδοτικό ςτόριξη ςε ϋργα ςτον τομϋα τησ
μεταπούηςησ, του διεθνοϑσ εμπορύου υπηρεςιών, Ϊρευνασ& Ανϊπτυξησ (R&D) και των
ξενοδοχειακών υπηρεςιών, ςε περιοχϋσ αρμοδιϐτητασ τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, ϐπου
υπϊρχουν ιαματικϊ λουτρϊ (spa). To ςχετικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο περιλαμβϊνεται ςτο
‘’Διϊταγμα για Όρουσ και Προϒποθϋςεισ Προςϋλκυςησ Ωμεςων Επενδϑςεων’’41.
βλ. Decree on Terms and Conditions for Attracting Direct Investments or ‘’Decree’’https://www.jpm.rs/wp-content/uploads/2017/02/New-Decree-on-Terms-and-Conditionsfor-Attracting-Direct-Investments.pdf
41
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Οι φορολογικϋσ απαλλαγϋσ ό ελαφρϑνςεισ αφοροϑν επενδυτϋσ που προςλαμβϊνουν ϊνω
των 100 υπαλλόλων και επενδϑουν περιςςϐτερα απϐ 8,3 εκατομμϑρια ευρώ (1
διςεκατομμϑριο δηνϊρια).
Οι επενδυτϋσ που προςλαμβϊνουν ϊτομα που εύναι εγγεγραμμϋνα ςτον Εθνικϐ Οργανιςμϐ
Ανεργύασ για περιςςϐτερο απϐ 6 μόνεσ, μποροϑν να μειώςουν αιςθητϊ τουσ φϐρουσ: 1-9 νϋεσ
θϋςεισ εργαςύασ: μεύωςη κατϊ 65% / 10-99 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ: 70% μεύωςη / 100+ νϋεσ
θϋςεισ εργαςύασ: 75% μεύωςη.
Σα κεφϊλαια που διατύθενται για επενδύςεισ ιδιαύτερησ ςημαςύασ αφοροϑν τη
χρηματοδϐτηςη των αναγκών των επενδυτών αναφορικϊ με τισ υποδομϋσ, οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν, κυρύωσ, την απϐκτηςη γησ και ϊλλων ακινότων, τον εξοπλιςμϐ μιασ περιοχόσ
καθώσ και την αποκατϊςταςη οικολογικών ζημιών που προκλόθηκαν κατϊ την περύοδο που
προηγόθηκε τησ επϋνδυςησ.
Επύςησ, η ειςαγωγό εξοπλιςμού που αντιπροςωπεϑει τη ςυνειςφορϊ ξϋνου επενδυτό
απαλλϊςςεται απϐ τελωνειακοϑσ δαςμοϑσ και ϊλλουσ ειςαγωγικοϑσ δαςμοϑσ. Η απαλλαγό
αυτό δεν ιςχϑει για τα οχόματα επιβατών και τα μηχανόματα ψυχαγωγύασ και τυχερών
παιχνιδιών.
Εκτϐσ απϐ τισ ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ βοόθειασ, υπϊρχουν και κύνητρα ςε τοπικό επύπεδο. Ο
αριθμϐσ τουσ και η αξύα τουσ ποικύλλει ςτισ διϊφορεσ τοπικϋσ αυτοδιοικόςεισ. Σα
ςημαντικϐτερα κύνητρα αυτόσ τησ κατηγορύασ εύναι η απαλλαγό ό μεύωςη των τελών για
οικοδομικϋσ εκτϊςεισ και η απαλλαγό απϐ την αμοιβό για την ανϊπτυξη οικοδομόςιμων
εκτϊςεων ό η μεύωςη, ακϐμη και απαλλαγό απϐ τα τοπικϊ δημοτικϊ τϋλη (π.χ. αμοιβό για την
κατακϑρωςη του ονϐματοσ επιχεύρηςησ).
Ακολουθοϑν οι κϑριοι όροι και προώποθϋςεισ ϐταν υποβϊλλεται απϐ τουσ επενδυτϋσ αύτηςη
για χορόγηςη κινότρων:
Σο ελϊχιςτο ποςό επϋνδυςησ για το οπούο ο επενδυτόσ γύνεται επιλϋξιμοσ εύναι 300.000
ευρώ, επιλϋξιμων επενδυτικών δαπανών, για δημιουργύα, τουλϊχιςτον, 30 νϋων θϋςεων
εργαςύασ ςε μϐνιμη βϊςη που ςυνδϋονται ϊμεςα με την επϋνδυςη.
Οι Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ λαμβϊνονται υπϐψη κατϊ την αξιολϐγηςη τησ αξύασ μιασ επϋνδυςησ
με ςκοπϐ τη χορόγηςη κινότρων. Πρϐκειται για επενδϑςεισ ςε ενςώματα και ϊυλα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςυμφωνύασ ϋωσ την προθεςμύα για
την υλοπούηςη του ϋργου. Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ εύναι επύςησ το κϐςτοσ των ακαθϊριςτων
αποδοχών για νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργόθηκαν, ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, κατϊ τη
διϊρκεια δϑο ετών μετϊ την επύτευξη τησ προβλεπϐμενησ πλόρουσ απαςχϐληςησ.
Οι χρόςτεσ των κινότρων πρϋπει να παρϋχουν τουλϊχιςτον 25% ςυμμετοχό ςτισ επιλϋξιμεσ
δαπϊνεσ απϐ τουσ δικοϑσ τουσ πϐρουσ ό απϐ ϊλλεσ πηγϋσ, οι οπούεσ δεν περιϋχουν κρατικϊ
κύνητρα.
Ο επενδυτόσ πρϋπει να παραμεύνει ςτον ύδιο τϐπο ϐπου πραγματοποιεύται η επϋνδυςη για
τουλϊχιςτον 5 ϋτη μετϊ την υλοπούηςη τησ (μεγϊλεσ επιχειρόςεισ) ό τουλϊχιςτον 3 ϋτη
(μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ). Δεν επιτρϋπεται να μειώςει τον αριθμό εργαζομϋνων μετϊ
την εφαρμογό του επενδυτικοϑ ςχεδύου κατϊ τισ προαναφερθεύςεσ περιϐδουσ.
Οι Προθεςμύεσ υλοπούηςησ για την πραγματοπούηςη των επενδυτικών ςχεδύων και την
δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ κυμαύνονται απϐ 3 ϋωσ και 5 ϋτη απϐ την ημερομηνύα
υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ παροχόσ κινότρων (ενδϋχεται να παραταθεύ).
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δ. υμπληρωματικϊ ςτοιχεύα υπόψη των επενδυτών
υναλλαγματικόσ ϋλεγχοσ - Σο ςυνϊλλαγμα ρυθμύζεται απϐ το νϐμο περύ ςυναλλϊγματοσ.
Πρϋπει να τεκμηριώνονται οι πληρωμϋσ για μεταφορϊ κεφαλαύων ςτο εξωτερικϐ και η
εγγραφό ξϋνων δανεύων ςτην κεντρικό τρϊπεζα.
Κοινωνικό αςφϊλιςη - Ο εργοδϐτησ παρακρατεύ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ για
λογαριαςμϐ των υπαλλόλων του ςε ποςοςτϊ 14%, 5,15% και 0,75% για αςφϊλιςη ςυντϊξεων
και αναπηρύασ, αςφϊλιςη υγεύασ και αςφϊλιςη ανεργύασ, αντύςτοιχα. Οι ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ οφεύλονται επύςησ απϐ τον εργοδϐτη ςε ποςοςτϊ 12%, 5,15% και 0,75% για την
αςφϊλιςη ςυντϊξεων και αναπηρύασ, την αςφϊλιςη υγεύασ και την αςφϊλιςη ανεργύασ
αντύςτοιχα.
Νόμιςμα - ερβικϐ Δηνϊριο (RSD)

1.3.4 Δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ
Η ερβύα εύναι μϋλοσ του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ (WIPO) και ϋχει
υπογρϊψει ϐλεσ τισ βαςικϋσ ςυμφωνύεσ που διαχειρύζεται ο εν λϐγω Οργανιςμϐσ. Η κυβϋρνηςη
ϋχει λϊβει μϋτρα για την εφαρμογό και την επιβολό τησ ςυμφωνύασ του Π.Ο.Ε. ςχετικϊ με τα
δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ ςτον τομϋα του εμπορύου (TRIPS). Οι νϐμοι για τα
δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ τησ ερβύασ (ΔΠΙ) περιλαμβϊνουν διατϊξεισ που
ςυμμορφώνονται με τα TRIPS, το κοινοτικϐ κεκτημϋνο τησ Ε.Ε., ϐςο και με τα διεθνό πρϐτυπα
και επιβϊλλονται απϐ δικαςτόρια και διοικητικϋσ αρχϋσ.
Οι ςερβικού νϐμοι επεκτεύνουν τη νομικό προςταςύα ςε ϐλεσ τισ μορφϋσ ΔΠΙ (πχ διπλωμϊτων
ευρεςιτεχνύασ, εμπορικών ςημϊτων, πνευματικών δικαιωμϊτων, βιομηχανικών ςχεδύων,
γεωγραφικών ενδεύξεων και προώϐντων ημιαγωγών). Σο επύπεδο προςταςύασ των ΔΠΙ ςτη
ερβύα εξακολουθεύ να βελτιώνεται. Οι διαδικαςύεσ για την καταχώριςη των δικαιωμϊτων
βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ και την υποβολό ϋργων ςυγγραφόσ ςτο ερβικϐ Γραφεύο
Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ, εύναι απλϋσ και παρϐμοιεσ με τισ διαδικαςύεσ που ιςχϑουν ςτισ
περιςςϐτερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. χετικϋσ πληροφορύεσ διατύθενται ςτον ιςτϐτοπο του
Γραφεύου Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ
(http://www.zis.gov.rs/home.59.html).

1.3.5 Εργατικό Νομοθεςύα42
Σο ςερβικϐ εργατικϐ δύκαιο και ςχετικϐ νομικϐ πλαύςιο βρύςκονται ςε διαδικαςύα
ςυμμϐρφωςησ με τα πρϐτυπα και τισ ςυςτϊςεισ τησ ΕΕ και τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ
Εργαςύασ.
Θϋματα που δεν ορύζονται ςτο εργατικϐ δύκαιο, ρυθμύζονται απϐ τισ ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό
και τισ εςωτερικϋσ πρϊξεισ των εργοδοτών, οι οπούεσ δεν μποροϑν να παρϋχουν λιγϐτερο
ευνοώκοϑσ ϐρουσ απϐ εκεύνουσ που προβλϋπονται ςτο εργατικϐ δύκαιο.
Οι ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ςυνϊπτονται ωσ αποτϋλεςμα διαπραγματεϑςεων μεταξϑ
ςυνδικϊτων και εργοδϐτη ό ϋνωςησ εργοδοτών.
Ο εργατικϐσ νϐμοσ ρυθμύζει το πεδύο του εργατικοϑ δικαύου και των εργαςιακών ςχϋςεων
42

JPM, op. cit., ςελ.55-58
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αλλϊ υπϊρχουν, επύςησ, πολλού ειδικού νϐμοι για θϋματα που ςχετύζονται με την πρϐςληψη και
την εργαςύα, ϐπωσ:
Νϐμο ςχετικϊ με την υγεύα και την αςφϊλεια ςτην εργαςύα, τισ απεργύεσ, την απαςχϐληςη
αλλοδαπών πολιτών, την πρϐληψη τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα, τα αρχεύα απαςχϐληςησ,
τισ προϒποθϋςεισ απϐςπαςησ εργαζομϋνων ςτο εξωτερικϐ και την προςταςύα τουσ, την
πρϐληψη των διακρύςεων των ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ, τη φιλικό επύλυςη εργαςιακών
διαφορών, την εποπτεύα επιθεώρηςησ, καθώσ και τισ ειςφορϋσ ςτην κοινωνικό αςφϊλιςη.

1.3.6 ϑςτημα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
Η υποχρεωτικό κοινωνικό αςφϊλιςη ςτη ερβύα καλϑπτει αςφϊλιςη ςϑνταξησ και αναπηρύασ,
αςφϊλιςη υγεύασ και αςφϊλιςη ςε περύπτωςη ανεργύασ. Ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
επιβϊλλονται τϐςο ςτον εργοδϐτη ϐςο και ςτον εργαζϐμενο.

1.3.7 Προςταςύα καταναλωτών
Η κυβϋρνηςη υιοθϋτηςε μια εθνικό ςτρατηγικό για την προςταςύα των καταναλωτών το ϋτοσ
2013. Ο Νϐμοσ για την προςταςύα των καταναλωτών που θεςπύςτηκε τον επτϋμβριο του
2014 εύναι γενικϊ ςϑμφωνοσ με την αντύςτοιχη κοινοτικό οδηγύα και βελτιώνει περαιτϋρω την
προςταςύα και τη θϋςη των καταναλωτών. (βλ. http://europa.rs/know-your-consumerrights/?lang=en).

1.3.8 Δικαςτικϐ ϑςτημα τησ ερβύασ
την κορυφό τησ οργανωτικόσ διϊρθρωςησ των δικαςτηρύων τησ ερβύασ βρύςκεται το
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαςτόριο, ςτο οπούο καταλόγουν οι υποθϋςεισ των ποινικών,
εμπορικών, διοικητικών δικαςτηρύων, καθώσ και των δικαςτηρύων γενικόσ δικαιοδοςύασ.
Η μεταρρϑθμιςη του δικαςτικοϑ ςυςτόματοσ με ςκοπϐ την επιτϊχυνςη τησ απϐδοςησ
δικαιοςϑνησ, αποτελεύ κϑρια προτεραιϐτητα τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ, καθϐτι αποτελεύ
αντικεύμενο και των διαπραγματευτικών κεφαλαύων προςχώρηςόσ τησ ςτην ΕΕ (Κεφϊλαιο 23
- Για τη μεταρρϑθμιςη τησ δικαιοςϑνησ και τα θεμελιώδη δικαιώματα και Κεφϊλαιο 24 -Για τη
δικαιοςϑνη, την ελευθερύα και την αςφϊλεια). Προσ τοϑτο, ϋχουν θεςπιςτεύ μϋτρα ϐπωσ π.χ η
υποχρϋωςη του Δικαςτό να καθορύζει το χρονικϐ πλαύςιο εντϐσ του οπούου θα διεξαχθεύ και
θα ολοκληρωθεύ η δικαςτικό διαδικαςύα.
τον αντύποδα τησ δικαςτικόσ επύλυςησ διαφορών βρύςκεται ο θεςμϐσ τησ Διαιτηςύασ
(εγχώριασ και διεθνοϑσ), ο οπούοσ προβλϋπεται απϐ τη νομοθεςύα τησ Δημοκρατύασ τησ
ερβύασ. Η διαιτηςύα δϑναται να ςυμφωνηθεύ ελεϑθερα απϐ τα μϋρη για την επύλυςη
περιουςιακών τουσ διαφορών, εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που προβλϋπεται υποχρεωτικϊ ςτο
νϐμο η δικαςτικό επύλυςη. Η διαιτηςύα μπορεύ να επιλεγεύ για την επύλυςη διαφορών
ιδιωτικοϑ δικαύου απϐ οποιοδόποτε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, ςυμπεριλαμβανομϋνου του
κρϊτουσ, των κυβερνητικών φορϋων, ιδρυμϊτων και κρατικών εταιρειών, ςτισ οπούεσ το
κρϊτοσ εύχε την πλειοψηφύα των μετοχών.
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2. Οικονομικϋσ χϋςεισ Ελλϊδασ - ερβύασ
Όςον αφορϊ τισ διμερεύσ μασ εμπορικϋσ ροϋσ αγαθών και υπηρεςιών, αυτϋσ εύναι ακϐμη
πλεοναςματικϋσ για την χώρα μασ.

2.1 Διμερεύσ Οικονομικο-Εμπορικϋσ Ροϋσ
ημειώνεται, ενδεικτικϊ, ϐτι για την Ελλϊδα, η αξύα των εξαγωγών του τομϋα των υπηρεςιών
(326,9 εκατ. Ευρώ) κατϊ το 2019 υπερτεροϑςε αυτόσ των αγαθών (250 εκατ. Ευρώ) ενώ το
ςϑνολο των εξαγωγών μασ (αγαθών και υπηρεςιών) δεν όταν αμελητϋο (576,9 εκατ. Ευρώ).
Με τισ δϋουςεσ προωθητικϋσ (κϊ) δρϊςεισ, το εν λϐγω ςϑνολο θα μποροϑςε να εύναι πολϑ
υψηλϐτερο. Αντύ ϐμωσ αυξητικόσ τϊςησ, παρατηρεύται υποχώρηςη των εξαγωγών μασ αγαθών
προσ τη ερβύα και ταυτϐχρονη αϑξηςη των ειςαγωγών μασ ςερβικών προώϐντων. Αν
ςυνεχιςτεύ αυτό η υποχώρηςη, κατϊ τα επϐμενα χρϐνια, οι διμερεύσ εμπορικϋσ ροϋσ, κυρύωσ
αγαθών, ενδϋχεται να μετατραποϑν ςε αρνητικϋσ για την χώρα μασ.

