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• Αύξηση κερδών  σερβικών επιχειρήσεων   

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη τύπου του σερβικού Οργανισμού Εμπορικού 

Μητρώου, το 2017 ήταν για τις σερβικές επιχειρήσεις μία εξαιρετική χρονιά. 

Συγκεκριμένα οι εταιρείες που κατεγράφησαν ως ενεργές στη Σερβία έφθασαν  

τις 101.012 με καθαρή κερδοφορία   RSD437,2 δις και με  επίπεδο απασχόλησης  

αρκετά  υψηλότερο σε σχέση με το 2016  (1.073.557 εργαζόμενοι). Το 

αποτέλεσμα αυτό των κερδών ήταν 2,3 φορές υψηλότερο σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος Σημειωτέον ότι σημαντική αύξηση κερδοφορίας 

επιχειρήσεων παρατηρείται για τρίτη συνεχή  χρονιά.Πιο συγκεκριμένα από τις 

επιχειρήσεις αυτές, σχεδόν τα τρία πέμπτα, δηλαδή οι 59,131, δήλωσαν θετικά 

αποτελέσματα  κερδών και από αυτές οι 1,324 δήλωσαν πολύ περισσότερα από 

τα προηγούμενο έτος. Αντίθετα  οι 26.592 επιχειρήσεις (  1,048 εταιρείες 

λιγότερες σε σχέση με το 2016) δήλωσαν ζημιές. Η μεγαλύτερη κερδοφορία 

καταγράφηκε σε   κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλλά επίσης σημαντικά κέρδη 

αποκόμισαν οι επιχειρήσεις εμπορίου, πληροφορικής, επικοινωνίας, ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου, κλιματισμού, εξόρυξης real estate καθώς και οι 

υπηρεσίες στέγασης και τροφοδοσίας .Οι δημόσιες επιχειρήσεις 

χρηματοδοτήθηκαν  σε μεγάλο βαθμό από ίδιο κεφάλαιο ενώ οι επιχειρήσεις 

μικρού μεγέθους εξυπηρετήθηκαν από δικό τους κεφάλαιο μόνο στο  7%  

• Εκδήλωση για τις ενεργειακές προοπτικές της Σερβίας (Βελιγράδι, 12.6. 

2018) 

Το Ινστιτούτο Friedrich Ebert διοργάνωσε εχθές στο Βελιγράδι η οποία 

περιελάμβανε παρουσιάσεις από ερευνητές και εμπειρογνώμονες. Πιο 

συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι κκ : Aleksandar Kovasevic  (ερευνητής στο Oxford 

Institute for Energy Studies στο Βελιγράδι), Bogdan Urosevic (συντονιστής του 

προγράμματος «Ταμείο Βελιγραδίου για την Πολιτική Αριστεία»), Martin 
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Vladimirov (αναλυτής στο Κέντρο Μελέτης για τη Δημοκρατία στη Σόφια) και ο 

Aleksandar Macura (Πρόεδρος και συνιδρυτής του RES Foundation στο 

Βελιγράδι).Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιρροή της Ρωσίας στα ενεργειακά 

ζητήματα της περιοχής και συγκεκριμένα στη διείσδυση των ρωσικών 

εταιρειών στη Σερβία. Το 90% των ρωσικών επενδύσεων ανήκει στον 

ενεργειακό τομέα.    Η Gazprom Neft απέκτησε την κρατική Nafta Industrija 

Srbije (NIS) και κατάφερε να μετατρέψει μια ζημιογόνο εταιρεία σε μια από τις 

σημαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας. Η Gazprom Neft σχεδιάζει νέες 

επενδύσεις στη Σερβία, εστιάζοντας σε έργα ανάπτυξης, εξόρυξης και ανάπτυξης 

λιανικών πωλήσεων.  Η Σερβία σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές 

φυσικού αερίου με τη Ρωσία. Η υπάρχουσα σύμβαση αερίου με την Gazprom 

Export προβλέπει ετήσια προμήθεια 1,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, 

αλλά η Σερβία πρέπει να αυξήσει την κατανάλωση φυσικού αερίου στα 6 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ως κίνητρο για υψηλότερη βιομηχανική 

παραγωγή. Η Lukoil κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της κρατικής 

εταιρείας Beopetrol. Η στρατηγική θέση της Σερβίας στο σταυροδρόμι της 

Νότιας Ευρώπης την καθιστά κόμβο στις οδικές μεταφορές και ελκυστικό 

επενδυτικό στόχο για τις ρωσικές επιχειρήσεις. Η RZD International, θυγατρική 

των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, έχει αποκτήσει μερίδιο 50% στη σερβική εταιρεία 

που εκσυγχρονίζει τις υποδομές μεταφορών.  

