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ΘΕΜΑ:  «Αποστολή του ΔΝΤ στη Σερβία, 11-22 Μαρτίου 2022» 
 

Ολοκληρώθηκε χθες (22/3 τ.έ.) επίσκεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στη 

Σερβία. Η αποστολή, με επικεφαλής τον κ. Jan Kees Martijn, πραγματοποίησε συζητήσεις με 

τις σερβικές αρχές, από τις 11 έως τις 22 Μαρτίου 2022, με θέμα την δεύτερη αναθεώρηση 

του Μηχανισμού Συντονισμού Πολιτικής (PCI).  

Σύμφωνα με τα σχετικά δελτία τύπου, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αφορούσαν τις 

πολιτικές για την ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης στο πλαίσιο του Μέσου 

Συντονισμού Πολιτικής (PCI). Σχετικά με τη σερβική οικονομία, η ομάδα του ΔΝΤ ανακοίνωσε 

ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας ήταν επιτυχής ωστόσο, όπως και άλλες 

οικονομίες, η Σερβία αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις λόγω της 

κρίσης στην Ουκρανία.  Ως προτεραιότητες πολιτικής ορίσθηκε η διατήρηση της 

μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο μετριασμός των επιπτώσεων 

των συνεχιζόμενων εξωτερικών προκλήσεων, και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για τη 

διατήρηση μιας ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.   

Σημειώνεται ότι με βάση τα προκαταρκτικά πορίσματα της αποστολής, το προσωπικό της, 

θα ετοιμάσει μια έκθεση, η οποία - υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2022,- θα παρουσιαστεί στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ για συζήτηση και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.  

 Μετά το πέρας των συζητήσεων, ο κ. Martijn προέβη σε δηλώσεις, από τις οποίες 

συγκρατούνται τα ακόλουθα:  

-Η σερβική οικονομία αντιμετώπισε επιτυχώς τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19. 

Μετά από μια ήπια συρρίκνωση το 2020, το πραγματικό ΑΕΠ ανέκαμψε το έτος 2021 και το 

αποτέλεσμα ανήλθε σε 7,4%. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και της 

ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πληθωρισμός στη Σερβία ανήλθε σε  8,8% τον 

Φεβρουάριο του 2022 . Οι δημοσιονομικές επιδόσεις το 2021 ήταν ισχυρότερες από τις 

αναμενόμενες, υποστηριζόμενες από ανάκτηση των φορολογικών εσόδων. Το δημοσιονομικό 

έλλειμμα μειώθηκε στο 4,1% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 57,2% του ΑΕΠ 

(σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΔΝΤ). Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα 

διατηρήθηκε και η συναλλαγματική ισοτιμία παρέμεινε σταθερή.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον  κ. Martijn, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί ένα μεγάλο 

οικονομικό ‘’σοκ’’ που επηρεάζει τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και ιδιαίτερα την 

Ευρώπη, συνεπώς και τη Σερβία. Η κρίση αναμένεται να επηρεάσει την οικονομική ανάκαμψη 

της Σερβίας, λόγω των διαταραχών που συντελούνται στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, 

αλλά και λόγω των υψηλότερων τιμών εμπορευμάτων και ενέργειας, των αρνητικών 

επιπτώσεων στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές ισορροπίες κ.ά. Οι υψηλότερες παγκόσμιες 

τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων εκτιμώνται για εφέτος να  τροφοδοτήσουν 

περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Σερβίας ωστόσο, αν 

και αβέβαιες, παραμένουν ευνοϊκές, υποστηριζόμενες από τη δέσμευση των αρχών για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υπό το φως των ανωτέρω - αν και το μέγεθος των συνεπειών 

είναι δύσκολο να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο - το προσωπικό του ΔΝΤ θα αναθεωρήσει τις 

προβλέψεις ανάπτυξης προς τα κάτω σε σχέση με την προηγούμενη ανασκόπηση 

-Ως προς τις πολιτικές που αναμένεται να ακολουθήσει η Σερβική Κυβέρνηση, όπως 

προαναφέρθηκε, ο επικεφαλής της αποστολής τόνισε ότι οι άμεσες προτεραιότητες 

πολιτικής θα πρέπει να είναι η διατήρηση της μακροοικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ο μετριασμός των επιπτώσεων των 

συνεχιζόμενων εξωτερικών προκλήσεων. Για το λόγω αυτό οι αρχές δημιούργησαν μια ομάδα 

εργασίας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τα προβλήματα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τόνισε επίσης, ότι σε περίπτωση που οι οικονομικές διαταραχές 

απαιτήσουν περαιτέρω στήριξη για πληγείσες ομάδες ή δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα, οι πρόσθετες 
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δαπάνες θα πρέπει να καλυφθούν με επανα-προτεραιοποίηση των προϋπολογιζόμενων 

τρεχουσών και κεφαλαιουχικών δαπανών, εντός του συμφωνηθέντος ανωτάτου ορίου 

δημοσιονομικού ελλείμματος (ήτοι 3% του ΑΕΠ). Οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια 

έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι προσωρινή και να απευθύνεται σε ευάλωτα 

νοικοκυριά και βιώσιμες επιχειρήσεις. Η δε οικονομική στήριξη στις κρατικές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχεται με διαφάνεια. Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα της 

Σερβίας (NBS) θα πρέπει να είναι έτοιμη να προβεί σε πράξεις περιοριστικής νομισματικής 

πολιτικής, όπως απαιτείται, για να περιορίσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις του εισαγόμενου 

πληθωρισμού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προοπτικές για την ανάπτυξη. Σύμφωνα 

με τον κ. Martijn, το τραπεζικό σύστημα παραμένει καλά κεφαλαιοποιημένο, και 

εφοδιασμένο με επαρκές ξένο συνάλλαγμα για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων αιτημάτων 

λόγω αβεβαιότητας. 

Ως προς τα ενεργειακά ζητήματα ο επικεφαλής της αποστολής, ανέφερε ότι οι πρόσφατες 

διαταραχές στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατέδειξαν τον επείγοντα 

χαρακτήρα μιας αυστηρής μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης στις εταιρείες ενέργειας, 

καθώς και της εφαρμογής μιας νέας στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων στον εν λόγω 

κλάδο. Σημείωσε επίσης, ότι ενώ τα τρέχοντα ανώτατα όρια στις τιμές της ενέργειας που έχει 

ορίσει η σερβική κυβέρνηση, συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής 

σταθερότητας, οι προσεχείς προσαρμογές των τιμών θα πρέπει να συμβάλουν στη 

διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ενεργειακών εταιρειών χωρίς να 

ασκείται πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό.  

Τέλος, κ. Martijn δήλωσε ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προγράμματος, οι αρχές έχουν 

αναπτύξει μια κεντρική βάση δεδομένων των περιουσιακών στοιχείων των κρατικών 

επιχειρήσεων ενώ έχουν επίσης δημιουργήσει νέους μηχανισμούς και κριτήρια για την 

επανεξέταση και την έγκριση των βασικών αποφάσεών τους. Σημαντική πρόοδος 

σημειώθηκε στην επέκταση του νέου κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων 

αμοιβών και απασχόλησης, ενώ το νέο μοντέλο ηλεκτρονικών συναλλαγών «e-

fiscalization», αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2022 και να συμβάλει στη μείωση 

της γκρίζας οικονομίας.  
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