2.1.1 -Διμερεύσ Εμπορικϋσ Ροϋσ
Ο όγκοσ του διμερούσ εμπορύου αγαθών ερβύασ – Ελλϊδασ κατϊ το 2019 ανόλθε ςτα
452.415 εκατ. ευρώ παρουςιϊζοντασ μεύωςη ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη περύοδο του 2018
κατϊ 4.44%.
Πύνακασ 4.1 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΏΝ (αξύα και όγκοσ) Ελλϊδασ – ερβύασ (2019)*
ΕΣΟ
ΡΟΗ
ΦΩΡΑ
ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΠΟΟΣΗΣΑ (κιλϊ)
(1)
2019
ΕΙΑΓΨΓΕ
ΕΡΒΙΑ
202.370.279
229.170.134
(1)
2019
ΕΞΑΓΨΓΕ
ΕΡΒΙΑ
250.045.843
203.774.054
*προςωρινϊ ςτοιχεύα από την Ελληνικό τατιςτικό Τπηρεςύα
υγκεκριμϋνα οι ςερβικϋσ εξαγωγϋσ προσ τη χώρα μασ για το 2019 ϋφθαςαν τα 202.370
εκατ. ευρώ ενώ οι ςερβικϋσ ειςαγωγϋσ απϐ την Ελλϊδα τα 250.046 εκατ. Ευρώ. Σο εμπορικϐ
πλεϐναςμα υπϋρ τησ χώρασ μασ διαμορφώθηκε ςτα 47.7 εκατ. Ευρώ.
Πύνακασ 4.2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΡΒΙΑ (2015-2019)
(ποςϊ ςε εκ. ευρώ)
2015
2016
2017
2018
2019
Εξαγωγϋσ αγαθών (αξύα)
242,8
224,5
252,8
269,5
250
Ειςαγωγϋσ αγαθών (αξύα)
134,9
120
139,4
203,5
202,3
Εμπορικϐ ιςοζϑγιο (αξύα)
107,9
104,5
113,4
66
47,7
Πηγό: ΕΛΣΑΣ

Όςον αφορϊ τισ εξαγωγϋσ μασ ςτο τομϋα των υπηρεςιών, αυτϋσ ςυνύςτανται απϐ ειςροϋσ
προερχϐμενεσ απϐ τον τουριςτικϐ κλϊδο, τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ και τισ μεταφορϋσ. Λϐγω δε τησ
πανδημύασ (Covid-19), τησ απαγϐρευςησ απϐ την χώρα μασ υποδοχόσ ϋρβων τουριςτών,
αναμϋνεται κατακϐρυφη πτώςη τησ αξύασ ειςπρϊξεων απϐ τον ςερβικϐ τουριςμϐ, αλλϊ και
γενικϐτερα του κλϊδου των υπηρεςιών, κατϊ το ϋτοσ 2020.
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Πύνακασ 4.3 Εμπόριο Αγαθών και Τπηρεςιών
ερβύα
185
289
474
Ελλϊδα εκατ./1.1%
εκατ./1.4%
εκατ./1.1%
του ςυνόλου του ςυνόλου του
των
των
ςυνολικού
ςερβικών
ςερβικών
εμπορύου
εξαγωγών
ειςαγωγών
τησ ερβύασ

83 εκατ. /
1.2%
του ςυνόλου
των
ςερβικών
εξαγωγών
υπηρεςιών

501 εκατ. /
8.5%
του
ςυνόλου
των ςερβικών
ειςαγωγών
υπηρεςιών

Πηγό : Αντιπροςωπεύα τησ ΕΕ ςτο Βελιγρϊδι
Πύνακασ 4.4 Εμπόριο Τπηρεςιών Ελλϊδοσ – ερβύασ 2017-2019
2017
2018

2019

Ειςπρϊξεισ

414,8

349,2

385,3

Σαξιδιωτικϐ

379,6

317,6

348,2

Μεταφορϋσ

7,9

13,2

12,5

Λοιπϋσ υπηρεςύεσ

27,3

18,4

24,6

Πληρωμϋσ

57,3

48,4

58,4

Σαξιδιωτικϐ

36,1

23,8

22,8

Μεταφορϋσ

4,4

8,1

15,5

Λοιπϋσ υπηρεςύεσ
Πηγό: Σρϊπεζα Ελλϊδοσ

16,8

16,5

20,1

Σϋλοσ οι ςημαντικότερεσ κατηγορύεσ προώόντων που ςυνθϋτουν τισ ελληνικϋσ
εξαγωγϋσ προσ την ερβύα, ςϑμφωνα με την επύςημη τελωνειακό ονοματολογύα, εύναι (1)
αργύλιο και τεχνουργόματα απϐ αργύλιο, (2) πλαςτικϋσ ϑλεσ και τεχνουργόματα απϐ αυτϋσ τισ
ϑλεσ, (3) καρπού και φροϑτα βρώςιμα, φλοϑδεσ εςπεριδοειδών ό πεπονιών, (4) χυτοςύδηροσ,
ςύδηροσ και χϊλυβασ και (5) πυρηνικού αντιδραςτόρεσ, λϋβητεσ, μηχανϋσ, ςυςκευϋσ και
μηχανικϋσ επινοόςεισ, μϋρη αυτών των μηχανών ό ςυςκευών.
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Πύνακασ 4.5 ΟΙ 5 ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2018
2019
2ψόφιο
κεφϊλαιο
ςυνδυαςμϋνησ
Αξύα
% ςτο Αξύα
ονοματολογύασ
ςύνολο
76- ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΤΡΓΗΜΑΣΑ ΑΠΟ 37.354.494
13,86% 38.753.02
ΑΡΓΙΛΙΟ
1
39ΠΛΑΣΙΚΕ
ΤΛΕ
ΚΑΙ 31.950.299
11.85% 25.890.52
ΣΕΦΝΟΤΡΓΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΕ ΣΙ
0
ΤΛΕ
08- ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΥΡΟΤΣΑ ΒΡΩΙΜΑ, 27.323.751
10,14% 25.502.55
ΥΛΟΤΔΕ
ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Ή
8
ΠΕΠΟΝΙΩΝ
72- ΦΤΣΟΙΔΗΡΟ, ΙΔΗΡΟ ΚΑΙ 26.796.334
9,94%
16.621.49
ΦΑΛΤΒΑ
0
84ΠΤΡΗΝΙΚΟΙ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΕ, 17.678.912
6,56%
13.744.41
ΛΕΒΗΣΕ, ΜΗΦΑΝΕ, ΤΚΕΤΕ ΚΑΙ
6
ΜΗΦΑΝΙΚΕ ΕΠΙΝΟΗΕΙ. ΜΕΡΗ ΑΤΣΩΝ
ΣΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ Ή ΤΚΕΤΩΝ
Πηγό: ΕΛΣΑΣ

% ςτο
ςύνολο
15.52%
10,36%
10,2%
6,64%
5,48%

Η ςυνολικό αξύα των ελληνικών εξαγωγών προσ ερβύα για το 2019 όταν: €250.045.774 εκ.

2.1.2 Τπηρεςύεσ - Σουριςτικϋσ Ροϋσ
ϑμφωνα με το Ελληνο-ερβικϐ Επιμελητόριο Β. Ελλϊδοσ (www.greekserbian.com), απϐ τα
3,4 εκατ. τουριςτών περύπου που ςυγκϋντρωςε η ερβύα το 2018 και αλλϊ 3,7 εκατ. το 2019,
το 30% κατευθϑνθηκαν ςτο Βελιγρϊδι.
Οι Ϊλληνεσ τουρύςτεσ προβαύνουν, ςυνόθωσ, ςε δϑο διανυκτερεϑςεισ ϐταν επιςκϋπτονται τη
ερβύα. Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ το 2018 τη ερβύα επιςκϋφτηκαν 71.359 Ϊλληνεσ, οι οπούοι
πραγματοπούηςαν 129.750 διανυκτερεϑςεισ. Σο ϋτοσ 2019, ςυνεχύςτηκε η ύδια τϊςη,. Βϋβαια,
κατϊ το ϋτοσ 2020 (πανδημύα Covid-19), οι εν λϐγω ροϋσ ςημεύωςαν κατακϐρυφη πτώςη (βλ.
κατωτϋρω πύνακα αφύξεων ςτη ερβύα απϐ διϊφορεσ χώρεσ.
Πύνακασ 4.6: Αφύξεισ ςτη ερβύα από διϊφορεσ χώρεσ
# Φώρα
Αφύξεισ/ερβύα Φώρα
1
Βοςνύα Ερζεγοβύνη
27,747
Κύνα
2
Βουλγαρύα
22,629
Βοςνύα Ερζεγοβύνη
3
Κροατύα
21,515
Σουρκύα
4
Μαυροβοϑνιο
17,466
Γερμανύα
5
Βϐρεια Μακεδονύα
16,312
Κροατύα
6
Γερμανύα
15,817
Βουλγαρύα
7
Ρουμανύα
14,938
Μαυροβοϑνιο
8
Κύνα
14,682
λοβενύα
9
Σουρκύα
13,117
Ρουμανύα
10 Ρωςύα
12,567
Ελλϊδα
11 Ελλϊδα
11,595
Βϐρεια Μακεδονύα
Πηγό: τατιςτικό Τπηρεςύα τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ
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Αφύξεισ
144,961
136,184
107,695
104,144
103,807
100,344
90,442
89,930
83,027
74,974
72,760
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Όςον αφορϊ τισ αφύξεισ ϋρβων τουριςτών προσ την χώρα μασ κατϊ το ϋτοσ 2019,
αυτϋσ υπερϋβηςαν μϐλισ ςε αριθμϐ το ϋνα εκατομμϑριο(*). Σα τουριςτικϊ μασ ϋςοδα απϐ τουσ
εν λϐγω ϋρβουσ τουρύςτεσ, ανόλθαν ςε 356 εκατομμϑρια Ευρώ με μϋςη διϊρκεια παραμονόσ
τουσ τισ 8,4 ημϋρεσ.
Πύνακασ 4.7: Αφύξεισ ςτην Ελλϊδα από τη ερβύα
2015
2016
2017
2018
Αφίξεισ από τθ Σερβία ςτθν 727.831 836.970 1.079.87
922.365
Ελλάδα
Ποςοςτό ςτο ςφνολο των 3,1
3,3
4,0
3,1
αφίξεων
Μεταβολι (%)
-26,1
+15,1
+29,1
-14,58
Πηγό: Γραφεύο ΟΕΤ Βελιγραδύου (24/6/2020) & www.greekserbian.com (*)

2019
1 εκατ.*
3,1*
-

2.2 Ελληνικϋσ επενδϑςεισ ςτη ερβύα
Όςον αφορϊ ςτισ ελληνικϋσ επενδϑςεισ, κυριϐτεροι τομεύσ υλοπούηςόσ τουσ εύναι ο
καταςκευαςτικϐσ, η βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, το λιανικϐ εμπϐριο, οι τηλεπικοινωνύεσ
και
τεχνολογύεσ
πληροφορικόσ,
οι
ξενοδοχειακϋσ
υπηρεςύεσ,
η
παροχό
ςυμβουλευτικών/νομικών υπηρεςιών κλπ. Θεωρεύται, επύςησ, ςκϐπιμο ϐπωσ υπογραμμιςθεύ η
μικρό γεωγραφικό διαςπορϊ των ελληνικών επενδϑςεων ςτο ςϑνολο τησ ςερβικόσ
επικρϊτειασ καθώσ οι περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ βρύςκονται κυρύωσ ςτη περιοχό του
Βελιγραδύου. Μεταξϑ κυριϐτερων ελληνικών εταιρειών που δραςτηριοποιοϑνται ςε ερβύα
περιλαμβϊνονται οι: ΣΕΡΝΑ, ΕΛ.ΠΕ.-ΕΚΟ, Σςιμϋντα ΣΙΣΑΝ, Coca Cola HBC, Eurobank EFG,
Alumil, Isomat, Kleeman, Intracom, Chipita, ΒΙΟΦΑΛΚΟ, Καζύνο Λουτρακύου, Όμιλοι
Δαςκαλαντωνϊκη και Λϊμψα Α.Ε., Βερϐπουλοσ (Vero) κλπ.
Πύνακασ 5.1 ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ
(ποςϊ ςε εκ.)
2015
ΑΞΕ προσ την Ελλϊδα (απόθεμα)
1.143
Ελληνικϋσ ϊμεςεσ επενδύςεισ ςτη 1.422
(χώρα) (απόθεμα)
Πηγό: Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ

2016
2.820
-1.337

2017
3.597
602

2018
10 εκατ.
-55 εκατ.

2019
26

Εντελώσ διαφορετικϊ εύναι τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ ερβύασ (ό
Κεντρικόσ Σρϊπεζασ) για τισ ελληνικϋσ Α.Ξ.Ε. ςτην χώρα αυτό, λϐγω διαφορετικόσ
μεθοδολογύασ υπολογιςμοϑ τουσ ( για ΑΞΕ ςτη ερβύα, βλ. https://www.nbs.rs/en/drugi-nivonavigacije/statistika/platni_bilans/index.html)
Πύνακασ 5.2
201
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IIQ
2020

37,6

30,6

-317,6*

37,4

89,7

12,8

42,7

-150,0*

30,3

11,8

3,4

(*negative FDI amount means withdrawal of investments from Serbia /preliminary data, in million of euros)

Περύ τισ 250 επιχειρόςεισ ελληνικών ςυμφερϐντων ϋχουν επενδϑςει μϋχρι τώρα περιςςϐτερα
απϐ 1,5 δις. Ευρώ (βλ. ‘’Ελλϊσ & ερβύα ωσ παρϊγοντεσ ςταθερϐτητασ ςτο παρελθϐν και ςτη
Βαλκανικό προοπτικό’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοϑμη, op.cit., ςελ.240). Τπενθυμύζεται ϐτι
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κατϊ την ‘’χρυςό εποχό’’ τησ ελληνικόσ επιχειρηματικϐτητασ ςτη ερβύα, δηλαδό αμϋςωσ μετϊ
τον πϐλεμο ςτην τϐτε Γιουγκοςλαβύα, οι ελληνικϋσ επενδϑςεισ υπερϋβηςαν τα 2,5 δισ. Ευρώ.
Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ϐςον αφορϊ τισ Ξϋνεσ Ωμεςεσ Επενδϑςεισ, ανϊ χώρα
προϋλευςησ και προοριςμοϑ:
Α. ε επύπεδο ροών (https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/amesesependyseis/roes ) και
Β.
ε
επύπεδο
αποθεμϊτων
(https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikostomeas/ameses-ependyseis/apothemata )

2.3 Διμερόσ υνεργαςύα ςε επιμϋρουσ Σομεύσ & Θεςμικϐ Πλαύςιο Οικονομικόσ
υνεργαςύασ
ε γενικϋσ γραμμϋσ οι διμερεύσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ-ερβύασ εξελύςςονται ομαλϊ. Σα τελευταύα δε
χρϐνια και ϋωσ τισ αρχϋσ Μαρτύου 2020 ϐταν λόφθηκαν ϋκτακτα μϋτρα προςταςύασ κατϊ τησ
πανδημύασ του κορωνοιοϑ (Covid-19), εύχαν πυκνώςει οι διμερεύσ επαφϋσ, χωρύσ, ωςτϐςο, να
εύχε προκϑψει μϋχρι τϐτε κϊποιο ϊξιο λϐγου ϊμεςο ϐφελοσ για την χώρα μασ. Ενδεικτικώσ
αναφϋρεται ο μεγϊλοσ αριθμϐσ επιχειρηματικών ςυναντόςεων ςτην Ελλϊδα και την ερβύα,
που δεν απϋδωςε ακϐμη μετρόςιμο ϐφελοσ, ϐπωσ π. χ. αϑξηςη των εξαγωγών ό/και των
ςερβικών επενδϑςεων ςτην Ελλϊδα43 .
Ενϋργεια