 

• Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Ana Brnabic ανακοίνωσε ότι πρόσκληση για 

αναζήτηση στρατηγικού εταίρου στον τομέα της εξόρυξης και της σύντηξης 

στο ορυχείο RTB Bor  θα δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου μήνα, 

προσθέτοντας ότι ένα νέο ορυχείο θα ισχυροποιήσει  την Ανατολική Σερβία και τη 

μεταλλευτική βιομηχανία. "Αυτή τη στιγμή, το μερίδιο της RTB Bor στο ΑΕΠ της 

Σερβίας είναι 0,8% ετησίως, και αν το κάνουμε με τον σωστό τρόπο και 

όπως ελπίζουμε να το κάνουμε, περιμένουμε το μερίδιο να είναι μεγαλύτερο κατά 
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ένα τοις εκατό. Έτσι, περιμένουμε να είναι 1,8% στο ΑΕγχΠ της Σερβίας, το οποίο 

είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας ", δήλωσε η Π/Θ.  

  

• Ο Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης των υδάτων Bränislv 

Nedimovic δήλωσε στις 4 Ιουνίου ότι το υπουργείο θα υποστηρίξει 

την παραγωγή βιομάζας μέσω των προγραμμάτων IPARD, καθώς αυτά τα έργα 

δεν σημαίνουν μόνο εξοικονόμηση ενέργειας αλλά περιβαλλοντική προστασία. Ο 

Νεντίμοβιτς έκανε τη δήλωση ενώ επισκέφθηκε το 

δήμο Zabalj, όπου περιόδευσε σε βιολογικό αγρόκτημα της εταιρείας Global Seed in 

Curug, η οποία παράγει βιολογικές καλλιέργειες και αξιοποιεί τη βιομάζα για 

παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα με τον Nedimovic, το αγρόκτημα λειτουργεί ως ένα 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η παραγωγή σε 

μικρότερες γεωργικές εκτάσεις. «Ακόμα και δέκα έως δεκαπέντε φορές μικρότερα 

αγροκτήματα μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή βιομάζας», είπε. 

 
• Κινεζική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει επενδυτικό ταμείο για την χρηματοδότηση 

έργων στη Σερβία. 

 
Ο Πρόεδρος της Κινεζικής εταιρείας SINO-RS κ. Jin Frank Li 

παρουσίασε στο Βελιγράδι, στις 5 Ιουνίου, την ιδέα της δημιουργίας 

ένα επενδυτικού ταμείου για τη χρηματοδότηση έργων στη Σερβία στους τομείς 

των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της γεωργίας και των κατασκευών. 

Τα έργα θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης, είπε 

στη συνεδρίαση με μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για Συνεργασία με τη Ρωσία και 

την Κίνα.  Την παρουσίαση παρακολούθησε ο πρόεδρος του Συμβούλιου, Τόμισλαβ 

Νίκολιτς, η υπουργός της Σερβίας για τις Κατασκευές, Μεταφορές και Υποδομές κα 

Zorana Mihajlovic, ο Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Τουρισμού 

Τηλεπικοινωνίες Rasim Ljajic, ο Υπουργός Μεταλλείων και την ενέργεια Aleksandar 

Antic, καθώς και εκπρόσωποι των υπουργείων οικονομικών και γεωργίας της 

Σερβίας. Ο κ. Jin Frank Li υπογράμμισε, ότι η Σερβία είναι ένα φιλικό 
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κράτος, ενώ ο πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ιδέα της εκτέλεσης των σχεδίων σε 

συνεργασία με την Κίνα μέσω της εταιρικής σχέσης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, αντί 

για κλασικούς τύπους δανεισμού. 

 

• Στις 7 Ιουνίου, το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της Σερβίας υπέγραψε 

συμφωνία με το αντίστοιχο γερμανικό υπουργείο για τη δημιουργία έργου 

διαχείρισης των αποβλήτων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής 

με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Το υπουργείο δήλωσε ότι το 

έργο των 5 εκατ. Ευρώ θα υλοποιηθεί στις περιοχές Novi 

Sad, Krusevac και Lapovo, ενώ η προθεσμία για την υλοποίηση είναι το τέλος του 

2020. 

• Η «γκρίζα» οικονομία στη Σερβία, που ως ποσοστό της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας έχει φθάσει στο 31%, συνιστά από τις 

κυριότερες αιτίες αφανισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα. 

