
 

 

Οι τελευταίες τάσεις στη σερβική οικονομία- Ιοφνιος 2020 

 

Κατά τθ διάρκεια δφο μθνϊν αυςτθρϊν μζτρων για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

επιδθμίασ Covid19, θ ςερβικι οικονομία υπζςτθ δραματικό πλιγμα.  

Τον Ιοφνιο του 2020, θ  άρςθ  των απαγορεφςεων  λόγω τθσ πανδθμίασ οδιγθςαν 

ςε μια μικρι ανάκαμψθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, δίχωσ όμωσ αυτό να 

ςθμαίνει επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα. 

Τιμζσ βιομηχανικήσ παραγωγήσ 

Ο βαςικόσ βραχυπρόκεςμοσ δείκτθσ ςτθν οικονομικι ανάλυςθ είναι ο δείκτθσ τιμϊν 

παραγωγοφ. 

Δείκτεσ τιμϊν παραγωγοφ βιομθχανικϊν προϊόντων για τθν εγχϊρια αγορά και τισ 
εξαγωγζσ, Ιοφνιοσ 2020 

 
Τιμζσ για τθν εγχϊρια αγορά             Τιμζσ για εξαγωγζσ 

 
VI 2020/ V 2020 VI 2020/ VI 

2019 
VI 2020/ V 2020 VI 2020/ VI 

2019 

Σφνολο 
100.8 97.3 99.6 98.8 

Ορυκτά/μεταλλευματα 102.8 91.7 93.5 74.2 

Μεταποιθτικι Βιομθχανία 101.0 96.4 99.6 98.9 

 Τρόφιμα 100.4 103.4 99.7 100.7 

 Ποτά 100.2 101.0 100.0 103.2 

 Χθμικά Προϊόντα 98.1 91.8 100.6 90.5 

 Φαρμακευτικά 

Προϊόντα 100.0 99.5 100.0 100.1 

Υγρά καφςιμα 125.5 - - - 

Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία τησ Σερβίασ 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του πίνακα, ο ςυνολικόσ δείκτθσ τιμϊν παραγωγοφ 

αυξικθκε κατά 0,8 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ για τθν εγχϊρια αγορά, ενϊ οι τιμζσ 

εξαγωγισ ιταν ελαφρϊσ χαμθλότερεσ ςε ςφγκριςθ με τον προθγοφμενο μινα. Οι 

τιμζσ εξαγωγισ μειϊκθκαν ειδικά ςτον τομζα των ορυκτϊν/μεταλλευμάτων κατά 

3,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, ενϊ οι τιμζσ παραγωγοφ για τθν εγχϊρια αγορά 



αυξικθκαν κατά 2,8%. Οι τιμζσ των τροφίμων είναι 3,4% υψθλότερεσ από τον 

Ιοφνιο του 2019. Στθ χθμικι βιομθχανία, θ κατάςταςθ αντιςτρζφεται. Οι τιμζσ 

εξαγωγισ ζχουν αυξθκεί ελαφρϊσ, ενϊ τα προϊόντα για τθν εγχϊρια αγορά είναι 2 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ χαμθλότερα από ό, τι τον Μάιο. Το μεγαλφτερο πλιγμα για 

τουσ καταναλωτζσ και τθν οικονομία είναι θ αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων κατά 

25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ τον Ιοφνιο ςε ςφγκριςθ με τον Μάιο. Οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωςθσ ςτθ βενηίνθ αυξικθκαν ςε περίπου 57 δθνάρια ανά λίτρο, ι 

περιςςότερο από το ζνα τρίτο τθσ λιανικισ τιμισ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωςθσ ςτθ 

Σερβία βρίςκονται ςυνεχϊσ ςτο πολφ υψθλό επίπεδο, διότι ςυμβάλλουν ςτα  ζςοδα 

του προχπολογιςμοφ. Μετά τθν τεράςτια κρατικι οικονομικι βοικεια προσ τουσ 

πολίτεσ και τθν οικονομία τον Απρίλιο και τον Μάιο, και το μειωμζνο επίπεδο 

παραγωγισ, υπάρχουν λίγεσ άλλεσ πθγζσ αναηωογόνθςθσ του προχπολογιςμοφ. 