Η ενϋργεια ςυγκαταλϋγεται ςτουσ τομεύσ προτεραιϐτητασ ςτο πλαύςιο τησ διμεροϑσ
ςυνεργαςύασ Ελλϊδασ-ερβύασ. Κατϊ το 2019 διατυπώθηκε η βοϑληςη απϐ πλευρϊσ μασ για
ενύςχυςη ςυνεργαςύασ ςτουσ τομεύσ του φυςικοϑ αερύου, των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ
και ενεργειακόσ αποδϐςεωσ. Η Ελλϊδα θα μποροϑςε επύ παραδεύγματι, να τροφοδοτόςει την
ερβύα με φυςικϐ αϋριο μϋςω του ςχεδιαζϐμενου δια ςυνδετόριου αγωγοϑ Βουλγαρύασερβύασ.
Σουριςμόσ
Διμερόσ υμφωνύα υνεργαςύασ ςτον τομϋα του τουριςμοϑ υπογρϊφηκε κατϊ την
ςϑγκλιςη του πρώτου Ανωτϊτου υμβουλύου υνεργαςύασ (Α). Η υπογραφό εφαρμοςτικόσ
ςυμφωνύασ για την ύδρυςη Γραφεύων ΕΟΣ ςτισ δϑο χώρεσ βρύςκεται υπϐ εκκρεμϐτητα.
Μεταφορϋσ
Σο Μνημϐνιο υνεργαςύασ του 2017, προβλϋπει Κοινό Ομϊδα Εργαςύασ. Κατϊ την επύςκεψη
του Τφυπουργοϑ Μεταφορών κ. Κεφαλογιϊννη ςτο Βελιγρϊδι τον επτϋμβριο του 2019
εκφρϊςτηκε εκατϋρωθεν η βοϑληςη για ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ, ιδιαιτϋρωσ ςτον τομϋα
των ςιδηροδρομικών μεταφορών (γραμμό Θεςςαλονύκησ-κοπύων-Βελιγραδύου).
Σον επτϋμβριο του 2019 ετϋθη ςε λειτουργύα η Μϐνιμη Γραμματεύα τησ Κοινϐτητασ
Μεταφορών ςτο Βελιγρϊδι. την τελετό των εγκαινύων ςυμμετεύχε και ο Ϊλληνασ
Τφυπουργϐσ μεταφορών και Τποδομών κ. Κεφαλογιϊννησ, ο οπούοσ εύχε εθιμοτυπικό
ςυνϊντηςη με την πρωθυπουργϐ και την Τπουργϐ Μεταφορών τησ ερβύασ, ενώ ο τϐτε
43
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ϋρβοσ Τφυπουργϐσ Μεταφορών κ. Μύοτραγκ Πολϋντιτςα του παρϋθεςε γεϑμα εργαςύασ. το
γεϑμα οι δϑο Τπουργού προϋβηςαν ςε αναςκϐπηςη του επιπϋδου διμεροϑσ ςυνεργαςύασ ςτον
τομϋα των μεταφορών και την προοπτικό υλοπούηςησ των ςτϐχων που ϋχουν τεθεύ απϐ το
διμερϋσ Μνημϐνιο υνεργαςύασ του 2017, αρχόσ γενομϋνησ με την ςιδηροδρομικό ςϑνδεςη
Θεςςαλονύκησ-Βελιγραδύου. Με αφορμό την ϋναρξη λειτουργύασ τησ Κοινϐτητασ Μεταφορών,
οι δϑο Τφυπουργού ςυζότηςαν, επύςησ, τισ προοπτικϋσ που υφύςτανται για αξιοπούηςη του
πλαιςύου τησ Κοινϐτητασ Μεταφορών για ενύςχυςη και τησ διμεροϑσ ςυνεργαςύασ.
υμφωνόςαν ακϐμη ϐτι η λειτουργύα τησ Κοινϐτητασ Μεταφορών θα διευκολϑνει την
εναρμϐνιςη τησ νομοθεςύασ τησ ερβύασ με το ευρωπαώκϐ κεκτημϋνο. Ο κ. Τφυπουργϐσ κϊλεςε
και εκ μϋρουσ του Τπουργοϑ Τποδομών και μεταφορών την Τπουργϐ Μεταφορών τησ ερβύασ
να επιςκεφτεύ την Αθόνα.
Περιβϊλλον

Η υφιςτϊμενη ςυνεργαςύα εδρϊζεται ςτο υπογραφϋν τον Απρύλιο 2019 Μνημϐνιο
υνεργαςύασ μεταξϑ των δϑο Τπουργεύων ςτον τομϋα τησ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ και
τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ. Τπϊρχει εκατϋρωθεν βοϑληςη για ςυνεργαςύα ςτουσ τομεύσ τησ
κυκλικόσ οικονομύασ, επεξεργαςύασ λυμϊτων, διαχειρύςεωσ ςτερεών αποβλότων (δυνατϐτητα
χρηματοδοτόςεωσ και απϐ IPA), ςτην βϊςη τησ Ατζϋντασ 2030 και τησ υνθόκησ των
Παριςύων. Επύςησ, ϋχει προταθεύ η απϐ κοινοϑ ςυμμετοχό των δϑο χωρών ςε χρηματοδοτικϊ
προγρϊμματα, τα οπούα αφοροϑν τα Δυτικϊ Βαλκϊνια. Ο τϐτε ϋρβοσ Τπουργϐσ
Περιβϊλλοντοσ, κ. Σρύβαν, επιςκϋφθηκε τη Θεςςαλονύκη ςτισ 7.6.2019 και ςυμμετεύχε ςε
υπουργικό ςυνϊντηςη με θϋμα «Επιχειρηματικϋσ Ευκαιρύεσ για την κυκλικό Οικονομύα ςτα
Βαλκϊνια».
Τγεύα

Εκκρεμεύ η κϑρωςη απϐ πλευρϊσ μασ τησ διμεροϑσ υμφωνύασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ
(υπογραφό Ιοϑλιοσ 2017, κϑρωςη απϐ ερβικό Εθνοςυνϋλευςη τον Ιοϑλιο του 2018).
το Βελιγρϊδι πραγματοποιόθηκε μεταξϑ 19-21 Νοεμβρύου 2019, η Πϋμπτη ϑνοδοσ των
μερών του πρωτοκϐλλου επύ θεμϊτων υγεύασ και ϑδατοσ του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ
(ΟΗΕ). υμπληρώνονται δε 20 χρϐνια απϐ την υπογραφό του εν λϐγω πρωτοκϐλλου.
ημειώνεται ϐτι η χώρα μασ ϋχει μεν υπογρϊψει, ϐχι ϐμωσ και επικυρώςει το εν λϐγω
Πρωτϐκολλο.
Θα πρϋπει, επύςησ, να δοθεύ ϋμφαςη ςε όδη υπϊρχουςεσ ‘’ςυμφωνύεσ χαμηλόσ πολιτικόσ’’
(ϐπωσ η ςυμφωνύα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και ϊλλεσ αντύςτοιχεσ), ϋωσ και την ςυνεργαςύα για
την υλοπούηςη μεγϊλων ϋργων, πολλαπλώσ ωφϋλιμων για την Φώρα μασ και την περιοχό, με
ςυγχρηματοδϐτηςη απϐ την ΕΕ, ϐπωσ η ςιδηροδρομικό γραμμό Θεςςαλονύκησ-κοπύωνΒελιγραδύου.
3η ύνοδοσ του Ανώτατου υμβουλύου υνεργαςύασ (Α)
τισ 11 Δεκεμβρύου 2019 ςτην Αθόνα, διεξόχθηςαν οι εργαςύεσ του 3ου Ανωτϊτου υμβουλύου
υνεργαςύασ (Α) των Κυβερνόςεων Ελλϊδασ και ερβύασ, υπϐ την Προεδρύα του
Πρωθυπουργοϑ κ. Μητςοτϊκη και του Προϋδρου τησ ερβύασ κ. Βοϑτςιτσ. την Ελληνικό
αντιπροςωπεύα ςυμμετεύχαν οι Τπουργού Εξωτερικών, Ωμυνασ, Παιδεύασ, ο Αναπληρωτόσ
Τπουργϐσ Προςταςύασ του Πολύτη, οι Τφυπουργού Εξωτερικών κ. Υραγκογιϊννησ,
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, Τποδομών και Μεταφορών, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και
Σροφύμων, ο Τφυπουργϐσ παρϊ τω Πρωθυπουργϐ και Κυβερνητικϐσ Εκπρϐςωποσ.
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Επιςτϋγαςμα των εργαςιών του Α αποτϋλεςαν η υπογραφό απϐ τον κ. Πρωθυπουργϐ και
Πρϐεδρο τησ ερβύασ, τησ Διακόρυξησ για τη ςϑςταςη τρατηγικόσ χϋςησ Ελλϊδασ-ερβύασ
και απϐ τουσ Τπουργοϑσ (α) Εξωτερικών και (β) Εκπαύδευςησ, Επιςτημών και Σεχνολογικόσ
Ανϊπτυξησ, Μορφωτικοϑ Προγρϊμματοσ για τα ϋτη 2020-2022.
το περιθώριο του Ανωτϊτου υμβουλύου υνεργαςύασ (Α) εύχαν διμερεύσ ςυναντόςεισ: ο
Τπουργϐσ Εξωτερικών κ. Δϋνδιασ με τον τϐτε ϋρβο ομϐλογϐ του κ. Ντϊτςιτσ, ο Τπουργϐσ
Εθνικόσ Ωμυνασ κ. Παναγιωτϐπουλοσ με τον πρώην ϋρβο ομϐλογϐ του κ. Βοϑλιν, η Τπουργϐσ
Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων κα Κεραμϋωσ με τον τϐτε ϋρβο ομϐλογϐ τησ κ. ϊρτςεβιτσ, ο
Αναπληρωτόσ Τπουργϐσ Προςταςύασ του Πολύτη κ. Κουμουτςϊκοσ με τον πρ. ϋρβο Τπουργϐ
Εςωτερικών κ. τεφϊνοβιτσ, ο Τφυπουργϐσ Εξωτερικών κ. Υραγκογιϊννησ με τουσ πρ.
ϋρβουσ Τφυπουργοϑσ Οικονομύασ κ. τεβϊνοβιτσ και Εμπορύου Σουριςμοϑ και
Σηλεπικοινωνιών κ. Νικτςεβιτσ, του Τφυπουργοϑ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ κ. Οικονϐμου
με τον πρ. ϋρβο Τπουργϐ Εξορϑξεων και Ενϋργειασ κ. Αντιτσ, του Τφυπουργοϑ Τποδομών και
Μεταφορών κ. Κεφαλογιϊννη με τον πρ. ϋρβο ομϐλογϐ του κ. τογιϊνοβιτσ και του
Τφυπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων κ. κρϋκα με τον πρ. ϋρβο ομϐλογϐ του κ.
Μαχμοϑτοβιτσ.
υνεργαςύα Ελλϊδασ-ερβύασ εντόσ πολυμερούσ πλαιςύου
Κατϊ το 2019 διεξόχθηςαν ςτο Βουκουρϋςτι οι εργαςύεσ τησ 7ησ υνϐδου Κορυφόσ τησ
Σετραμεροϑσ υνεργαςύασ Ελλϊδασ, ερβύασ Ρουμανύασ και Βουλγαρύασ ςτισ οπούεσ ϋλαβαν
μϋροσ ο κ. Πρωθυπουργϐσ, ο Πρϐεδροσ ερβύασ και οι Πρωθυπουργού Ρουμανύασ και
Βουλγαρύασ. τη ςυνϊντηςη εξετϊςθηκαν θϋματα περιφερειακόσ ςυνεργαςύασ, μεταξϑ ϊλλων
ςτουσ τομεύσ τησ ενϋργειασ και διαςυνδεςιμϐτητασ ςτο εςωτερικϐ τησ Βαλκανικόσ αλλϊ και με
τα ευρϑτερα ευρωπαώκϊ δύκτυα υποδομών.
Εκατϋρωθεν Ελληνο-ερβικϋσ Επιςκϋψεισ Οικονομικού ενδιαφϋροντοσ
Οι ςημαντικϐτερεσ αμοιβαύεσ επιςκϋψεισ όταν οι ακϐλουθεσ (βλ. ‘’Ετόςια Ϊκθεςη Πρεςβεύασ
2019’’-ϋγγρ. Τπ’ Α.Π. 49/10.02.2020):
Ο Πρϐεδροσ του Βιοτεχνικοϑ Επιμελητηρύου τησ Αθόνασ (ΒΕΑ), κ. Ραβϊνησ και μϋλη του
Διοικητικοϑ υμβουλύου του ΒΕΑ, επιςκϋφθηκαν το Βελιγρϊδι ςτισ 31.1.2019 προκειμϋνου να
διευρϑνουν τισ δυνατϐτητεσ επιχειρηματικόσ ςυνεργαςύασ με τα ςερβικϊ επιμελητόρια.
το περιθώριο επιχειρηματικϐ Υϐρουμ Ελλϊδασ-ερβύασ, ο τϐτε Αναπληρωτόσ Τπουργϐσ
Περιβϊλλοντοσ κ. Υϊμελλοσ επιςκϋφθηκε το Βελιγρϊδι ςτισ 27-29.3.2019 και υπϋγραψε με
τον τϐτε ϋρβο Τπουργϐ Περιβϊλλοντοσ, κ. Σρύβαν, Μνημϐνιο υνεργαςύασ ςτο τομϋα του
Περιβϊλλοντοσ.
Ο πρώην Γενικϐσ Γραμματϋασ Σουριςτικόσ Προβολόσ και Ανϊπτυξησ κ. Σζιϊλλασ, επιςκϋφθηκε
το Βελιγρϊδι ςτισ 20 και 21.2.2019 και ςυμμετεύχε ςτο 7ο Adria Hotel Forum με ςτϐχο τη
διευκϐλυνςη τησ επικοινωνύασ μεταξϑ των μεγϊλων ξενοδοχειακών μονϊδων, διεθνών
τουριςτικών πρακτϐρων και διεθνών επενδυτών.
τισ 28.3 πραγματοποιόθηκε ςτο Βελιγρϊδι διμερόσ ςυνϊντηςη του Γενικοϑ Διευθυντό
Σελωνεύων, κ. Μουρτύδη, με τον ομϐλογϐ του Γενικϐ Διευθυντό Σελωνεύων ερβύασ, κ. Σϐμιτσ.
το 4ο υνϋδριο Κύνασ-Φωρών Κεντρικόσ και Ανατολικόσ Ευρώπησ για την καινοτομύα (17+1),
το οπούο ϋλαβε χώρα ςτο Βελιγρϊδι (8-9.10,2019), την Ελλϊδα εκπροςώπηςε ο Τφυπουργϐσ
Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων κ. Φρόςτοσ Δόμασ
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τισ 25.11.2019 ο Πρϐεδροσ του Οργανιςμοϑ Λιμϋνα Θεςςαλονύκησ, κ. Θεοφϊνησ ςυναντόθηκε
ςτο Βελιγρϊδι με την Τπουργϐ Καταςκευών Μεταφορών και Τποδομών τησ ερβύασ, κα
Μιχαώλοβιτσ , προκειμϋνου να ςυζητόςουν την απευθεύασ ςϑνδεςη του λιμϋνα με τουσ
εμπορευματικοϑσ ςταθμοϑσ τησ ερβύασ.
τισ 25.11.2019 ο ΤΠΕΚ, κ. Ν. Δϋνδιασ, ςυνϊντηςε ςτο Βελιγρϊδι τον τϐτε ϋρβο Ομϐλογϐ του
ϐπωσ και εκπροςώπουσ μεγϊλων ελληνικών εταιρειών.
Κατϊ τουσ πρώτουσ μόνεσ του 2020, πριν τη λόψη εκτϊκτων μϋτρων κατϊ την πανδημύασ
(Covid-19), πραγματοποιόθηκαν μερικϋσ επύςημεσ επιςκϋψεισ: των κκ Φρ. ταικοϑρα,
Τπουργοϑ Εθν. Οικονομύασ και Τφυπουργοϑ Εςωτερικών (Μακεδονύασ-Θρϊκησ), κ.
Καρϊογλου. Ο πρώτοσ ςυνϊντηςε τον ϋρβο ομϐλογϐ του, κ. Μϊλι και τον πρώην Τπουργϐ
Ενϋργειασ και Ορυχεύων, Ρϊςιμ Λιϊιτσ (βλ. τηλ/μα Πρεςβεύασ υπ’ ΑΠ 412/4.3.2020), ενώ ο
δεϑτεροσ, αφοϑ επιςκϋφτηκε την 42η Διεθνό Ϊκθεςη Σουριςμοϑ Βελιγραδύου, ςυνϊντηςε τισ
αρμϐδιεσ για τον Σουριςμϐ ερβικϋσ Αρχϋσ.
Επύςησ, ο Γεν. Γραμματϋασ Δ.Ο..& Ε. του Τπουργεύου Εξωτερικών, κ. Γρ. Δημητριϊδησ,
ςυμμετεύχε ςε Ελληνο-ερβικϐ επιχειρηματικϐ Υϐρουμ (5.3.2020) μαζύ με τον Γεν. Γραμματϋα
του ςερβικοϑ Τπ. Εξωτερικών, κ. τεφϊνοβιτσ και την κα Σατιϊνα Μϊτιτσ, τϐτε Γενικό
Γραμματϋα του Τπουργεύου Εμπορύου, Σουριςμοϑ & Σηλεπικοινωνιών και μετϋπειτα Τπουργϐ
του ύδιου υπουργεύου. Ακολοϑθηςε ςϑντομη ςυνϊντηςη με την κα ϊντρα Νεντϋλκοβιτσ, του
Γραφεύου Διαχεύριςησ Δημοςύων Επενδϑςεων(ΓΔΔΕ). Με τουσ τελευταύουσ εύχε διμερεύσ
ςυναντόςεισ, ϐπωσ και με τον πρώην Τπουργϐ Ενϋργειασ κ. Ωντιτσ, καθώσ και ϊλλουσ
θεςμικοϑσ παρϊγοντεσ τησ ερβικόσ Διούκηςησ για θϋματα προκόρυξησ δημϐςιων
διαγωνιςμών, ενϋργειασ, εμποδύων πρϐςβαςησ ςτην ςερβικό αγορϊ κλπ.
Εκκρεμεύ πρϐςκληςη του τϐτε (2019) Τφυπουργοϑ Εξωτερικών αρμϐδιου για οικονομικό
διπλωματύα κ. Νϋμανια τεβϊνοβιτσ, Γεν. Γραμματϋα του ερβικοϑ Τπ. Εξωτερικών, προσ τον
ΤΥΤΠΕΞ κ. Υραγκογιϊννη να επιςκεφτεύ την ερβύα, ώςτε να διερευνηθοϑν αναξιοπούητεσ
πτυχϋσ τησ διμεροϑσ οικονομικόσ ςυνεργαςύασ.
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2.4 Δρϊςεισ οικονομικόσ διπλωματύασ (2019-2020)
Προσ διερεϑνηςη δυνατοτότων επιχειρηματικών ςυνεργαςιών ςτουσ ανωτϋρω τομεύσ, το
Γραφεύο Oικ. & Εμπ. Τποθϋςεων Βελιγραδύου πραγματοποιεύ και προγραμματύζει δρϊςεισ οικ.
διπλωματύασ ϐπωσ π.χ προγρϊμματα και εκδηλώςεισ προβολόσ ελληνικών προώϐντων,
επιχειρηματικϋσ αποςτολϋσ ςε επιλεγμϋνουσ κλϊδουσ, ανταλλαγϋσ επιςκϋψεων
επιχειρηματιών ςε διεθνεύσ Εκθϋςεισ Ελλϊδοσ-ερβύασ, ςτοχευμϋνεσ ενϋργειεσ εμπορικόσ ό
επενδυτικόσ ςυνεργαςύασ ςερβικών και ελληνικών επιχειρόςεων με οργϊνωςη ενημερωτικών
ημερύδων-workshops, αμφύδρομη ςυμμετοχό ςε υνϋδρια και ϊλλα.
Κατϊ την χρονικό περύοδο 2019 ϋωσ τον Οκτώβριο του 2020, το Γραφεύο Ο.Ε.Τ. Βελιγραδύου
προϋβη ό ςυμμετεύχε, ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων του, ςε ςειρϊ πρωτοβουλιών και
δραςτηριοτότων, οι κυριϐτερεσ απϐ τισ οπούεσ εύναι οι ακϐλουθεσ44:
Α. Διακρατικό ςυνεργαςύα.