Την ανάγκη ανάδειξης του ζητήματος της πάταξης της παραοικονομίας σε 

κυβερνητική προτεραιότητα, μέσω επίτευξης μίας συμφωνίας με την Κυβέρνηση 

και τους αρμόδιους φορείς, επισήμανε η Πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητήριου (AmCham), κα Παβλόβιτς, στις 20 Ιουνίου, μιλώντας στο συνέδριο 

"Παράνομο εμπόριο - Διεθνής και περιφερειακή προοπτική ». "Παρά την υψηλή 

εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων (στη Σερβία) περίπου 2,4 δισ. ευρώ 

ευρώ, οι εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις αντιπροσώπευαν το 9% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), οπότε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για την 

καταπολέμηση της γκρίζας οικονομίας και, κατ 'αυτόν τον τρόπο, 

των επιχειρηματικών συνθηκών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. 

Πρόσθεσε ότι «η γκρίζα οικονομία συνοδεύτηκε από το έγκλημα, το λαθρεμπόριο, 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαφθορά - όλα 

αυτά οποία αποτελούν  σοβαρή απειλή για το εμπόριο και για την κοινωνία ως 

σύνολο ». 
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• Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Η υπουργός Άνα Μπράναβιτς δήλωσε στις 

22 Ιουνίου ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο πιο 

σημαντικός εταίρος στις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό. "Η αξία των 

έργων υποδομών για την υγεία στη Σερβία με την συνδρομή της τράπεζας 

ανέρχονται σε 600 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο είναι 

για την έναρξη της ανασυγκρότησης τριών εθνικών κλινικών 

- στο Βελιγράδι, στο Νόβι Σαντ και στο Κραγκούγιεβατς". Η ΕΤΕπ σχεδιάζει να 

στηρίξει την ανακαίνιση του Ινστιτούτου Ογκολογίας στο Βελιγράδι, της 

Ορθοπεδικής Κλινικής σε προάστιο του Βελιγραδίου, το Narodni 

Μπροστινό νοσοκομείο μητρότητας και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης σε όλη τη Σερβία. 

 

• Επικαιροποιημένα στοιχεία σερβικής οικονομίας-τελευταίες εξελίξεις  

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Σερβίας 

(Ιούνιος 2018) , τα σημαντικότερα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα της 

χώρας αφορούν στα εξής: 

1. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 ήταν 1,9%. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2018 επιτεύχθηκε πραγματική αύξηση (σε βάθος ενός έτους) του ΑΕΠ κατά 4,6%. 

Τον Απρίλιο του 2018 σε σχέση με το 2017 ο ρυθμός αύξησης του μηνιαίου ΑΕΠ 

ήταν κάπως χαμηλότερος από 4,3%, Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο σύνολο του έτους 

2018 αναμένεται οικονομική ανάπτυξη 3,5%. 

2. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης επιταχύνθηκε λόγω 

της αύξησης της κατανάλωσης των νοικοκυριών και των ιδιωτικών και κρατικών 

επενδύσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται από την αύξηση των μισθών και της 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, την αύξηση των νέων πιστώσεων (μετρητά και 

στέγαση), την αύξηση του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου και την αξία των 

εργασιών κατασκευής. Οι δημόσιες επενδύσεις κατέγραψαν επίσης θετική συμβολή. 

3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η σταθερή και αυξανόμενη 

εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, κυρίως σε εταιρείες με εξαγωγικό 
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προσανατολισμό, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών και του 

εξωτερικού εμπορίου. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 οι εξαγωγές 

υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τις εξαγωγές της περιόδου πριν από την κρίση 

και είναι η κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης της οικονομίας, η οποία 

υποστηρίζεται επίσης από την έντονη αύξηση των επενδύσεων. 

4. Η συνολική βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2018 σε σχέση με το 2017 

σημείωσε αύξηση 3,1% . Η κυρίαρχη πηγή ανάπτυξης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία, με αύξηση 13,0%,  δίνει θετική συμβολή 2,2 μονάδων βάσης. Ο 

τομέας των μεταλλείων αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ η μεταποιητική βιομηχανία 

σημείωσε μικρή αύξηση 1,0% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017. 

5. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018, ο συνολικός βιομηχανικός κλάδος 

αύξησε τον ετήσιο όγκο παραγωγής κατά 5,2%. Η ανάπτυξη προσδιορίστηκε με την 

αύξηση της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά 3,9%, η οποία 

συνέβαλε στη συνολική παραγωγή με 3,0%. Σημαντική συμβολή, της τάξης του 

2,2%, δόθηκε επίσης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία  αυτή την 

περίοδο του 2018 είναι υψηλότερη κατά 11,4% σε σχέση με το 2017 . Οι κλάδοι 

ορυχείων και λατομείων έχουν επίσης σημειώσει ανάπτυξη κατά 2,5%. 

6. Σε ότι αφορά στην αγορά εργασίας το α 'τρίμηνο του 2018 σημειώθηκε α. αύξηση 

του ποσοστού ανεργίας σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2017 κατά 14,8%, β. 

αύξηση του αριθμού των εργαζομένων  κατά 1,4%, (ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

εργαζομένων αυξήθηκε κατά 1,9%, και  ο αριθμός των μη εγγεγραμμένων  

εργαζομένων μειώθηκε κατά 0,8%). 

7. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2017 ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 3,7%. Ο μέσος όρος 

των απασχολούμενων τον Απρίλιο το 2018 αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση, 

γεγονός που οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό 

τομέα  κατά 5,4%, ενώ αντίθετα στον δημόσιο τομέα μειώθηκε κατά 1,7%. 

Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε η αύξηση της απασχόλησης  στη μεταποιητική 
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βιομηχανία, στο εμπόριο κ.λπ., γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις ευνοϊκές 

οικονομικές εξελίξεις στους τομείς αυτούς. 

8. Το α 'τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το 2017, ο μέσος καθαρός μισθός σε 

πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 3,8%,. Εκτός από την αύξηση των μισθών του 

δημόσιου τομέα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση μισθών και στον ιδιωτικό τομέα. 

9. Τον Απρίλιο του 2018, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε Συγκεκριμένα  

παρατηρήθηκε μια μέτρια αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 4,2% σε σχέση με 

το προηγούμενο χρόνο  και μία αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 16,6% . 

10. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018, εξήχθησαν προϊόντα συνολικής 

αξίας  5,1 δισ. ευρώ και εισήχθησαν αγαθά αξίας 6,8 δισ. Ευρώ (αύξηση 7,5% και 

13,5% σε ετήσια βάση αντίστοιχα ). Η εξέλιξη αυτή  οδήγησε σε αύξηση του 

εμπορικού ελλείμματος κατά 36,2% σε σύγκριση κατά την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους.. Τα ηλεκτρικά μηχανήματα και οι συσκευές ήταν τα πιο 

εξαγόμενα προϊόντα με μερίδιο στις συνολικές εξαγωγές αγαθών 10,7%. 

11. Οι βασικές εξαγωγές παρουσίασαν σταθερή ανοδική τάση τους πρώτους 

τέσσερις μήνες του 2018 με αποτέλεσμα να φθάσουν τα 3,5 δισ. Ευρώ, δηλαδή 

αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2017 . Η 

εξέλιξη των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων καθορίζεται από εποχιακούς 

παράγοντες, ενώ οι εξαγωγές βασικών μετάλλων και αργού πετρελαίου 

συμβαδίζουν με την παραγωγή, αλλά επίσης ποικίλλουν ανάλογα με την εξέλιξη των 

τιμών στην παγκόσμια αγορά. 

15. Η συνολική αξία των εξαγωγών των 15 μεγαλύτερων εξαγωγέων την περίοδο 

Ιανουαρίου-Μαΐου  2018 ανήλθε σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο μεγαλύτερος 

εξαγωγέας είναι η FCA Serbia, ακολουθούμενη από τον όμιλο HBIS  και τα Tigar 

Tires. Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Σερβίας κατά τους πρώτους τέσσερις 

μήνες του 2018 ανήλθε σε 12 δισ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 10,9% σε ετήσια βάση. 

16. Με τις χώρες της ΕΕ διεξάγονται  περίπου τα δύο τρίτα του εξωτερικού 

εμπορίου. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες το 2018 οι εξαγωγές προς την ΕΕ 

αυξήθηκαν κατά περίπου 236,3 εκατ. Ευρώ (αύξηση κατά 7,3% σε ετήσια βάση), 

ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 41,4% σε σχέση με το 2017. 
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17. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το α 'τρίμηνο του 2018 ήταν 

χαμηλότερο κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

έτους και ανήλθε σε 650,4 εκατ. ευρώ. 

18.  Το πρώτο τρίμηνο του 2018 συνεχίζεται η σταθερή τάση ανάπτυξης της 

καθαρής εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων. Η ανάπτυξη καθορίστηκε από τις 

μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στο λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές, τις 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας. 

