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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
Σχέδιο μείωσης των τελών περιαγωγής μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων  
Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), κα 
Majlinda Bregu, ανακοίνωσε στις 19 Οκτωβρίου τ.έ. ότι ελπίζει, οι πρώτες μειώσεις 
στις τιμές περιαγωγής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων θα πραγματοποιηθούν το επόμενο 
καλοκαίρι. Η Γενική Γραμματέας συμμετείχε σε συνάντηση παρόχων κινητής 
τηλεφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια, το RCC και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου συζητήθηκε το ανωτέρω σχέδιο μείωσης των τιμών 
περιαγωγής.  
Βλ. Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Σερβία 2022 
στο: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/serbia-report-2022_en 
 
Προκαταρκτικά στοιχεία ΑΞΕ 2022 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), 
κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη 
Σερβία ανήλθε σε 3,011 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την ίδια περίοδο 
του 2021 (3,002 δισ. ευρώ). Η πλειονότητα αυτών προέρχεται από την ΕΕ, την Κίνα 
και τη Ρωσία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2010 έως το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) από την ΕΕ ανήλθε σε 
19,204 δισ. ευρώ, από την Κίνα σε 3,281 δισ., από τη Ρωσία σε 2,473 δισ. και από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες σε 733 εκατ. ευρώ. Το 2021, οι εισροές ΑΞΕ από την ΕΕ 
ανήλθαν σε 1,762 δισ. ευρώ, από την Κίνα σε 630,4 εκατ., από τις ΗΠΑ σε 105,6 
εκατ. και από τη Ρωσία σε 39,9 εκατ. ευρώ. Και το πρώτο εξάμηνο του 2022, το 
μεγαλύτερο ποσοστό ΑΞΕ προήλθε από την Κίνα, ύψους 491,5 εκατ. ευρώ, ενώ 
ακολουθεί η ΕΕ με 401 εκατ., οι ΗΠΑ με 56,7 εκατ. και η Ρωσία με 30,4 εκατ. ευρώ. 
 
Μηνιαία Στοιχεία Πληθωρισμού - Σεπτέμβριος 2022 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας (RZS), o μηνιαίος πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο σε 1,56%, ενώ ο ετήσιος σε 14%. Ανά κατηγορίες, οι 
τιμές στέγασης, ρεύματος, φυσικού αερίου και καυσίμων αυξήθηκαν κατά 3,8%, οι 
τιμές εστίασης και ξενοδοχειακών υπηρεσιών κατά 3,7%, των τροφίμων και μη 
αλκοολούχων ποτών κατά 2,4%, το κόστος συνήθους συντήρησης σπιτιού κατά 
2%, της υγειονομικής περίθαλψης 0,6%, των ειδών ένδυσης και υπόδησης κατά 
0,5%, των αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και εκπαίδευσης κατά 0,2% και 
των επικοινωνιών κατά 0,1%. Οι τιμές του τομέα αναψυχής και πολιτισμού 
μειώθηκαν κατά 2,8% και των μεταφορών κατά 0,3%. 
 
Παράταση του περιορισμού στην τιμή του ψωμιού 
Η σερβική κυβέρνηση ενέκρινε νέο διάταγμα στις 7 Οκτωβρίου τ.έ., με το οποίο 
παρατείνεται ο περιορισμός στην τιμή του ψωμιού για 60 ακόμη ημέρες. Σύμφωνα 
με την σχετική ανακοίνωση το μέτρο ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν 
μεγάλες διαταραχές και να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/serbia-report-2022_en


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2022 

 

 

 3 

 
Στοιχεία χρήσης του Διαδικτύου στη Σερβία.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται 
στη Σερβία για σκοπούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, από το 100% των 
εταιρειών, το 84,9% κατέχει διαδικτυακό ιστότοπο ενώ κατά το 2021, το 28,0% 
των εταιρειών διενήργησε διαδικτυακές πωλήσεις. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, το 
83,2% έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με πέρυσι, 
με την παρουσία ηλεκτρονικών υπολογιστών στα νοικοκυριά να φθάνει πλέον το 
77,0%, σημειώνοντας αύξηση 0,3%. Όσον αφορά τον τύπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο, 
το 90,9% των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιεί σταθερή ευρυζωνική σύνδεση, 
ενώ το 74,4% ευρυζωνική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Συνολικά το 83,2% των 
νοικοκυριών διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση.  Τους τελευταίους τρεις μήνες, το 
75,9% των ατόμων χρησιμοποίησε υπολογιστή, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε 
σύγκριση με το 2021. Μόνο το 10,6% δήλωσε ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση του 
διαδικτύου. 
 