Επύςημη επύςκεψη Αν. Τπουργοϑ Περιβϊλλοντοσ κ. Υϊμελλου και επιχειρηματικό
αποςτολό ςτο Βελιγρϊδι (27-29.3.2019)

Παραλαβό και αποςτολό προσ τισ Σελωνειακϋσ Αρχϋσ τησ Ελλϊδασ, των διμερών και
‘’transit’’ αδειών διϋλευςησ φορτηγών αυτοκινότων που εκδύδει το Τπουργεύο Τποδομών τησ
Δημοκρατύασ τησ ερβύασ.

Παρακολοϑθηςη διαδικαςύασ αδειοδϐτηςησ
τακτικών λεωφορειακών γραμμών
Ελλϊδασ-ερβύασ.

Διμερόσ ςυνϊντηςη Γεν. Δ/ντη Σελωνεύων & ΕΥΚ τησ ΑΑΔΕ με ομϐλογϐ του και
υπογραφό Μνημονύου υνεργαςύασ – Βελιγρϊδι, 28.3.19

Παρακολοϑθηςη διοργϊνωςησ 4ησ υνϐδου Κύνασ-Φωρών Κεντρικόσ & Ανατολικόσ
Ευρώπησ (“17+1”) για την Καινοτομύα – Βελιγρϊδι, 8-9 Οκτωβρύου 2019

Ενημερωτικό ςυνϊντηςη των Οικονομικών, Εμπορικών Ακολούθων & υμβούλων από
τουσ εκπροςώπουσ τησ ΕΕ- Βελιγρϊδι 5 Απριλύου 2019

Ενημερωτικό ςυνϊντηςη των Οικονομικών, Εμπορικών Ακολούθων & υμβούλων από
τουσ εκπροςώπουσ τησ ΕΕ-Βελιγρϊδι 6 Ιουνύου 2019 -Ετόςια Έκθεςη προόδου

Ενημερωτικό ςυνϊντηςη των Οικονομικών, Εμπορικών Ακολοϑθων & υμβοϑλων απϐ
τουσ εκπροςώπουσ τησ ΕΕ- Βελιγρϊδι, 18 Οκτωβρύου 2019

Πραγματοποιόθηκε (12.12.19) ςτο Βελιγρϊδι η πρώτη ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ εργαςύασ
με ςτϐχο τη διερεϑνηςη τησ ςυνεργαςύασ και των επενδυτικών ευκαιριών ανϊμεςα ςτη
ςερβικό κυβϋρνηςη και τον Οργανιςμϐ Λιμϋνοσ Θεςςαλονύκησ (ΟΛΘ).
Β. τόριξη – Ανϊπτυξη Επιχειρηματικότητασ

Παρουςύαςη κοινοτικών προγραμμϊτων χρηματοδϐτηςησ ςε Ϊλληνεσ επιχειρηματύεσ
(Βελιγρϊδι, 21.3.2019)
 Διοργϊνωςη επιχειρηματικόσ εκδόλωςησ με Β2Β ςυναντόςεισ ςτο τομϋα των
καταςκευαςτικών υλικών (Βελιγρϊδι, 27 ΜαϏου 2019)- Πιο ςυγκεκριμϋνα, 44 ςερβικϋσ
εταιρεύεσ εύχαν την ευκαιρύα να ςυναντηθοϑν με εκπροςώπουσ 11 ελληνικών εταιρειών που
ςυμμετεύχαν ςτην αποςτολό. Οι κλϊδοι που εκπροςωποϑςαν οι ςερβικϋσ εταιρεύεσ
ςυμπεριελϊμβαναν τα δομικϊ και καταςκευαςτικϊ υλικϊ, γραφεύα ςυμβοϑλων, εταιρεύεσ
εμπορύασ εξειδικευμϋνων οικοδομικών υλικών, εταιρεύεσ real estate καθώσ και επιμελητόρια.

44

βλ. ‘’Ετόςια Ϊκθεςη Πρεςβεύασ 2019’’-ϋγγρ. Τπ’ Α.Π. 49/10.02.2020
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Εκδόλωςη προβολόσ ελληνικών προώϐντων (Βελιγρϊδι, 16.1.2019). Με ςτϐχο τη
προώθηςη και προβολό ελληνικών προώϐντων διατροφόσ ςε ειδικϐ καταναλωτικϐ κοινϐ και
κατϐπιν ςυνεννοόςεων με : (ι) με ελληνικών ςυμφερϐντων ξενοδοχεύο Metropol Palace καθώσ
και με (ιι) αλυςύδα ‘’ςουπερμϊρκετ’’ Βερϐπουλοσ (super Vero), το Γραφεύο Ο.Ε.Τ. Βελιγραδύου
διοργϊνωςε ςτο εςτιατϐριο του ξενοδοχεύου, εκδόλωςη ελληνικόσ κουζύνασ με παρϊλληλη
προβολό ελληνικών τροφύμων και ποτών.

Διεκπεραύωςη 210 αιτημϊτων παροχόσ επιχειρηματικών πληροφοριών προσ ελληνικϋσ
επιχειρόςεισ και φορεύσ.

Διεκπεραύωςη 18 αιτημϊτων παροχόσ επιχειρηματικών πληροφοριών προσ ςερβικϋσ
ειςαγωγικϋσ επιχειρόςεισ.

Εκδόλωςη προβολόσ ελληνικών προώϐντων (16.1.2019). Με ςτϐχο τη προώθηςη και
προβολό ελληνικών προώϐντων διατροφόσ ςε ειδικϐ καταναλωτικϐ κοινϐ και κατϐπιν
ςυνεννοόςεων με : (ι) με ελληνικών ςυμφερϐντων ξενοδοχεύο Metropol Palace καθώσ και με
(ιι) αλυςύδα ςουπερμϊρκετ Βερϐπουλοσ (super Vero), το Γραφεύο μασ διοργϊνωςε ςτο
εςτιατϐριο του ξενοδοχεύου εκδόλωςη ελληνικόσ κουζύνασ με παρϊλληλη προβολό ελληνικών
τροφύμων και ποτών.

Πραγματοπούηςη ςειρϊσ ςυναντόςεων με διευθυντικϊ ςτελϋχη ςημαντικών εδώ
δραςτηριοποιοϑμενων ελληνικών και ςερβικών επιχειρόςεων, ϐπωσ ΑΚΣΨΡ, Διϊςταςη,
Βερϐπουλοσ, Merkator, DELHAIZE, ΕΚΟ-Ελληνικϊ Πετρϋλαια, NIS-GAZPROM, κ.α., για γνωριμύα
και παροχό πληροφϐρηςησ και ςτοιχεύων που αφοροϑν ςτην ςερβικό οικονομύα – αγορϊ, μετϊ
απϐ πρωτοβουλύα του Γραφεύου ΟΕΤ Βελιγραδύου.

υναντόςεισ (πλϋον των 20) με επιχειρηματύεσ απϐ την Ελλϊδα οι οπούοι επιθυμοϑν να
δραςτηριοποιηθοϑν ςτη ερβύα, μετϊ απϐ ςχετικϊ αιτόματα των ενδιαφερομϋνων .

υνεργαςύα ςε τακτϊ διαςτόματα, με Διοικητικϐ υμβοϑλιο υνδϋςμου Ελληνικών
Επιχειρόςεων ερβύασ.

Επύςκεψη ςτισ εγκαταςτϊςεισ επιχειρόςεων ελληνικών ςυμφερϐντων που
δραςτηριοποιοϑνται ςτη ερβύα, με ςτϐχο τον εντοπιςμϐ τυχϐν προβλημϊτων που
αντιμετωπύζουν κατϊ την ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων τουσ και παροχό αρωγόσ εκ μϋρουσ
μασ, ϐπου τοϑτο όταν απαραύτητο

Γραπτϋσ παρεμβϊςεισ υπϋρ των ςυμφερϐντων ελληνικών εταιρειών, ςε περιπτώςεισ
που διαπιςτώθηκαν προβλόματα-εμπ. διαφορϋσ ςτη ςυνεργαςύα τουσ με αντύςτοιχεσ ςερβικϋσ
εταιρεύεσ .

Προφορικό και γραπτό επικοινωνύα με ςερβικϋσ Σελωνειακϋσ, Κτηνιατρικϋσ κϊ Αρχϋσ
για την διευθϋτηςη εμποδύων πρϐςβαςησ ςτη ςερβικό αγορϊ επιχειρόςεων ελληνικών
ςυμφερϐντων.

Προφορικϋσ και γραπτϋσ παρεμβϊςεισ για τη διευθϋτηςη προβλημϊτων με επιχειρόςεισ
ελληνικών ςυμφερϐντων που δραςτηριοποιοϑνται ςτη ερβύα (ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΦΑΛΚΟ, ΑΚΣΨΡ,
ΑLUMIL, EΛΠΕ, κ.α.).
Γ. Παρακολούθηςη κατωτϋρω υνεδρύων/Ημερύδων/Εκδηλώςεων

2η Διϊςκεψη για τισ υμπρϊξεισ Δημοςύου Ιδιωτικοϑ Σομϋα (ΔΙΣ/PPPs), Βελιγρϊδι 5
Ιουνύου 2019

2η Χηφιακό Διϊςκεψη των Δυτικών Βαλκανύων (Βελιγρϊδι 4-5 Απριλύου 2019

4η Διϊςκεψη Κύνασ-Φωρών Κεντρικόσ & Ανατολικόσ Ευρώπησ για τη υνεργαςύα ςε
Θϋματα Καινοτομύασ (Βελιγρϊδι, 8-9 Οκτωβρύου 2019)

19ο Διεθνϋσ Οικονομικϐ υνϋδριο – Βελιγρϊδι , 7-8 Οκτωβρύου 2019

Ενημϋρωςη απϐ αντιπροςωπεύα ΕΕ για IPA – ερβύα (Βελιγρϊδι, 11/02/19)
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υνϋδριο ( #Digital2019 ) που αφορϊ τισ τϊςεισ ςτην Χηφιακό τεχνολογύα των
τηλεπικοινωνιών και των μϋςων ενημϋρωςησ (Βελιγρϊδι, 5-6/9).

Διϊςκεψη με θϋμα «Μεταφορϋσ και Εφοδιαςτικό Αλυςύδα ςτη Νοτιοανατολικό
Ευρώπη και την περιοχόσ του Δοϑναβη - TIL 2019» (Βελιγρϊδι, 27.3.2019)

υνεδρύαςη τησ Τπο-Επιτροπόσ για τη Γεωργύα και την Αλιεύα , ΕΕ-ερβύα
(Βελιγρϊδι,10.4.19)

υνεδρύαςη τησ Τποεπιτροπόσ ΕΕ-ερβύασ για το Εμπϐριο, τη Βιομηχανύα, τα Σελωνεύα
και τη Υορολογύα-Αποτελϋςματα, (Βελιγρϊδι,16.10.19)

υνεδρύαςη τησ Τπο-Επιτροπόσ για τισ Μεταφορϋσ, την Ενϋργεια, το Περιβϊλλον, την
Κλιματικό Αλλαγό και την Περιφερειακό Ανϊπτυξη- ΕΕ- ερβύα (Βελιγρϊδι, 20-21/03/19)

ϑνοδοσ για την Ενεργειακό Αςφϊλεια ( Βελιγρϊδι, 3.6.2019)

Χηφιακό Διϊςκεψη Κορυφόσ των Δυτικών Βαλκανύων- Digital Summit-WBDS
(Βελιγρϊδι 4-5 Απριλύου 2019).
Γ. υνεργαςύα με ςυλλογικούσ και κλαδικούσ φορεύσ χωρών διαπύςτευςησ.

τενό ςυνεργαςύα με τον ςϑνδεςμο Ελληνικών Επιχειρόςεων ερβύασ (Hellenic
Business Association-Η.Β.Α.), με ςτϐχο την αποτελεςματικό ςτόριξη των ελληνικών
επιχειρόςεων που δραςτηριοποιοϑνται ό ενδιαφϋρονται να δραςτηριοποιηθοϑν ςτη ερβύα
και τη διοργϊνωςη εξειδικευμϋνων δρϊςεων προώθηςησ τησ ελληνικόσ επιχειρηματικϐτητασ
και ευρϑτερησ προβολόσ τησ χώρασ μασ.
Δ. Επιχειρηματικό πληροφόρηςη.

Σακτικό μηνιαύα αποςτολό Ενημερωτικοϑ Δελτύου οικονομικών και εμπορικών
εξελύξεων ςε επιχειρηματικοϑσ φορεύσ τησ Ελλϊδασ.

υνεχόσ ανϊρτηςη πληροφοριών οικονομικόσ και εμπορικόσ φϑςησ ςτη διαδικτυακό
πϑλη «Agora».

Σακτικό αποςτολό ενημερωτικών εγγρϊφων με τισ κυριϐτερεσ οικονομικϋσ και
εμπορικϋσ εξελύξεισ ςτη ερβύα.

Παρακολοϑθηςη και ενημϋρωςη για κυριϐτερουσ Διεθνεύσ Διαγωνιςμοϑσ που
προκηρϑςςονται ςτη ερβύα.
Ε. Προςϋλκυςη επενδύςεων.

Κοινοπούηςη και προώθηςη αιτημϊτων Ελλόνων επιχειρηματιών ςχετικϊ με
επενδυτικϋσ δρϊςεισ.