21. Το 2017 το άνοιγμα της οικονομίας, μετρούμενο ως μερίδιο του συνολικού 

εξωτερικού εμπορίου στο ΑΕΠ, έφτασε το 113,7% του ΑΕΠ, ενώ η κάλυψη των 

εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανερχόταν σε 85,6%.  

22. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Σερβία ανήκει στην 

κατηγορία των χωρών με επίπεδο μεσαίου χρέους. Από το 2013 και μετά, 

βελτιώνονται συνεχώς οι εξωτερικοί δείκτες φερεγγυότητας. Ο λόγος του 

εξωτερικού χρέους / εξαγωγών μειώθηκε σημαντικά, ενώ το μερίδιο του δείκτη 

εξωτερικού χρέους προς ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε με πτωτική τάση. 

23. Το συνολικό εξωτερικό χρέος στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2017 ανήλθε σε 

25,7 δισ. Ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 758,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 

προηγούμενου έτους. 

24. Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Απρίλιο του 2018 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 

ήταν 1,1% . Ο πληθωρισμός επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση των τιμών του 

καπνού, των φρούτων, των τιμών των ταξιδιών και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ως 

αποτέλεσμα των χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων που εξακολουθούν να 

υπάρχουν, η Τράπεζα της Σερβίας διατήρησε τον Ιούνιο τ.ε το βασικό επιτόκιο στο 

χαμηλότερο επίπεδο του 3,00%. 

25. Τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2018, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, επιτεύχθηκε 

το δημοσιονομικό πλεόνασμα των 6,8 δις. Δηναρίων. Την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανερχόταν σε 21,3 δις δηνάρια. 

26. Για πρώτη φορά από το 2005, κατά το 2017 και οι δύο δείκτες της 

δημοσιονομικής θέσης ήταν θετικοί. Το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε 
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σε 1,2% του ΑΕΠ και αντιπροσωπεύει προσαρμογή του ΑΕΠ κατά 2,4%. Το 

πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα ήταν 3,9% του ΑΕΠ. 

27. Το δημόσιο χρέος τον Απρίλιο του 2018 ανήλθε σε 23,6 δισ. Ευρώ ή στο 58,6%  

του ΑΕΠ 

28. Η Σερβία προωθήθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και κατέλαβε την 43η θέση μεταξύ 190 χωρών.  Το 

αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη λόγω των αλλαγών στο νομοθετικό  πλαίσιο που 

αφορούν πρακτικές όπως π.χ  της διαδικασίας πληρωμής φόρων, της εγγραφής 

ακινήτων της διαδικασίας ίδρυσης και έναρξης μιας επιχείρησης, της σύναψης  

συμβάσεων κ.τ.λ. Η ισχυρότερη πρόοδος στην κατάταξη πραγματοποιήθηκε στη 

διαδικασία  έκδοσης οικοδομικών αδειών, όπου η Σερβία κατατάχθηκε στη δέκατη 

θέση.  

29. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Δείκτης 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017-2018, η Σερβία βελτίωσε την κατάταξή της 

κατά 12 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 78η θέση  από 138 χώρες. Βελτίωση  

επιτεύχθηκε   σε 8 δείκτες (από τους 11) με τη μεγαλύτερη βελτίωση του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος (κατά 31 θέσεις). Σημαντική βελτίωση έχει 

επιτευχθεί επίσης στην ευελιξία των επιχειρήσεων, στην αποτελεσματικότητα της 

αγοράς εργασίας και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση. 

• Συνεδρίαση της Υπο-Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και τον 

Ανταγωνισμό - ΕΕ- Σερβία  (Βελιγράδι, 20/06/18) 

Το έργο της εν λόγω Υπο-Επιτροπής αφορά στην επίβλεψη και ανταλλαγή 

πληροφοριών  σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης ανάμεσα στη Σερβία  και την ΕΕ. Οι συνεδριάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τη Σερβία σε συνέχεια έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 

(Ιανουάριος 2014).  Η Ημερήσια Διάταξη περιελάμβανε τα εξής θέματα :  

1. Δημόσια υγεία και προστασία καταναλωτών  

2. Τραπεζικές, ασφαλιστικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
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3. Εταιρικό Δίκαιο, λογιστικές υπηρεσίες και ελεγκτικοί μηχανισμοί.  

4. Το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

5. Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 

6. Δημόσιες Συμβάσεις 

7. Πολιτική ανταγωνισμού και κρατικές ενισχύσεις 

 