Η EBRD εγκρίνει δάνειο 15 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ΜμΕ 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ενέκρινε δάνειο 15 
εκατ. ευρώ για τη στήριξη των σερβικών ΜμΕ. Οι πιστώσεις θα δοθούν μέσω της 
Erste Bank σε τοπικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, 
για τη διενέργεια επενδύσεων σε βιώσιμες και πράσινες τεχνολογίες. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ΜμΕ θα επωφεληθούν επίσης 
από κίνητρα επιχορήγησης έως και 15%. Από τη συνολική χρηματοδότηση, περίπου 
το 70% θα διατεθεί για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις πράσινες 
τεχνολογίες, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αυτοματισμών, 
καθώς και της γενικότερης αύξησης της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της 
ασφάλειας των προϊόντων.  
 
 

Ενέργεια- Περιβάλλον 

 
Τελετή έναρξης λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - 
Βουλγαρίας - Δηλώσεις Βούτσιτς 
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου 
Ελλάδας - Βουλγαρίας στη Σόφια, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Σερβίας, κ. 
Βουτσις, ο οποίος έκανε δηλώσεις σχετικά με την προέκταση του αγωγού προς 
τη Σερβία, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή. Ειδικότερα, αφού ευχαρίστησε 
την ΕΕ για την υποστήριξη της, όσον αφορά την κατασκευή τόσο του 
διασυνδετήριου αγωγού μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας, όσο και του 
σχεδιαζόμενου αγωγού μεταξύ Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας, πρόσθεσε ότι 
μετά την ολοκλήρωσή τους, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες 
κατασκευής αντίστοιχων αγωγών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη 
συνέχεια, υπενθύμισε ότι η κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης με τη 
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Βουλγαρία, Nis-Dimitrovgrad, μήκους 109 χιλιομέτρων, ξεκίνησε στις αρχές του 
τρέχοντος έτους, και θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Μέσω 
αυτού, η Σερβία θα συνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Βουλγαρίας- 
Ελλάδας, αποκτώντας τη δυνατότητα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από το 
Αζερμπαϊτζάν αλλά και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) στην Ελλάδα. 
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας της Σερβίας είχε ανακοινώσει λίγο 
νωρίτερα ότι η χώρα θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν, για την 
προμήθεια τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια κ.μ. φυσικού αερίου το 2023.  
 
Von der Leyen: Η Σερβία θα λάβει 165 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή 
στήριξη 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε 
κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στη χώρα  στα τέλη Οκτωβρίου τ.έ., 
ότι η Σερβία θα λάβει 165 εκατομμύρια ευρώ ως άμεση δημοσιονομική στήριξη 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Πρόεδρος παρευρέθηκε στη 
Νις, όπου διενεργούνται οι εργασίες για την κατασκευή του διασυνδετήριου 
αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας, ενώ πέρα από τα 
ενεργειακά συζητήθηκε η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, καθώς και τα θέματα 
του Κοσόβου και του πολέμου στη Ουκρανία. Τέλος, η Πρόεδρος συναντήθηκε 
με τα νέα μέλη της Κυβέρνησης. 
 
Περισσότερο από 30% η ετήσια αύξηση της τιμής της εισαγόμενης 
ενέργειας στη Σερβία:  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας (RZS), οι τιμές 
των προϊόντων ενέργειας σημείωσαν τον Σεπτέμβριο τ.έ. ετήσια αύξηση από 26 
έως 37%. Ειδικότερα, η τιμή της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν κατά 
34,2% υψηλότερη, οι τιμές των προϊόντων εξόρυξης κατά 36,3%, ενώ το κόστος 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 37,6% και η 
παραγωγή άνθρακα και παραγώγων πετρελαίου κατά 26%. Τέλος, το κόστος 
παραγωγής χημικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 27,4%.  
 