Παρουςύαςη επενδυτικών ευκαιριών και κινότρων ςε ςχετικϋσ παρεμβϊςεισ ςτισ
εκδηλώςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο Επιμελητόριο Βελιγραδύου και ερβύασ.
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3. υμπερϊςματα – Προτϊςεισ
3.1. Προοπτικό ενύςχυςησ Ελληνικόσ Επιχειρηματικόσ Παρουςύασ
Επιχειρηματικϋσ Ευκαιρύεσ
Σομεύσ που παρουςιϊζουν επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ:
-Η πρϐςφατη νομοθεςύα για τισ υπηρεςύεσ κοινόσ ωφϋλειασ, αναμϋνεται να προςελκϑςει
ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ ςε αυτϐν τον τομϋα μϋςω ΔΙΣ, αφοϑ διευκολϑνει τισ επενδϑςεισ ςτουσ
τομεύσ λυμϊτων, αποχϋτευςησ, ϑδρευςησ και διαχεύριςησ αποβλότων. Εκτϐσ αυτών των
τομϋων, επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ παρατηροϑνται και ςτουσ ακϐλουθουσ κλϊδουσ:
-‘’Agri-Business’’: Η ςερβικό γεωργύα (6,3% του ΑΕΠ) ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξη αγροτικών
περιοχών καθώσ απαςχολεύ το 16,9% του εργατικοϑ δυναμικοϑ τησ χώρασ. Σα κϑρια
ειςαγϐμενα ςτη ερβύα προώϐντα περιλαμβϊνουν τον καφϋ, τα καπνϊ, τη ςϐγια, τισ μπανϊνεσ,
τα λαχανικϊ και τα ψϊρια. Σα ‘’αδϑνατα ςημεύα’’ τησ ςερβικόσ γεωργύασ, μεταξϑ ϊλλων,
αφοροϑν τα χαμηλϊ ειςοδόματα, τα πρϐτυπα που μερικϋσ φορϋσ αποκλύνουν απϐ τουσ
διεθνεύσ κανϐνεσ, ζητόματα υποδομόσ και η παρουςύα μονοπωλύων ςτην αλυςύδα παραγωγόσ
και λιανικόσ. Όςον αφορϊ το ελαιϐλαδο, μη παραδοςιακϐ προώϐν διατροφόσ των ϋρβων,
παρουςιϊζονται κϊποιεσ προοπτικϋσ διϐτι η κατανϊλωςη παρθϋνου ελαιϐλαδου ςημειώνει
κϊποια ςταθερό αϑξηςη. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε ϐτι, ςϑμφωνα με αξιϐπιςτεσ πηγϋσ45 η
κατανϊλωςό του ανερχϐταν ςε 2.663.621 λύτρα το ϋτοσ 2017 αλλϊ τον επϐμενο και
μεθεπϐμενο χρϐνο υπερϋβη τα 3.255.537 λύτρα46.
-Ιατρικϋσ ςυςκευϋσ: Ο εκςυγχρονιςμϐσ του τομϋα τησ υγειονομικόσ περύθαλψησ, που ωθεύται
κυρύωσ απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα, δημιουργεύ ζότηςη για προηγμϋνα ιατροτεχνολογικϊ προώϐντα
και εξοπλιςμϐ. Καθώσ οι ϋρβοι απαιτοϑν ϐλο και περιςςϐτερεσ ςϑγχρονεσ ιατρικϋσ υπηρεςύεσ,
η ζότηςη για ιατρικϊ αναλώςιμα και φαρμακευτικϊ προώϐντα θα αυξηθεύ τα επϐμενα χρϐνια. Η
οδοντιατρικό εύναι ϋνασ ϊλλοσ τομϋασ που προςφϋρει καλϋσ δυνατϐτητεσ για εξαγωγϋσ
οδοντιατρικών προμηθειών και εξοπλιςμοϑ.
-Σηλεπικοινωνύεσ: Ο τομϋασ των τηλεπικοινωνιών αντιπροςωπεϑει το 6% του ΑΕΠ τησ
χώρασ. Η ερβύα προςπαθεύ να καταςτόςει τον τομϋα αυτϐ ανταγωνιςτικϐ και να
προςελκϑςει ξϋνουσ επενδυτϋσ ώςτε να βελτιώςουν την ποιϐτητα των υπηρεςιών αυτών. Οι
τηλεπικοινωνύεσ προςφϋρουν ευκαιρύεσ ςτον τεχνολογικϐ εξοπλιςμϐ και τισ υπηρεςύεσ, καθώσ
οι φορεύσ εκμετϊλλευςησ επεκτεύνουν τα υπϊρχοντα κινητϊ και ευρυζωνικϊ δύκτυα.
-Εξοπλιςμόσ παραγωγόσ και μεταφορϊσ ενϋργειασ: ημαντικϋσ επενδϑςεισ ςτην
παραγωγό και διανομό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, τϐςο απϐ τον ιδιωτικϐ ϐςο και απϐ τον δημϐςιο
τομϋα, αντιπροςωπεϑουν ευκαιρύεσ ςτισ εξαγωγϋσ υπηρεςιών, εξοπλιςμοϑ και υλικών που
εύναι απαραύτητα για την ανϊπτυξη και τον εκςυγχρονιςμϐ του τομϋα. Οι ςυνεχιζϐμενεσ και
προγραμματιςμϋνεσ ςερβικϋσ επενδϑςεισ ςε ‘’πηγϋσ νϋασ γενιϊσ’’ εύναι ϋνασ ϊλλοσ τομϋασ που
λαμβϊνουν υπϐψη οι διεθνεύσ εταιρεύεσ. Η τεχνολογύα ενεργειακόσ απϐδοςησ μπορεύ επύςησ να
προςφϋρει ευκαιρύεσ ςτουσ Ϊλληνεσ εξαγωγεύσ.
Household Budget Survey, SORS, 2017/2019
βλ.’’Αγορϊ Ελαιολϊδου και Αγρο-Βιομηχανύα ςτη ερβύα’’, Γραφεύο Ο.Ε.Τ. –Πρεςβεύα τησ
Ελλϊδοσ ςτο Βελιγρϊδι-, επτ. 2020, 37 ςελ. http://www.agora.mfa.gr/infofilesmenu/infofile/71975
45
46
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-Ϊργα για τον εκςυγχρονιςμϐ ςυςτημϊτων θϋρμανςησ μεγϊλων αςτικών περιοχών ςε
ϐλη τη ερβύα θα μποροϑςαν να εύναι ελκυςτικϊ για ελληνικϋσ εταιρεύεσ. Μϋςω του
πρϐςφατου ενεργειακοϑ νομοθετικοϑ πλαιςύου, υπϊρχουν δυνατϐτητεσ για την ανϊπτυξη
ϋργων ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ. Η ΕΒRD (ΕΣΑΑ) εξετϊζει ςχϋδιο δανειοδϐτηςησ για τη
καταςκευό ενϐσ πρώτου ϋργου, μεγϊλησ κλύμακασ αιολικόσ ενϋργειασ ςτη ερβύα.
-Εκςυγχρονιςμόσ ςιδηροδρομικού, οδικού δικτύου και υποδομών: Σα επϐμενα 3-6
χρϐνια τα περιςςϐτερα ϋργα θα αφοροϑν ϋργα ςιδηροδρομικών δικτϑων, βιολογικοϑ
καθαριςμοϑ και αναμϋνεται ςτο επϐμενο διϊςτημα η καταςκευό του τμόματοσ του
αυτοκινητοδρϐμου μεταξϑ Νισ και των ςυνϐρων με Κϐςςοβο, ότοι το τμόμα Merosina47.
Εκτϐσ των κϑριων οργανιςμών χρηματοδϐτηςησ (πχ ΕU, EIB ΕBRD, World Bank, UNDP κλπ),
χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τα υπϐ καταςκευό ϋργα μποροϑν να αντληθοϑν μϋςω: (1) του
υμβουλύου τησ Αναπτυξιακόσ Σρϊπεζασ τησ Ευρώπησ (CEB-https://coebank.org/en), κυρύωσ
για οικοδομικϊ ϋργα ςε νοςοκομεύα, δικαςτικϊ μϋγαρα, φυλακϋσ κτλ, καθώσ και (2) απϐ την
Γερμανικό Σρϊπεζα Εξωτερικόσ Βοόθειασ ΚFW (https://germancooperation.rs/kfw) που
χρηματοδοτεύ ϋργα υποδομών κυρύωσ ςε κλϊδουσ ενϋργειασ και περιβϊλλοντοσ. Σϋλοσ,
καθημερινό ενημϋρωςη για πολυϊριθμεσ προκηρύξεισ διαγωνιςμών και ϋργων μποροϑν να
αναζητηθοϑν ςτη ςυνδρομητικό ιςτοςελύδα : https://www.ekapija.com/en/tender . Οι
γνωςτϋσ ελληνικϋσ καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ και γραφεύα μελετών απευθϑνονται
πρωταρχικϊ ςτισ ιςτοςελύδεσ αυτών των οργανιςμών. υχνϊ δε αναλαμβϊνουν τϋτοιου εύδουσ
μελϋτεσ ό ϋργα, ςε ςυνεργαςύα με βαλκανικϋσ ό ϊλλεσ καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ ό
γραφεύα μελετών απϐ τον διεθνό χώρο.
Κατϊ την πρϐςφατη, ιςτορικό ελληνικό οικονομικό κρύςη, ιδύωσ μετϊ την απϐφαςη τησ
‘’Σρϐικα’’ για αναγκαςτικό αποχώρηςη των ελληνικών τραπεζών (εκτϐσ τησ EUROBANK) απϐ
την ερβύα, ςυμπαραςϑροντασ και πολυϊριθμεσ ελληνικϋσ εταιρεύεσ που εύχαν μαζικϊ
ειςρεϑςει ςτη ςερβικό αγορϊ κατϊ την δεκαετύα του 2000, η εικϐνα τησ Ελλϊδασ ςτον
επιχειρηματικϐ τομϋα υποχώρηςε κατϊ την τελευταύα δεκαετύα (βλ. ’’Επιχειρηματικϐσ Οδηγϐσ
2020’’, op.cit., ςελ. 44-45). Όμωσ ςτον καταςκευαςτικό τομϋα, η Ελλϊδα διατηρεύ ακϐμα
θετικό ‘’brand name’’ ςτην αγορϊ τησ ερβύασ και οι καταςκευαςτικού τησ ϐμιλοι απϋδειξαν
ϐτι εύναι ςε θϋςη να προςφϋρουν τεχνογνωςύα ςε οριςμϋνουσ τομεύσ για μεγϊλα ϋργα (κυρύωσ
ωσ ανϊδοχοι). Θυγατρικϋσ ελληνικών ομύλων ανϋλαβαν ςημαντικϊ ϋργα. Όπωσ
προαναφϋρθηκε, η Terna S.A, εκτελεύ ϋργα ςτο αεροδρϐμιο Nikola Tesla του Βελιγραδύου,
καταςκευόσ νϋων εγκαταςτϊςεων επιβατικών τερματικών και ανακαύνιςησ υφιςτϊμενων
τερματικών ςταθμών. Σο δε οδικϐ τμόμα Demir Kapija-Smokvica του ςημαντικοϑ ‘’Διαδρϐμου
10’’, ϋνα ϋργο μόκουσ 28,2 χλμ και ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ περύπου 230 εκατ. ευρώ,
ολοκληρώθηκε απϐ την θυγατρικό εταιρεύα ΑΚTOR ATE OGRANAK. Δυςτυχώσ η επιτυχόσ
ολοκλόρωςη του ϋργου αυτοϑ, επιςκιϊςτηκε απϐ τισ οικονομικϋσ απαιτόςεισ του ΑΚTOR ATE
OGRANAK ϋναντι τησ κρατικόσ ςερβικόσ εταιρεύασ ‘’Koridori Serbia’’ (κϑριοσ του ϋργου), αλλϊ
κυρύωσ απϐ τισ απαιτόςεισ ϋρβων υπεργολϊβων ό προμηθευτών ϋναντι τησ ελληνικόσ
εταιρεύασ. Σα ςερβικϊ ΜΜΕ, το ϋτοσ 2019, πρϐβαλαν μια αρνητικό εικϐνα του ΑΚTOR ATE
OGRANAK (και ενύοτε γενικϐτερα κατϊ ‘’Ελληνικών εταιρειών’’), με ανϊλογεσ αυςτηρϋσ
δηλώςεισ τησ αρμϐδιασ υπουργοϑ κασ Ζ. Μιχαόλοβιτσ.
-Επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ υπϊρχουν και ςε ϊλλουσ τομεύσ ϐπωσ ςτη τεχνολογύα για τα
τυχερϊ παύγνια, τον κλϊδο διαχεύριςησ αποβλότων, ΑΠΕ κτλ. Με δεδομϋνο το υπϐβαθρο
των διμερών οικονομικών και εμπορικών ςχϋςεων, εκτιμϊται ϐτι η μεγαλϑτερη ϋμφαςη
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δύνεται ςε ϋνα ευρώ φϊςμα τομϋων με προοπτικϋσ για ςυνεργαςύεσ , μερικού απϐ τουσ οπούουσ
εύναι:
- καταςκευϋσ και δομικϊ υλικϊ
- αγορϊ ακινότων,
- μεταφορϋσ-logistics
- αγροτο-διατροφικϐσ τομϋασ
- ενϋργεια - ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ,
- ανακϑκλωςη - διαχεύριςη αποβλότων- αρδευτικϊ ςυςτόματα
- τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνύασ,
- τομϋασ υγεύασ - ιατρο-φαρμακευτικϊ προώϐντα και εξοπλιςμϐσ
- ξενοδοχειακϐσ τομϋασ –τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ
- τομϋασ ορυκτοϑ πλοϑτου
Η Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Αναςυγκρότηςησ και Ανϊπτυξησ (ΕΣΑΑ) ϋχει ςχεδιϊςει
επενδϑςεισ ϑψουσ 600 εκατ. Ευρώ ςτη ερβύα κατϊ το 2020/2021. Περύπου το 70% αυτών
των επενδϑςεων αφοροϑν τον ιδιωτικϐ τομϋα ενώ το 30% θα διατεθεύ ςτον δημϐςιο τομϋα. Οι
κϑριοι τομεύσ που θα επωφεληθοϑν εύναι η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, μϋςω ανανεώςιμων
πηγών ενϋργειασ, κυκλικόσ οικονομύασ και πρϊςινων πϐλεων. Οι επενδϑςεισ θα διατεθοϑν
ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (70%), εύτε μϋςω τοπικών χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων εύτε ϊμεςα. Η
ΕΣΑΑ ανακούνωςε επύςησ τισ προςπϊθειεσ για την εφαρμογό νϋασ ςτρατηγικόσ για την
κεφαλαιαγορϊ: "Θα ςυνεργαςτοϑμε με τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα, την κυβϋρνηςη τησ
ερβύασ και το Τπουργεύο Οικονομικών, ςχετικϊ με την εφαρμογό ςτρατηγικόσ για την
κεφαλαιαγορϊ και την προετοιμαςύα των κρατικών εταιρειών για την εύςοδο ςτο
χρηματιςτόριο. Θα θϋλαμε να δοϑμε μια πιο ενεργό κεφαλαιαγορϊ ςτη ερβύα".
Η ερβύα προςπαθεύ να προςελκϑςει επιχειρηματικϊ κεφϊλαια (venture capital) τα οπούα
θα ςυνδρϊμουν ςτη χρηματοδότηςη των start-up και ςτην καινοτομύα, δόλωςε ο τϐτε
υπουργϐσ Καινοτομύασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ τησ ερβύασ κ. Νενϊντ Πϐποβιτσ ςτο