Γεωργία 

 

Η άνοδοσ των τιμϊν των καυςίμων επθρεάηει ιδιαίτερα τον γεωργικό τομζα. Αυτό 

κα αυξιςει ςθμαντικά το κόςτοσ τθσ ςυγκομιδισ τουσ επόμενουσ μινεσ. Οι τιμζσ 

των καυςίμων αυξικθκαν ςτα μζςα τθσ γεωργικισ περιόδου, πριν από τθ 

ςυγκομιδι των ςπόρων. Μαηί με άλλουσ παράγοντεσ, αυτό οδιγθςε ςε αφξθςθ των 

τιμϊν των βαςικϊν γεωργικϊν προϊόντων: ςιτάρι, ςόγια, καλαμπόκι. Αυτό δεν είναι 

μια μθνιαία τάςθ, αλλά τα ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ για τθν αγορά μζχρι 

το τζλοσ τθσ ςεηόν (Σεπτζμβριοσ - Οκτϊβριοσ 2020). 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ ςερβικι κυβζρνθςθ παρείχε υψθλότερεσ τιμζσ αγοράσ 

καλαμποκιοφ, ςίτου και άλλων δθμθτριακϊν, για να ςτθρίξει τον γεωργικό τομζα, ο 

οποίοσ υπζςτθ ςοβαρζσ ηθμιζσ τον Μάρτιο-Μάιο του 2020, λόγω απαγόρευςθσ ςτισ 

πράςινεσ αγορζσ. Η αποηθμίωςθ με τθ μορφι υψθλότερων τιμϊν αγοράσ ςιτθρϊν, 

ωςτόςο, αποτελεί ςθμαντικι ενίςχυςθ μόνο για τουσ παραγωγοφσ δθμθτριακϊν, 

ενϊ οι καλλιεργθτζσ φροφτων και ιδιαίτερα οι καλλιεργθτζσ λαχανικϊν υπζςτθςαν 

μεγάλεσ απϊλειεσ. Στα μζςα Ιουνίου, ςτουσ παραγωγοφσ βφςςινου προςφζρκθκε 

τόςο χαμθλι τιμι αγοράσ που πολλοί από αυτοφσ εγκατζλειψαν τθ ςυγκομιδι. 

Οι χαμθλότερεσ τιμζσ χονδρικισ δεν ςθμαίνουν ςθμαντικά χαμθλότερεσ τιμζσ για 

τουσ καταναλωτζσ. Πολλά γεωργικά προϊόντα με χαμθλότερθ τιμι αγοράσ 

ςθμείωςαν ςθμαντικά υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ τον Ιοφνιο του 2020 

από ό, τι τθν ίδια περίοδο πζρυςι (πατάτεσ, χοιρινό, φαςολάκια κ.λπ.). Επίςθσ, οι 

τιμζσ καταναλωτι για τθν ειςαγωγι φροφτων και λαχανικϊν (καρποφηια, πεπόνια, 

μπανάνεσ, ςκόρδο και λεμόνι) είναι πολφ ακριβζσ ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο 

ζτοσ. Αυτό οφείλεται ςτο κλείςιμο οριςμζνων ςυνόρων, άρα υψθλότερων τιμϊν 

μεταφοράσ. 

 



 

Τουριςμόσ 

Η αρχι τθσ τουριςτικισ περιόδου τον Ιοφνιο ζδειξε ότι είναι θ πιο δφςκολθ 

περίοδοσ για τον εγχϊριο τουριςμό. Η πανδθμία του ιοφ COVID-19 και θ προςωρινι 

αναςτολι όλων των εμπορικϊν διεκνϊν πτιςεων ςτθ Σερβία, κακϊσ και το κλείςιμο 

των ςυνόρων, επθρζαςαν τα ξενοδοχεία και άλλεσ εγκαταςτάςεισ διαμονισ, 

καφετζριεσ, εςτιατόρια, κακϊσ και ταξιδιωτικά γραφεία. 

Σφμφωνα με τον Σφνδεςμο Τουριςμοφ του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Σερβίασ 

(SCC), οι απϊλειεσ ςτον τουριςμό λόγω τθσ πανδθμίασ εκτιμϊνται ςε περίπου 300 

εκατομμφρια ευρϊ τουσ πρϊτουσ ζξι μινεσ του 2020. Οι ξενοδόχοι ζχουν 

υπολογίςει ότι κα χάςουν 230 εκατομμφρια ευρϊ λόγω ακυρωμζνων κρατιςεων, 

ενϊ τα πρακτορεία ιςχυρίηονται ότι κα ζχουν ηθμίεσ 50-70 εκατομμφρια ευρϊ. 