 

Κατασκευαστικά – Μεταφορές 
 

Η Trace Group αναλαμβάνει τμήμα του έργου ανακατασκευής της 
σιδηροδρομικής γραμμής Nis-Dimitrovgrad  

Η βουλγαρική κατασκευαστική εταιρεία Trace Group Hold ανακοίνωσε στις 12 
Οκτωβρίου τ.έ. την υπογραφή συμφωνίας με τους Σερβικούς Σιδηροδρόμους 
(Infrastruktura železnice Srbije) για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό της 
σιδηροδρομικής γραμμής Nis-Dimitrovgrad (τμήμα Prosek-Sicevo-Dimitrovgrad). Η 
αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 169,68 εκατ. ευρώ και η προθεσμία ολοκλήρωσης 
των εργασιών είναι περίπου 3,5 χρόνια (1.276 ημέρες). Κύριος χρηματοδότης του 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2022 

 

 

 5 

έργου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ τα έργα θα 
συντελεστούν μέσω κοινοπραξίας της Trace Group με την επίσης βουλγαρική Start 
Engineering και την ιταλική Armatori Ferroviari.  
 
 

Σχέσεις Σερβίας με τρίτες χώρες 

 

Επίσημη επίσκεψη του Σαουδάραβα ΥΠΕΞ στη Σερβία 
Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης μεταξύ του Σέρβου Προέδρου 
Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σαουδάραβα ΥΠΕΞ πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ 
Σαούντ, στις αρχές Οκτωβρίου τ.έ, συζητήθηκε η συνεργασία των δύο κρατών 
στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της ενέργειας και των ΑΠΕ. Σύμφωνα με 
τα δημοσιεύματα, ο Βούτσιτς αφού ευχαρίστησε τον Πρίγκιπα για την πρώτη 
διμερή επίσκεψη του σαουδαραβικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Σερβία, 
πρόσθεσε ότι η Σερβία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τη 
Σαουδική Αραβία.  Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υφίσταται αναξιοποίητο 
δυναμικό για συνεργασία στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, των 
κατασκευών, της πληροφορικής και της ενέργειας,  ιδίως στον τομέα των ΑΠΕ. 
Έμφαση δόθηκε επίσης στη στρατιωτική οικονομική, ιατρική και εκπαιδευτική 
συνεργασία, ως τομείς που πρέπει να ενισχυθούν και να προωθηθούν περαιτέρω. 
Σημειώνοντας ότι πολλές διεθνείς εταιρείες λειτουργούν με επιτυχία στη Σερβία τα 
τελευταία έτη, ο Βούτσιτς προέτρεψε τους Σαουδάραβες επιχειρηματίες να 
επενδύσουν στη Σερβία και να εμπλακούν σε κοινά έργα με Σέρβους επιχειρηματίες. 
 
 
Ιαπωνικές επενδύσεις στη Σερβία 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κατά τη 
διάρκεια του Επιχειρηματικού Φόρουμ «Serbia Japan», το οποίο έλαβε χώρα στις 5 
Οκτωβρίου τ.έ., οι Ιαπωνικές επενδύσεις στη Σερβία ανέρχονται σε περίπου 200 
εκατομμύρια ευρώ, από τις οποίες, περισσότερες από τα μισές, διενεργήθηκαν τα 
δύο προηγούμενα χρόνια. Ο όγκος εμπορίου ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ιαπωνία αποτελεί έναν σταθερό επενδυτικό και 
οικονομικό εταίρο της Σερβίας, ενώ υφίστανται σημαντικές μεγάλες δυνατότητες 
συνεργασίας, στους τομείς των τροφίμων, των νέων τεχνολογιών, την παραγωγή 
ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής. 
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Διαγωνισμοί 
 
Διαγωνισμός για τον εκσυγχρονισμό τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής 
Nis-Dimitrovgrad 
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία και η Serbian Railways Infrastructure 
δημοσίευσαν διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Nis-
Dimitrovgrad, και ειδικότερα την κατασκευή του περιφερειακού τμήματος γύρω 
από τη Νις, μήκους 22,4 χιλιομέτρων, για ταχύτητες έως 160 χλμ./ώρα. 
Ο διαγωνισμός αφορά την προετοιμασία του φακέλου τεκμηρίωσης του έργου, η 
διάρκεια της σύμβασης είναι 2 έτη, και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 
24η Νοεμβρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Σερβίας, η συνολική αξία της 
επένδυσης ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η 
επίσημη δημοσίευση του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
της ΕΕ: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576593-
2022:TEXT:EN:HTML&src=0 
 
 
 
 
 
 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-belgrade@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές(Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά 
τους. 
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