ςυνϋδριο Innovation Talk 2020 (Υεβρ.2020). ‘’Σα επιχειρηματικϊ κεφϊλαια βοηθοϑν τισ
εταιρεύεσ επενδϑοντασ και με ϊλλουσ τρϐπουσ, ϐπωσ μϋςω τησ ςϑνδεςησ με την αγορϊ και την
καθοδόγηςη", ανϋφερε ο κ. Πϐποβιτσ, προςθϋτοντασ ϐτι αναπτϑχθηκαν μηχανιςμού για τη
χρηματοδϐτηςη επιχειρηματικών κεφαλαύων ςε ςυνεργαςύα με ιςραηλινοϑσ εταύρουσ. ‘’Οι
εξαγωγϋσ πληροφορικόσ και ψηφιακών υπηρεςιών τησ ερβύασ ανόλθαν το προηγοϑμενο ϋτοσ
ςε 1,5 δισ ευρώ. Η οικονομύα μασ αλλϊζει τη δομό τησ - απϐ μια χώρα που εξϊγει πρώτεσ ϑλεσ,
η ερβύα μετατρϋπεται ςε χώρα τησ οπούασ το ΑΕΠ αυξϊνεται χϊρη ςτισ εξαγωγϋσ
τεχνογνωςύασ", δόλωςε κατϊ την ϋναρξη του ανωτϋρω ςυνεδρύου.
Η Εθνοςυνϋλευςη τησ ερβύασ ενϋκρινε τροποποιόςεισ του νϐμου για την κεφαλαιαγορϊ,
επιτρϋποντασ την αϑξηςη τησ βϊςησ και τησ δομόσ των δυνητικών επενδυτών ςε εγχώριεσ
κινητϋσ αξύεσ. Οι ξϋνοι επενδυτϋσ και τα κεφϊλαια θα εύναι πλϋον ςε θϋςη να επενδϑςουν ςε
εγχώριουσ τύτλουσ και ςτην κεφαλαιαγορϊ τησ ερβύασ με γρόγορο και αποτελεςματικϐ τρϐπο.
Ο ϋρβοσ υπουργϐσ Οικονομικών ύνιςα Μϊλι δόλωςε ϐτι οι τροποποιόςεισ οδόγηςαν ςτην
εναρμϐνιςη του νϐμου για την κεφαλαιαγορϊ με το νϐμο για το δημϐςιο χρϋοσ. Σϐνιςε ϐτι, με
την αϑξηςη τησ διαθεςιμϐτητασ και τησ ελκυςτικϐτητασ των εγχώριων τύτλων ςε ξϋνουσ
επενδυτϋσ, η χώρα μεύωςε το κϐςτοσ χρηματοδϐτηςησ.
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Κατϊ την 5η Διϊςκεψη για την Ανϊπτυξη Ακινότων και Τποδομών (Βελιγρϊδι. Υεβρ. 2020),
ο Αντιδόμαρχοσ κ. Vesic, ανακούνωςε ϐτι η καταςκευό του ςυςτόματοσ μετρϐ, που θα κοςτύςει
περύπου 3,8 διςεκατομμϑρια ευρώ, προβλϋπεται να ξεκινόςει ςτα τϋλη του 2020.
Επιπροςθϋτωσ, ο αντιδόμαρχοσ τϐνιςε ϐτι τα τελευταύα ϋξι χρϐνια καταςκευϊςτηκαν περύπου
180 χιλιϐμετρα ςιδηροδρομικόσ γραμμόσ για το BG Voz και το ςχϋδιο εύναι να ςυνδεθοϑν το
Surcin, Obrenovac, Karaburma και Makis-Vesic. Ο ύδιοσ πρϐςθεςε ϐτι, μϐλισ ολοκληρωθεύ η
επιςκευό ενϐσ τμόματοσ τα τρϋνα θα "τρϋχουν" κϊθε 15 λεπτϊ ςε ώρεσ αιχμόσ και κϊθε 30
λεπτϊ ςε ώρεσ εκτϐσ αιχμόσ. Όλοι οι προαςτιακού δόμοι του Βελιγραδύου, εκτϐσ απϐ το Grocka,
θα ςυνδεθοϑν ςτη ςυνϋχεια με το αςτικϐ ςιδηροδρομικϐ ςϑςτημα με το κϋντρο τησ πϐλησ.
ϑμφωνα με τουσ εκπροςώπουσ του Επιμελητηρύου ερβύασ, η αξύα των καταςκευαςτικών
ϋργων που πραγματοποιόθηκαν ςτο ϋδαφοσ τησ ερβύασ το 2019 εύναι υψηλϐτερη κατϊ 35%
απϐ ϐ, τι αυτόσ του 2018. Η επιτϊχυνςη τησ υλοπούηςησ και ολοκλόρωςησ μεγϊλων ϋργων
υποδομόσ, καθώσ και οι ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ για επενδϑςεισ, επϋτρεψαν υψηλούσ ρυθμούσ
ανϊπτυξησ ςτισ καταςκευϋσ τα τελευταύα χρϐνια (11,4% το 2017, 13,9% το 2018 και 35%
το 2019), αϑξηςη του μεριδύου των καταςκευών ςτο ΑΕΠ, απϐ 3,2% το 2014 ςε ϊνω απϐ 5%
το 2019.
οβαρϊ ϋργα βρύςκονται ςε εξϋλιξη ςτο αεροδρόμιο Nikola Tesla. Οι εργαςύεσ αφοροϑν ςτο
ςχϋδιο εκςυγχρονιςμοϑ και επϋκταςησ του αεροδρομύου. Σο ςϑνολο του ϋργου
εκςυγχρονιςμοϑ, αναςυγκρϐτηςησ και επϋκταςησ, ςτο πλαύςιο του ϋργου παραχώρηςησ, ϋχει
ωσ ςτϐχο να καταςτόςει την παραμονό και μετακύνηςη των επιβατών πιο ϊνετη και να
βελτιώςει ςημαντικϊ το επύπεδο των υπηρεςιών. Ο μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ των ϋργων θα
υλοποιηθεύ εντϐσ των επϐμενων πϋντε ετών, μεταξϑ των οπούων η επϋκταςη του τερματικοϑ
ςταθμοϑ, ο διϊδρομοσ προςγεύωςησ, οι πρϐςθετεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ για τα αεροςκϊφη, η
νϋα πλατφϐρμα απϐ-πϊγωςησ κα. Σο αεροδρϐμιο του Βελιγραδύου ϋχει υπογρϊψει ςϑμβαςη με
την Vinci Terna Construction JV d.o.o. για το μεγαλϑτερο μϋροσ των ϋργων, ιδύωσ εκεύνων που
πρϋπει να πραγματοποιηθοϑν κατϊ τον πρώτο επενδυτικϐ κϑκλο. Πρϐκειται για μια κοινό
εταιρεύα τησ Vinci Construction, η οπούα ανόκει ςτον Όμιλο Vinci και ςτην ελληνικό GEK
Terna, με προηγοϑμενη εμπειρύα ςε ϋργα ςτη ερβύα. ϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ του ϋργου, θα
απαςχολοϑν τοπικοϑσ ςχεδιαςτϋσ και υπεργολϊβουσ. Ϊνα μϋροσ των ϋργων θα ανατεθεύ
απευθεύασ απϐ το αεροδρϐμιο του Βελιγραδύου ςτισ εγχώριεσ εταιρεύεσ.
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Εμπόδια & Προβλόματα
Η ερβικό αγορϊ προςφϋρει μεν επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ, αλλϊ παρουςιϊζει εμπϐδια ό
διϊφορα προβλόματα. Η χώρα φϋρει ακϐμη κϊποια χαρακτηριςτικϊ των πρώην
ςοςιαλιςτικών καθεςτώτων που προςπαθοϑν να προςαρμοςτοϑν ςτην ελεϑθερη
οικονομύα. Η γραφειοκρατύα, τα εγχώρια επιχειρηματικϊ ςυμφϋροντα, η εμβρυακό λειτουργύα
των κανϐνων ανταγωνιςμοϑ (κλπ), αποτελοϑν μερικϊ απϐ αυτϊ. Παρατηρεύται ςημαντικό
διαφορϊ μεταξϑ του υπϊρχοντοσ, νομοθετικοϑ πλαιςύου και τησ εφαρμογόσ του.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα προβλόματα των ελληνικών επιχειρόςεων ςτη ερβύα και ϐχι μϐνο,
ςϑμφωνα με τον ϑνδεςμο Ελληνικών Επιχειρόςεων ερβύασ (HBA-www.hba.rs)48, εύναι
ςυνοπτικϊ τα εξόσ:
-ΝΟΜΟ ΕΡΓΑΙΑ - Μη ξεκϊθαροι όροι του μιςθοδοτικού κανονιςμού
Ο υπολογιςμϐσ των εργατικών αποδοχών ςϑμφωνα με το εργατικϐ δύκαιο τησ ερβύασ εύναι
εξαιρετικϊ περύπλοκοσ και ρυθμύζεται απϐ επιτακτικοϑσ κανονιςμοϑσ. Οι διεθνεύσ εταιρεύεσ
που λειτουργοϑν ςτη ερβύα δεν εύναι ςε θϋςη να υπολογύςουν τον μιςθϐ του εργαζομϋνου με
τον ύδιο τρϐπο ϐπωσ ςε ϊλλεσ χώρεσ, μιασ και η δομό αυτοϑ διαφοροποιεύται ςτισ περιπτώςεισ
απουςύασ του εργαζομϋνου ςε περύοδο αςθενεύασ, ςε εθνικϋσ αργύεσ, ςε ετόςιεσ ϊδειεσ, ςε
ϊδειεσ μετ’ αποδοχών κ.λπ. Ωμεςη ςυνϋπεια εύναι η αδυναμύα προγραμματιςμοϑ του
προϒπολογιςμοϑ τησ εταιρεύασ.
-ΕΡΓΑΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - Φρονοβόρα διαδικαςύα χορόγηςησ ϊδειασ εργαςύασ
αλλοδαπού
Παρϊ τα οφϋλη που προκϑπτουν απϐ τισ τελευταύεσ τροποποιόςεισ του Νϐμου περύ
απαςχϐληςησ αλλοδαπών και του Νϐμου περύ αλλοδαπών ςτη ερβύα, προβληματύζουν
οριςμϋνεσ διατϊξεισ που προβλϋπουν ϐτι η ϊδεια εργαςύασ μπορεύ να εκδοθεύ βϊςει τησ
προςωρινόσ ϊδειασ διαμονόσ του αλλοδαποϑ εργαζομϋνου. Εύναι γνωςτϐ ϐτι ςτη ερβύα η
λόψη προςωρινόσ ϊδειασ διαμονόσ εύναι αρκετϊ δϑςκολη και χρονοβϐρα διαδικαςύα και παρϊ
ταϑτα, οι κανονιςμού που εγκρύθηκαν απϐ την κυβϋρνηςη τησ χώρασ τον Αϑγουςτο του 2018,
περιπλϋκουν περαιτϋρω τη διαδικαςύα για την απϐκτηςη ϊδειασ εργαςύασ, διϐτι ϐλα τα
ϋγγραφα θα πρϋπει να υποβϊλλονται ςε πρωτϐτυπο ό επικυρωμϋνο αντύγραφο.
-ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ - Φρονοβόρεσ δικαςτικϋσ διαδικαςύεσ επιχειρηματικών
αντιπαραθϋςεων
Σα ϋγγραφα των δικαςτικών υποθϋςεων θα πρϋπει να εύναι προςβϊςιμα απϐ ϐλα τα
ενδιαφερϐμενα μϋρη και οι ακροϊςεισ να πραγματοποιοϑνται ανϊ μικρϐτερεσ χρονικϋσ
περιϐδουσ. την πρϊξη ϋχει παρατηρηθεύ ϐτι οι ϋρβοι δικαςτϋσ εύτε δεν τηροϑν το
καθιερωμϋνο χρονοδιϊγραμμα των ακροϊςεων, εύτε αφιερώνουν ϊςκοπα μεγϊλο χρονικϐ
διϊςτημα (δϑο ό και περιςςϐτερων ετών), γεγονϐσ που ςυμβϊλλει ςτην καθυςτϋρηςη τησ
περϊτωςησ των δικαςτικών διαδικαςιών.
-ΜΕΣΑΥΟΡΕ - Μειωμϋνη διακύνηςη εμπορευμϊτων μϋςω ςιδηροδρομικών γραμμών και
μικρϐσ αριθμϐσ αδειών ειςαγωγόσ προώϐντων απϐ Ελλϊδα. Ο εκςυγχρονιςμϐσ του
ςιδηροδρομικοϑ τομϋα ςτη ερβύα αποτελεύ πολϑ ςημαντικϐ ζότημα για τισ εμπορευματικϋσ
τησ ςχϋςεισ με Ελλϊδα. Μεγϊλοσ αριθμϐσ ςιδηροδρομικών γραμμών δεν χρηςιμοποιεύται, ενώ
παρϊλληλα οι ταχϑτητεσ μεταφορϊσ των εμπορευμϊτων δεν εύναι ικανοποιητικϋσ.
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Ϊνα ακϐμη πρϐβλημα ςτον τομϋα των μεταφορών, αφορϊ το οδικϐ κομμϊτι και ςυγκεκριμϋνα
τισ ϊδειεσ ειςαγωγόσ προώϐντων απϐ την Ελλϊδα. τη ερβύα υπϊρχει όριο ϋκδοςησ ετόςιων
αδειών για την ειςαγωγό προώϐντων, το οπούο ϋωσ περύπου το Νοϋμβριο μόνα
καταναλώνεται, με αποτϋλεςμα ςτο τϋλοσ του ϋτουσ και αρχϋσ του νϋου οι ελληνικϋσ εταιρεύεσ
να μην μποροϑν να ειςϊγουν προώϐντα απϐ την Ελλϊδα.
-ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ - Περαιτϋρω απλοϑςτευςη τησ καταχώρηςησ δικαιωμϊτων
ιδιοκτηςύασ.
Παρϐλο που η διαδικαςύα απϐκτηςησ οικοδϐμηςησ ςτη ερβύα ϋχει απλουςτευτεύ, οι αρμϐδιεσ
αρχϋσ τησ χώρασ θα πρϋπει να εκδύδουν ϊδειεσ με το κατϊλληλο περιεχϐμενο, που ςϑμφωνα με
τουσ ιςχϑοντεσ κανονιςμοϑσ, θα επιτρϋπουν ςτον επενδυτό την καταχώρηςη των
δικαιωμϊτων ιδιοκτηςύασ του για τισ νεϐδμητεσ εγκαταςτϊςεισ, χωρύσ να τον εκθϋτουν ςε
πρϐςθετεσ απώλειεσ χρϐνου και ςπατϊλη κεφαλαύων για την απϐκτηςη επύ πλϋον ειδικών
εγγρϊφων.
-ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ - Αδιαφανεύσ διαδικαςύεσ ωσ προσ την επιλογό του αναδϐχου για
τα υπϐ ςχεδιαςμϐ κρατικϊ ϋργα και μη εφαρμογό του Κανονιςμοϑ τησ ΕΕ περύ προμηθειών
Παρϊ την ϋγκριςη νϋων νομοθετικών διατϊξεων που ςυμβαδύζουν με τουσ Κανονιςμοϑσ τησ
ΕΕ, ςτη χώρα δεν ςημειώθηκαν ςημαντικϋσ βελτιώςεισ ϐςον αφορϊ την καταπολϋμηςη τησ
διαφθορϊσ ςτισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ και την επιβολό κυρώςεων για ςχετικϊ αδικόματα. Σο
πεδύο ελϋγχου τησ εφαρμογόσ των ςυμβϊςεων αγνοεύται. Οι μεγαλϑτερεσ ελληνικϋσ εταιρεύεσ
ςτη ερβύα αντιμετωπύζουν ακϐμη το πρϐβλημα τησ «αςυνόθιςτα χαμηλόσ τιμόσ» ςτισ
δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ. Όταν υποψιϊζονται ϐτι η ςϑμβαςη ϋχει ανατεθεύ ςε μύα
προςφορϊ με αςυνόθιςτα χαμηλό τιμό, ϋχουν τη δυνατϐτητα να το καταγγεύλουν ςτην
Επιτροπό Προςταςύασ Δικαιωμϊτων, αλλϊ αυτό μϋχρι ςόμερα ϋχει απορρύψει τϋτοιου εύδουσ
αιτόματα.
-ΕΜΠΟΡΙΟ - Αςϊφειεσ ςτισ νομικϋσ υποχρεώςεισ των εμπόρων
Οι αςϊφειεσ αναφορικϊ με την ειςαγωγό προώϐντων και οι μη πλόρωσ καθοριςμϋνεσ νομικϋσ
υποχρεώςεισ που πρϋπει να πληρού ϋνα κατϊςτημα λιανικόσ πώληςησ ςτη ερβύα, αποτελοϑν