Παρόλο που περίπου 200.000 κουπόνια διακοπϊν διανεμικθκαν ςτθ Σερβία, τα 

δεδομζνα από τον Επιχειρθματικό Σφλλογο τθσ Βιομθχανίασ Ξενοδοχειακϊν 

Μονάδων και Εςτιατορίων τθσ Σερβίασ (HORES) δείχνουν ότι μζχρι τα τζλθ Ιουνίου 

μόνο τα μιςά ξενοδοχεία ςτθ Σερβία είναι ανοιχτά και το ποςοςτό πλθρότθτασ είναι 

λίγο πάνω από 10 τοισ εκατό. Εκτιμάται ότι τουλάχιςτον 15.000 ζωσ 20.000 άτομα 

κα χάςουν τισ δουλειζσ τουσ ςτον τουριςμό ςτθ Σερβία. Τα εςτιατόρια και οι 

καφετζριεσ βρίςκονται ςε ελαφρϊσ καλφτερθ κζςθ από τα ξενοδοχεία, αλλά 

περιςςότερο από το ιμιςυ τθσ χωρθτικότθτάσ τουσ δεν χρθςιμοποιείται. 

 

Το διεθνζσ εμπόριο 

Η Σερβία, όπωσ και άλλεσ οικονομίεσ ςε μετάβαςθ, ζχει μικρζσ εξαγωγζσ και μεγάλθ 

εξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ, επομζνωσ τεράςτιο εμπορικό ζλλειμμα. 

Κατά τθν αναςτολι των κφριων αλυςίδων εφοδιαςμοφ λόγω τθσ επιδθμίασ Covid-

19, ζγιναν εμφανείσ οι ςυνζπειεσ τθσ υπερβολικισ εξάρτθςθσ από τισ ειςαγωγζσ. 

Αποδείχκθκε ότι θ Σερβία δεν παράγει μεγάλο αρικμό βαςικϊν προϊόντων, οφτε καν 

εκείνα για τα οποία ζχει τισ προχποκζςεισ και τισ ικανότθτεσ. 

Το 2020, το παγκόςμιο εμπόριο αναμζνεται να μειωκεί κατά 13% με τθν αιςιόδοξθ 

εκδοχι και κατά 32% με τθν απαιςιόδοξθ, ωσ ςυνζπεια τθσ επιδθμίασ Covid-19 

(ΠΟΕ). Η βραχυπρόκεςμθ πτϊςθ του εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Σερβίασ μπορεί να 

είναι πιο ζντονθ από τισ παγκόςμιεσ παραμζτρουσ, ωσ ςυνζπεια του υπερβολικοφ 

ανοίγματοσ και, ςυνεπϊσ, τθσ ευαιςκθςίασ τθσ ςερβικισ οικονομίασ ςε εξωτερικζσ 

αλλαγζσ και διαταραχζσ.  

 

 



Συμπεραςματικά 
 
Τα οικονομικά ςτοιχεία για τον Ιοφνιο δείχνουν ότι θ κατάςταςθ τθσ ςερβικισ 

οικονομίασ είναι καλφτερθ από τον Μάιο και ειδικά τον Απρίλιο. Ωςτόςο, μια μικρι 

αφξθςθ τθσ παραγωγισ και του εξωτερικοφ εμπορίου δεν αρκεί για να επαναφζρει 

τθν οικονομία ςε κανονικζσ ροζσ λόγω του «δεφτερου κφματοσ» τθσ επιδθμίασ που 

ξζςπαςε ςτα τζλθ Ιουνίου και ςτισ αρχζσ Ιουλίου. Η ςερβικι οικονομία 

επιβαρφνεται επιπλζον από τουσ υψθλοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ επί των καυςίμων, 

οι οποίοι επθρεάηουν ιδιαίτερα τον γεωργικό τομζα ςτα μζςα τθσ ςεηόν. Η ζναρξθ 

τθσ τουριςτικισ περιόδου τον Ιοφνιο του 2020 ςθματοδοτικθκε από τθ μαηικι 

ακφρωςθ τουριςτικϊν αφίξεων. Ωσ αποτζλεςμα, το εποχικό εργατικό δυναμικό 

αφζκθκε χωρίσ απαςχόλθςθ, γεγονόσ που αυξάνει περαιτζρω τθν ιδθ 

καταγραφόμενθ ανεργία. Ο τουριςτικόσ τομζασ γνϊριςε κατάρρευςθ από τθν οποία 

κα ανακάμψει ςε βάκοσ χρόνου. Οι τάςεισ των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν, οι 

οποίεσ μειϊκθκαν δραματικά κατά τθν επιδθμία Covid19, αυξικθκαν ςθμαντικά τον 

Μάιο. Ωςτόςο, κακϊσ ακολοφκθςε το δεφτερο κφμα τθσ επιδθμίασ, και πολλά 

ςφνορα ζκλειςαν πάλι, αναμζνεται ότι το εξωτερικό εμπόριο κα διατθριςει πτωτικι 

τάςθ τον Ιοφνιο και τον Ιοφλιο. Η ανάκαμψθ τθσ ςερβικισ οικονομίασ δεν μπορεί να 

αναμζνεται ςφντομα. 