ςημαντικοϑσ παρϊγοντεσ τησ δϑςρυθμησ λειτουργύασ του εμπορύου ςτη ερβύα. Για οριςμϋνα
ϋγγραφα που πρϋπει να υποβϊλλονται κατϊ την ειςαγωγό ελληνικών προώϐντων ςτη ερβύα, η
νομοθεςύα εύναι αμφιλεγϐμενη, με αποτϋλεςμα οι ειςαγωγεύσ να βαςύζονται ςε γενικϋσ οδηγύεσ
που δημοςιεϑονται ςτουσ δικτυακοϑσ τϐπουσ των αρμϐδιων ςερβικών αρχών. Επύςησ, κατϊ
την ειςαγωγό υπϊρχει και το πρϐβλημα τησ αιτιολϐγηςησ του αριθμοϑ ληφθϋντων δειγμϊτων.
Σϋλοσ, ϋχει παρατηρηθεύ ϐτι λϐγω μη ϑπαρξησ ςυγκεκριμϋνησ ερμηνεύασ τησ ρϑθμιςησ που
αφορϊ τισ νομικϋσ υποχρεώςεισ των εμπϐρων, ςε διαφορετικϋσ περιοχϋσ τησ ερβύασ οι
υπηρεςύεσ επιθεώρηςησ εφαρμϐζουν διαφορετικϊ κριτόρια για τον ϋλεγχο και την επιβολό
κυρώςεων.
-ΣΕΛΩΝΕΙΟ - Καθυςτερόςεισ λόγω ςυνοριακών ελϋγχων, με αποτϋλεςμα να
δημιουργοϑνται επιπρϐςθετα κϐςτη και δυςκολύεσ κατϊ την ειςαγωγό προώϐντων ςτη ερβύα,
επηρεϊζοντασ αρνητικϊ την ανταγωνιςτικϐτητα αυτών.
Κατϊ τη διαδικαςύα του εκτελωνιςμοϑ ςτη ερβύα αντιμετωπύζονται τεχνικϊ εμπϐδια και η
εφαρμογό τησ διαφοροποιεύται απϐ τελωνεύο ςε τελωνεύο. Αυτϊ που ϋχουν ςημειωθεύ ωσ
ςυχνϊ προβλόματα εύναι για παρϊδειγμα η απαύτηςη το εμπορικϐ ϋγγραφο να φϋρει τη
ςφραγύδα του Ϊλληνα πωλητό (παρϐλο που διεθνώσ η ϑπαρξη ςφραγύδασ δεν αποτελεύ
προϒπϐθεςη), η απαύτηςη γραπτόσ ςϑμβαςησ ακϐμη και αν αυτό δεν εύναι υποχρεωτικό και
τϋλοσ, η προςκϐμιςη τιμολογύου ςε πρϐτυπη γραπτό και ϐχι ηλεκτρονικό μορφό.
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Επιπλϋον, οι ϋλεγχοι ποιότητασ εύναι τακτικού και εφαρμϐζονται ςε κϊθε ειςαγωγό,
επιβραδϑνοντασ ϊςκοπα τη διαδικαςύα του εκτελωνιςμοϑ για τα τακτικϊ ειςαγϐμενα
εμπορεϑματα που ϋχουν επιθεωρηθεύ απϐ ελληνικϊ διαπιςτευμϋνα εργαςτόρια.
Η απλοπούηςη των τελωνειακών διαδικαςιών θα επηρϋαζε κατϊ το μϋγιςτο την
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα των υφιςτϊμενων και μελλοντικών ελληνικών επιχειρόςεων
ςτη χώρα. Επύςησ, θα όταν χρόςιμο να εξεταςτεύ η δυνατϐτητα μεύωςησ ό ακϐμη και
κατϊργηςησ των ειςαγωγικών δαςμών ςτισ βιομηχανικϋσ πρώτεσ ϑλεσ. Κϊτι που αναμϋνεται
να ςυμβεύ με την Ε.Ε., την μεγαλϑτερη αγορϊ παγκοςμύωσ, εφϐςον και ϐταν η ερβύα ενταχτεύ
ςε αυτόν.
-ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ
Βϊςει των διατϊξεων του ςερβικοϑ Νϐμου περύ κεντρικοϑ μητρώου πραγματικών ιδιοκτητών,
η εγγραφό των ςτοιχεύων των ιδιοκτητών μύασ νεοώδρυθεύςασ εταιρεύασ ςτο Κεντρικϐ
Μητρώο απαιτεύται να πραγματοποιηθεύ με τη χρόςη πιςτοποιημϋνου πιςτοποιητικοϑ
ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ του προςώπου που εύναι εξουςιοδοτημϋνο να εκπροςωπεύ την εν
λϐγω εταιρεύα, το αργϐτερο εντϐσ 15 ημερών απϐ την ύδρυςη τησ εταιρεύασ. Εϊν το πρϐςωπο
που εύναι εξουςιοδοτημϋνο να εκπροςωπεύ την εταιρεύα εύναι Ϊλληνασ πολύτησ που δεν
κατοικεύ ςτο ϋδαφοσ τησ ερβύασ, απαιτεύται η ϊφιξό του ςτη χώρα ώςτε να ολοκληρωθεύ η
προαναφερϐμενη διαδικαςύα.
-ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ - Απαρχαιωμϋνο γραφειοκρατικό ςύςτημα
τη ερβύα υπϊρχει μεγϊλο πρϐβλημα με τη γραφειοκρατύα, η οπούα οδηγεύ ςε δυςλειτουργικό
διούκηςη και ‘’αργϐ’’ φορολογικϐ ςϑςτημα. Καύριο ρϐλο ςε αυτϐ θα αποτελοϑςε η απλοπούηςη
και ψηφιοποιόςη τησ διαδικαςύασ φορολογικόσ ςυμμϐρφωςησ και η ενδυνϊμωςη τησ
φορολογικόσ εκπαύδευςησ.
Εκτϐσ των ανωτϋρω εμποδύων υπϊρχουν και ϊλλα προβλόματα που ςυναντοϑν οι Ελληνικϋσ
και ϊλλεσ ξϋνεσ εταιρεύεσ ςτη ερβύα, ϐπωσ το θϋμα κατοχϑρωςησ δικαιωμϊτων ιδιοκτηςύασ
ωσ προσ τη χρόςη γησ, ο αθϋμιτοσ ανταγωνιςμόσ κλπ. Ϊνα απϐ τα ςημαντικϐτερα ϐλων
που παραμϋνει ωσ ζητοϑμενο, αποτελεύ η ύςη μεταχεύριςη των υποψηφύων κατϊ τη διαδικαςύα
ςυμμετοχόσ και επιλογόσ του ‘’μειοδϐτη’’ ςε δημϐςιουσ ό και ιδιωτικοϑσ διαγωνιςμοϑσ.
Επύ πλϋον, ςτο Γραφεύο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθϋςεων (Γραφεύο Ο.Ε.Τ.) τησ Ελληνικόσ
Πρεςβεύασ ςτο Βελιγρϊδι, τα ςημαντικϐτερα προβλόματα που τϋθηκαν, μεταξϑ ϊλλων, απϐ τισ
εδώ ελληνικϋσ εταιρεύεσ, περιγρϊφονται ωσ κατωτϋρω:
- Υορολογύα και Δαςμού ςε προώϐντα (πχ γαλακτοκομικϊ προώϐντα) καθώσ και ειςαγωγικϋσ
ποςοςτώςεισ ςε μερικϊ προώϐντα που δημιουργοϑν ςυνθόκεσ αθϋμιτου ανταγωνιςμοϑ.
- Διοικητικϊ/Γραφειοκρατικϊ τελωνειακϊ προβλόματα που ςχετύζονται με καθυςτερόςεισ
ςτην αποδϋςμευςη των προώϐντων απϐ το τελωνεύο και εκδϐςεων των αναγκαύων
πιςτοποιητικών.
- Η καθυςτϋρηςη ςτην ϋκδοςη αδειών εγκεκριμϋνου εξαγωγϋα καθιςτϊ τα προώϐντα του
εξαιρετικϊ ακριβϊ και ϊρα μη ανταγωνιςτικϊ.
- Πρακτικϋσ παραπλϊνηςησ του καταναλωτό ςτη ςυςκευαςύα οριςμϋνων προώϐντων (πχ
γαλακτοκομικϊ).
- Μη-δαςμολογικϊ εμπόδια ςτισ διαδικαςύεσ εξαγωγών ςε προώϐντα ζωικόσ ό φυτικόσ
παραγωγόσ και ςε δευτερογενεύσ πρώτεσ ϑλεσ -πχ ϐταν πρϐκειται για εξαγωγϋσ μη
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επικύνδυνων αποβλότων. Εύναι ςημαντικϐ να επιςημανθεύ ϐτι δεν υπϊρχει οικολογικό
δικαιολογύα για την απαγϐρευςη τησ εξαγωγόσ τϋτοιων αποβλότων. υνεπώσ οι αρχϋσ τησ
ελεϑθερησ αγορϊσ παραβιϊζονται ςοβαρϊ, ϐπερ και ςημαύνει ϐτι ςτην πρϊξη απαγορεϑεται ςε
οριςμϋνεσ επιχειρόςεισ να αςκοϑν τισ επιχειρηματικϋσ τουσ δραςτηριϐτητεσ.
- Αδυναμύα προςταςύασ ϋναντι ςυναλλαγματικών και παρεμφερών κινδύνων για αγορϋσ
και πωλόςεισ ςε νϐμιςμα διαφορετικϐ του ευρώ.
- Ενδεχϐμενη διευθϋτηςη των εμπορικών διαφορών, μϋςω τησ προςφυγόσ ςτη δικαιοςύνη,
προϒποθϋτει επιπρϐςθετο κϐςτοσ ςυμπεριλαμβανομϋνου και του μεγϊλου χρϐνου εκδύκαςησ
τησ υπϐθεςησ.
- Ζητόματα ύςησ μεταχεύριςησ αλλοδαπών και εγχώριων επενδυτών ςε διϊφορουσ τομεύσ.
- Παραβύαςη απϐ τη ςερβικό πλευρϊ του αρ. 13 του Πρωτοκϐλλου ΙV τησ ςυμφωνύασ
ταθεροπούηςησ και ϑνδεςησ μεταξϑ Ε.Ε και ερβύασ η οπούα ϋγκειται ςτην επιβολό τελών
απϐ τισ ςερβικϋσ αρχϋσ ςε Ϊλληνεσ μεταφορεύσ που διαςχύζουν –‘’Transit’’- τη ερβύα,
εκτελώντασ κοινοτικϋσ μεταφορϋσ, ενϋργεια που ςυνιςτϊ πολιτικό διακρύςεων και οδηγεύ ςε
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ.
- Ωςκηςη αθϋμιτου ανταγωνιςμού απϐ μη νϐμιμα λειτουργοϑςεσ επιχειρόςεισ ςε οριςμϋνουσ
τομεύσ δραςτηριϐτητασ (ξενοδοχεύα, υπηρεςύεσ αςφϊλειασ), καθώσ και απϐ αδόλωτη εργαςύα.
Για τα ωσ ϊνω προβλόματα, το Γραφεύο Ο.Ε.Τ. Βελιγραδύου πραγματοποιεύ παρεμβϊςεισ ςε
διϊφορεσ υπηρεςύεσ ςερβικών Τπουργεύων, π.χ Εμπορύου, Γεωργύασ, Σελωνεύων, Μεταφορών
κ.τ.λ και καταβϊλλει προςπϊθειεσ επύλυςησ αυτών ό τουλϊχιςτον απλοϑςτευςησ των
πολϑπλοκων διαδικαςιών που απαιτοϑνται.
το πλαύςιο αυτϐ οι μη αμελητϋου μεγϋθουσ Ελληνικϋσ επιχειρόςεισ θα πρϋπει να ακολουθοϑν
το παρϊδειγμα πολλών ϊλλων επώνυμων ευρωπαώκών, αμερικανικών ό αςιατικών εταιρειών,
αναπτϑςςοντασ τισ δημόςιεσ ςχϋςεισ τουσ με τα εντόπια κϋντρα αποφϊςεων ό
επιχειρηματικούσ φορεύσ επιρροόσ και ϐχι να επαφύενται αποκλειςτικϊ και μϐνο ςτην
υποςτόριξη τησ Πρεςβεύασ και του Γραφεύου Οικ. & Εμπ. Τποθϋςεων τησ (ό Γραφεύο ΟΕΤ). Η
εκ των υςτϋρων ανωτϋρω βοόθεια ενδϋχεται να εύναι χρόςιμη και ςυχνϊ ϋχει αποφϋρει θετικϊ
αποτελϋςματα ςτην επύλυςη κϊποιων προβλημϊτων. Όμωσ η ανϊπτυξη ςχϋςεων μιασ
εταιρεύασ με δραςτόριουσ επιχειρηματικοϑσ φορεύσ επιρροόσ, τησ επιτρϋπει να ςυνδιαμορφώνει τισ ειςηγόςεισ για τα κατϊ καιροϑσ υπϐ επεξεργαςύα κλαδικϊ νομοθετικϊ,
κανονιςτικϊ πλαύςια και να λαμβϊνεται ςοβαρϐτερα υπϐψη ωσ προσ την επύλυςη
προβλημϊτων ό την επιλογό υποψηφύων ςε μειοδοτικοϑσ διαγωνιςμοϑσ κλπ. υνεπώσ
θεωροϑμε χρόςιμη την ανϊλογη δραςτηριοπούηςη ελληνικών εταιρειών ςτη ερβύα μϋςω του
υνδϋςμου Ελληνικών Επιχειρόςεων ερβύασ (HBA-) ό του Ελληνο-ερβικοϑ Επιμελητηρύου
Β.Ελλϊδοσ-ΕΕ, με ςημαντικοϑσ φορεύσ επιρροόσ, ϐπωσ το υμβοϑλιο Ξϋνων Επενδυτών (FICwww.fic.org.rs). Σο τελευταύο, ςε ςυνεργαςύα με την Αντιπροςωπεύα τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ ςτη ερβύα (www.europa.rs), κϊθε χρϐνο, υποβϊλει επεξεργαςμϋνεσ προτϊςεισ
(advocacy) προσ την ερβικό Κυβϋρνηςη ςχετικϊ με την βελτύωςη του επιχειρηματικοϑ
περιβϊλλοντοσ, το νομοθετικϐ πλαύςιο, την φορολογύα και την επύλυςη ςημαντικών
προβλημϊτων ό εμποδύων που ςυναντοϑν οι ξϋνεσ εταιρεύεσ ςτην ερβικό αγορϊ. Περιττεϑει
να τονιςτεύ η ςημαςύα μιασ ςυχνϐτερησ ςυνεργαςύασ των HBA, ΕΕ, ελληνικών εταιρειών και
Γραφεύου ΟΕΤ-Πρεςβεύασ τησ Ελλϊδοσ ςτο Βελιγρϊδι, με το FIC (κϊ), ςε μια τϋτοια
προςπϊθεια προςϋγγιςησ και επιρροόσ των ςερβικών κϋντρων αποφϊςεων (lobbying).
Πρακτικό που ακολουθεύται και απϐ διϊφορα ϊλλα ‘’μεικτϊ’’ επιμελητόρια ςτη ερβύα και
μεγϊλεσ εταιρεύεσ, που ςυμμετϋχουν μαζύ με εκπροςώπουσ τησ ερβικόσ κυβϋρνηςησ και
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ςημαντικοϑσ ‘’decision makers’’ (κϊ) ςε ςημαντικϊ ετόςια οικονομικϊ Υϐρουμ, ϐπωσ αυτϐ του
Kopaonik
(το
επϐμενο
θα
πραγματοποιηθεύ
ςτισ
23-26
Μαύου
2021www.kopaonikbusinessforum.rs).
Σο Γραφεύο Ο.Ε.Τ. Βελιγραδύου, θεωρεύ ϐτι μια τϋτοια εξϋλιξη, ύςωσ μελλοντικϊ, θα ωθοϑςε
περιςςϐτερεσ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ να καταςτοϑν μϋλη των HBA ό ΕΕ. Επύ πλϋον, θα ϋπρεπε
ενδεχομϋνωσ να εξεταςτεύ το ενδεχϐμενο, ελληνικϊ ςτελϋχη ξϋνων εταιρειών, διεθνών
οργανιςμών (κλπ), να μποροϑςαν να ενταχτοϑν ςε αυτϋσ τισ δϑο επιχειρηματικϋσ ενώςεισ,
μετϊ απϐ ανϊλογη τροποπούηςη του Καταςτατικοϑ τουσ. Μια περαιτϋρω ενδυνϊμωςη τουσ,
κατϊ πϊςα πιθανϐτητα, θα διευκϐλυνε τον ρϐλο επιρροόσ τουσ προσ τα ςερβικϊ κϋντρα
επεξεργαςύασ ό εφαρμογόσ οικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών και τελικϊ, ςτην
αποτελεςματικϐτερη αντιμετώπιςη των εμποδύων των ελληνικών επιχειρόςεων ςτην ςερβικό
αγορϊ.

3.2. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ….
-Oι Έλληνεσ που επιθυμοϑν να δραςτηριοποιηθοϑν ςτη ςερβικό αγορϊ θα πρϋπει να
αποφεύγουν λϊθη του πρόςφατου παρελθόντοσ, ϐπωσ ςυμπεριφορϋσ «αποικιακόσ
λογικόσ». Ψσ γνωςτϐ, ο ερβικϐσ λαϐσ, χαρακτηρύζεται απϐ περόφανη ιδιοςυγκραςύα. Κατϊ
ςυνϋπεια οι ξϋνοι επιχειρηματύεσ θα όταν χρόςιμο να ακοϑν και αυτού τισ απϐψεισ και
προτϊςεισ των ϋρβων επιχειρηματιών και ϐχι να προςπαθοϑν να επιβϊλουν με κϊποια
υπεροψύα τισ δικϋσ τουσ. Σο ζητοϑμενο εύναι η δημιουργύα, μεταξϑ τουσ, κϊποιασ ςχϋςησ
εμπιςτοςύνησ.
ημειώνουμε, επύςησ, ϐτι για μόνιμη παρουςύα ενόσ προώόντοσ ςτη ςερβικό αγορϊ, η
ελληνικό εξαγωγικό εταιρεύα δεν θα πρϋπει να αναμϋνει ιδιαύτερο κϋρδοσ κατϊ τα δύο
τρύα πρώτα χρόνια. Η αγορϊ αυτό θεωρεύται μικρό αλλϊ αποτελεύ εφαλτόριο για τισ λοιπϋσ
αγορϋσ των χωρών τησ πρώην Γιουγκοςλαβύασ.
το πλαύςιο αυτϐ, θεωροϑμε χρόςιμη την ςϑντομη υπενθϑμιςη τησ ελληνικόσ εμπειρύασ, ωσ
προσ την προςϋγγιςη τησ ερβύασ κατϊ την τελευταύα εικοςαετύα, τϐςο απϐ τον
ιδιωτικϐ ϐςο και απϐ τον ελληνικϐ δημϐςιο τομϋα.
Αμϋςωσ μετϊ τη λόξη του προ εικοςαετύασ πολϋμου ςτην τϐτε Γιουγκοςλαβύα, οι Ϊλληνεσ
επιχειρηματύεσ και το ελληνικϐ κρϊτοσ όταν οι μϐνοι διεθνώσ που προςϋτρεξαν να
επενδϑςουν ό να χορηγόςουν οικονομικό βοόθεια ςτο νϋο κρϊτοσ την ερβύα. Η Ελλϊδα
εκεύνη την εποχό αποτελοϑςε τον κυριϐτερο επενδυτό ςτη χώρα αυτό, δημιουργώντασ
τερϊςτιεσ ελπύδεσ ςτον τϐτε νεϐπτωχο ςερβικϐ λαϐ. Κατϊ τα πρώτα χρϐνια πολλϋσ
εκατοντϊδεσ ελληνικών εταιρειών και επιχειρηματιών, διαφϐρων κλϊδων, μεγϋθουσ, ενύοτε
αμφιβϐλου αξιοπιςτύασ, εμφανύςτηκαν και προςπϊθηςαν να δραςτηριοποιηθοϑν ςτη ερβικό
αγορϊ. Δυςτυχώσ πολλού απϐ αυτοϑσ την αντιμετώπιςαν ςαν ϋνα ‘’Ελντορϊντο’’ και ςυχνϊ
επιδεύκνυαν, αποικιοκρατικό, ’’υπερφύαλη ςυμπεριφορϊ νεϐπλουτων (…), απϋναντι ςε
ανθρώπουσ νεϐπτωχουσ με καταπιεςμϋνη ψυχολογύα’’49. την ςυνϋχεια οι περιςςϐτερεσ απϐ
αυτϋσ αποχώρηςαν ςχετικϊ ‘’ϊπρακτεσ’’. Ϊκτοτε και μϋχρι τώρα δραςτηριοποιοϑνται ςτην
ερβύα 450 μεγϊλεσ, μικρομεςαύεσ ελληνικϋσ εταιρεύεσ ό ςυνολικϊ περύ τισ 1500
(ςυμπεριλαμβανομϋνων καταςτημϊτων κλπ).
Κατϊ ςυνϋπεια οι ακϐλουθεσ αρνητικϋσ εξελύξεισ φαύνεται να ϊλλαξαν την αρχικό θετικό
εικόνα των ϋρβων απϋναντύ μασ: η μη εφαρμογό του ΕΟΑΒ ϐςον αφορϊ τα μεγϊλα ϋργα
βλ. ‘’Σα Βαλκϊνια ςτη ςκιϊ του χθϋσ’’, Γ. Ε. Δουδοϑμησ, Βιβλ. Ν. Καραβύα, Αθόνα, 2018, ςελ.
114 και 146
49
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υποδομών (αναγγελθεύςα ελλ. βοόθεια ϑψουσ 250 εκατ. Ευρώ-EΟΑΒ ό ‘’Hellenic Plan’’-ςτισ
αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 2002/3 και δϋκα χρϐνια αργϐτερα ϊλλων 80 εκατ. απϐ τα οπούα
τελικϊ δεν δϐθηκαν περιςςϐτερα απϐ 26 περύπου εκατ. δωρεϊν50), το προαναφερθϋν κλεύςιμο
των Σραπεζών μασ ςτην ερβύα κατϐπιν αποφϊςεων τησ τϐτε ‘’Σρϐικα’’ (επενδϑςεισ
χαρτοφυλακύου ϑψουσ ϊνω των 2,5 δισ ευρώ) ςυνοδευϐμενο απϐ την αποχώρηςη πολλών
ελληνικών εταιρειών- κϊτι που τραυμϊτιςε ιδιαύτερα την μϋχρι τϐτε εικϐνα τησ χώρασ μασ-, η
ανωτϋρω αρνητικό ςυμπεριφορϊ αρκετών νϋο-αφιχθϋντων Ελλόνων επιχειρηματιών, τα
διεθνό αρνητικϊ δημοςιεϑματα μεταξϑ 2010-15 για την οικονομικό κατϊςταςη τησ χώρασ μασ
κλπ.
Mϊλιςτα η μη εφαρμογό του ΕΟΑΒ για τα μεγϊλα ϋργα, δημιοϑργηςαν απογοότευςη και
δυςπιςτύα απϋναντύ μασ μϋχρι του ςημεύου, ενύοτε, μερικϊ τϐτε νεαρϊ, με ςπουδϋσ ςε
ςημαντικϊ δυτικϊ πανεπιςτόμια, ςτελϋχη τησ ερβικόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ να εκφρϊζονται
απαξιωτικϊ για τουσ ‘’Ϊλληνεσ’’ κλπ 51 . Σαυτϐχρονα πολλού ϊλλοι ςοβαρού επενδυτϋσ
εγκαταςτϊθηκαν ςτη χώρα δημιουργώντασ νϋεσ επιχειρηματικϋσ εναλλακτικϋσ για τουσ
ϋρβουσ, ϐπωσ Ιταλύα, ΗΠΑ, Γαλλύα, Αυςτρύα, Κύνα, Γερμανύα , Σςεχύα, Σουρκύα (που την
αποκϊλεςε το 2010, ο τϐτε ϋρβοσ Πρϐεδροσ, ‘’ςτρατηγικϐ ςϑμμαχο’’ τησ χώρασ του) κλπ.
Ϊκτοτε πολλού ϋρβοι επιχειρηματύεσ ςυνόθιζαν να δεύχνουν ιδιαύτερο ενδιαφϋρουν για τουσ
ανωτϋρω ‘’νϋουσ παύχτεσ’’ ςτη χώρα τουσ και να αντιμετωπύζουν την Ελλϊδα περιςςϐτερο ωσ
τουριςτικϐ προοριςμϐ.
ε ςυνϋχεια των προαναφερθϋντων θα πρϋπει, εισ το εξόσ, να αποφευχθοϑν τα
προαναφερθϋντα λϊθη του παρελθϐντοσ. Ίςωσ, οι ελληνικού επιχειρηματικού φορεύσ
οφεύλουν να επαναπροςεγγύςουν τουσ αντύςτοιχουσ ςερβικούσ, τουσ επιχειρηματύεσ,
τουσ δημοςιογρϊφουσ κλαδικοϑ τϑπου ό τουσ παραγωγοϑσ κινηματογραφικών ταινιών (κλπ)
με περιςςϐτερο ενδιαφϋρον, επαγγελματιςμϐ και κύνητρα. Πχ οι εκθεςιακού μασ φορεύσ να
τουσ προςκαλοϑν ςτισ κλαδικϋσ εκθϋςεισ τουσ, μετϊ απϐ αντικειμενικό επιλογό τουσ ςε
ςυνεργαςύα και ευθϑνη του Γραφεύου Ο.Ε.Τ. Βελιγραδύου, χωρύσ πολϑπλοκεσ διαδικαςύεσ
(ϐπωσ προκαθοριςμοϑ μϋςω διαδικτϑου δώδεκα ςυναντόςεων απϐ κϊθε ‘’Ηosted Buyer’’).
Πιςτεϑουμε ϐτι παρϐμοιοι ϐροι αποτελοϑν αντικύνητρο αφοϑ κανεύσ πραγματικϐσ
επιχειρηματύασ δεν διαθϋτει τον απαιτοϑμενο χρϐνο και την υπομονό για την ϊςκηςη αυτό.
Κϊτι που ϋχει αποδειχτεύ ςτη πρϊξη απϐ τα ϋτη 2006/7, με επιχειρηματύεσ –hosted buyersπροερχομϋνων απϐ ϊλλεσ χώρεσ, ϐπωσ τα Η.Α. Εμιρϊτα. Ϊωσ την υιοθϋτηςη απϐ
επιχειρηματικοϑσ φορεύσ μασ τησ ανωτϋρω πρακτικόσ, ςημαντικού ’’ hosted buyers’’, πχ του
Ντουμπϊι, ςημαντικϐτατου εμπορικοϑ κϐμβου του Αραβικοϑ Κϐλπου, επιλεγμϋνοι απϐ το εκεύ
ομώνυμο Γραφεύο Ο.Ε.Τ., ςυνόθιζαν να επιςκϋπτονται ελληνικϋσ κλαδικϋσ εκθϋςεισ. ε μύα
μϐνο ημϋρα, οι τελευταύοι πραγματοποιοϑςαν πολλϋσ και ςημαντικϋσ επιχειρηματικϋσ
ςυναντόςεισ πριν επιςτρϋψουν ςτην χώρα τουσ. Όταν εφαρμϐςτηκε η πρακτικό των πολλών
ηλεκτρονικϊ προκαθοριςμϋνων ςυναντόςεων, οι επιςκϋψεισ αυτϋσ περιορύςτηκαν ό
εκμηδενύςτηκαν.
Παρϐλα τα λϊθη του παρελθϐντοσ, μερικϋσ νεότερεσ, επιτυχημϋνεσ προςπϊθειϋσ μασ,
όπωσ προωθητικϋσ δρϊςεισ ελληνικών επιχειρηματικών φορϋων που πραγματοποιόθηκαν
μϋςω του Γραφεύου Ο.Ε.Τ. τησ Πρεςβεύασ τησ Ελλϊδοσ ςτο Βελιγρϊδι κατϊ την περύοδο 20182020, ϋδωςαν ελπύδεσ για το μϋλλον. Η πλϋον πρϐςφατη αφοροϑςε την Επιχειρηματικό
Αποςτολό και Υϐρουμ του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητόριου Αθηνών (ΕΒΕΑ), ςε
βλ.‘’Μια Peripeteia, Σαξύδι ςτον κϐςμο’’, Βαςύλη Ευμολπύδη, Εκδ. Νϋοσ Κϑκλοσ
Κωνςταντινοπολιτών, Αθόνα, 2016, ςελ. 170-173
51
βλ.‘’Μια Peripeteia, Σαξύδι ςτον κϐςμο’’, Βαςύλη Ευμολπύδη, οp. cit, ςελ. 174-175
50
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ςυνεργαςύα με το Enterprise Greece και τον ϑνδεςμο Εξαγωγϋων Βορεύου Ελλϊδασ (ΕΒΕ).
Όπωσ προαναφϋρθηκε (βλ. Κεφ. 2.4 ), ςτο περιθώριο του Υϐρουμ, ο Γεν. Γραμματϋασ Διεθνών
Οικ. χϋςεων & Εξωςτρϋφειασ του Τπουργεύου Εξωτερικών, κ. Γρ. Δημητριϊδησ, που ηγεύτο
τησ Αποςτολόσ, πραγματοπούηςε αρκετϋσ διμερεύσ ςυναντόςεισ με οικονομικοϑσ υπουργοϑσ,
παρϊγοντεσ,
καθώσ και εκπροςώπουσ μεγϊλων ελληνικών επιχειρόςεων που
δραςτηριοποιοϑνται ςτη ερβύα (Βελιγρϊδι, 4-6 Μαρτύου 2020). Οι εξαιρετικϊ ςτοχευμϋνεσ
ςυναντόςεισ των μελών τησ επιχειρηματικόσ αποςτολόσ (περύ τισ 200 b2b), η ςυμμετοχό
αξιϐλογων ομιλητών ςτο επιχειρηματικϐ Υϐρουμ (πχ μελών τησ ερβικόσ κυβϋρνηςησ κλπ)
και η μεγϊλη προςϋλευςη εντϐπιων επιχειρηματικών παραγϐντων, δεύχνουν ϐτι ‘’ο πϊγοσ
αρχύζει να λιώνει’’ και το ενδιαφϋρον τουσ για επιχειρηματικϋσ και οικονομικϋσ ςχϋςεισ με την
Ελλϊδα να αναπτερώνεται. Σϋλοσ θεωροϑμε χρόςιμο να αναφϋρουμε ϐτι κατϊ την ςυντονιςμϐ
των ανωτϋρω επιχειρηματικών ςυναντόςεων (b2b), εφαρμϐςτηκε με πλόρη επιτυχύα η
πρακτικό πραγματοπούηςησ αρκετών ςυναντόςεων ςτουσ χώρουσ των ςερβικών
επιχειρόςεων, αντύ ςτο ξενοδοχεύο τησ ελληνικόσ αποςτολόσ. Ο τρϐποσ αυτϐσ εξαςφαλύζει
κατϊ 100% την πραγματοπούηςη των ςυναντόςεων και αποφεϑγεται η ςχετικό αβεβαιϐτητα
για την προςϋλευςη ό ϐχι των ϋρβων επιχειρηματιών.
το πλαύςιο του εφικτοϑ λϐγω τησ τρϋχουςασ πανδημύασ, θα πρϋπει οι επιχειρηματύεσ μασ, με
επαγγελματικό τρόπο, να ακολουθοϑν πχ τα βόματα που περιγρϊφονται ςτον
‘’Επιχειρηματικϐ Οδηγϐ 2020’’ του Γραφεύου Ο.Ε.Τ. Βελιγραδύου 52 και να αναλαμβϊνονται
κϊθε χρϐνο προωθητικϋσ δρϊςεισ που ς’ ετόςια βϊςη προτεύνει το Γραφεύο Ο.Ε.Τ.
Βελιγραδύου (ςυνϋργειεσ δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα). Προωθητικϋσ δρϊςεισ, ϐπωσ
‘’αββατοκϑριακο’’, ‘’εβδομϊδα’’ ό ΄΄μόνα’’ ελληνικών προώϐντων, μετϊ προβολόσ τησ ελληνικόσ
κουζύνασ και Μεςογειακόσ Δύαιτασ παρουςύα Ελλόνων μαγεύρων (δρϊςεισ που ςημεύωςαν
επιτυχύα ςτο παρελθϐν), επιχειρηματικϋσ αποςτολϋσ ςε διεθνεύσ κλαδικϋσ εκθϋςεισ (πχ
τουριςμοϑ, γεωργικών προώϐντων, καινοτομύασ κλπ), επιχειρηματικϊ Υϐρουμ (κλπ), θα
τϐνωναν τισ εξαγωγικϋσ μασ ροϋσ ώςτε να ξαναποκτόςουν την παλαιϐτερη δυναμικό τουσ.
Διαφορετικϊ αν αφεθοϑν οι τρϋχουςεσ τϊςεισ να ακολουθόςουν την πορεύα τουσ, ενδϋχεται
ςϑντομα, το μϋχρι τώρα πλεοναςματικϐ για την Ελλϊδα διμερϋσ μασ εμπϐριο αγαθών και
υπηρεςιών να μετατραπεύ ςε ελλειμματικϐ.
Σϋλοσ, αξύζει να υπενθυμύςουμε ϐτι διϊφορεσ τεχνοκρατικϋσ αναλϑςεισ, αξιολογοϑν την
ερβύα ωσ ςημαντικό για τα ελληνικϊ ςυμφϋροντα αγορϊ και την κατατϊςςουν μεταξϑ
των δϋκα πϋντε πρώτων αγορών53. Ασ το αποδεύξουμε εμπρϊκτωσ μϋςω ςυγκεκριμϋνων
βημϊτων προςϋγγιςόσ τησ, με ςυνεργαςύα μεταξϑ Δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα54 . Ίςωσ θα
πρϋπει να μασ εμπνεϑςει το παρϊδειγμα πολλών ανταγωνιςτριών μασ χωρών που μϋςω των
οργανωμϋνων Γραφεύων ΟΕΤ τουσ, με τα απαραύτητα μϋςα, δύνουν ϋμφαςη ςε προωθητικϋσ
κυρύωσ δρϊςεισ εξωςτρϋφειασ και πολϑ λιγϐτερο ςτη ςϑνταξη θεωρητικών πολυςϋλιδων
Εκθϋςεων, για λύγουσ ςυνόθωσ αναγνώςτεσ, ενώ απαιτοϑνται πολλϋσ εργατοώρεσ, επύ
μερικοϑσ μόνεσ, για την ολοκλόρωςό τουσ.
Πολϑ περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την οικονομύα και την αγορϊ τησ ερβύασ,
περιϋχονται την ιςτοςελύδα www.agora.mfa.gr

http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71095
βλ. ‘’Αξιολϐγηςη Διεθνών Αγορών’’, Τπουργεύο Εξωτερικών, Β1 Δ/νςη, Αθόνα, Ιανουϊριοσ
2019, 228 ςελ
54
βλ. Επιχειρηματικϐ Οδηγϐ 2020, op.cit. ςελ. 40-45/http://www.agora.mfa.gr/infofilesmenu/infofile/71095
52
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