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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Συνέπειες στη σερβική οικονομία του πολέμου στην Ουκρανία  

Σύμφωνα με μελέτη  η οποία διεξήχθη από τον οικονομικό αναλυτή κ. Saša Đogović του 

Γραφείου Συμβούλων VIP doo, οι σημαντικότερες συνέπειες στη σερβική οικονομία του 

πολέμου στην Ουκρανία, συνοψίζονται στα εξής:  

-Tον Μάρτιο του 2022, σημειώθηκε  πτώση εξαγωγών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, σε 

μηνιαίο επίπεδο, έως και 8,2%, ενώ σε ετήσιο επίπεδο κατά 0,4%. Οι εξαγωγές προς στην 

αγορά της Ουκρανίας σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση, ήτοι κατά 2,1% ετησίως.Αντίθετα οι 

εισαγωγές ενέργειας αυξήθηκαν δραματικά κατά το πρώτο τρίμηνο 2022. Υπενθυμίζεται, ότι 

λόγω των μη έγκαιρων επενδύσεων σε νέες αποθηκευτικές δυνατότητες. κατά το πρώτο δίμηνο 

τ.έ. σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας Kolubara, ο οποίος 

αποτελεί έναν από τους κύριους τροφοδότες ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως αποτέλεσμα 

ήταν η χώρα να προβεί σε συνεχείς εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και φυσικού αερίου, 

Επιπλέον, οι τιμές των πηγών ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά, τόσο λόγω της αύξησης της 

παγκόσμιας ζήτησης μετά το «άνοιγμα» των οικονομιών όσο και λόγω του πολέμου στην 

Ουκρανία. Κατά το πρώτο τρίμηνο τ.έ., η Σερβία προέβη σε εισαγωγές ενέργειας, συνολικής 

αξίας 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση έως και 292,3%. Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου 

στον εν λόγω τομέα ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό το 2021, ήταν μόλις 293 

εκατομμύρια ευρώ. 

-Επιπλέον, ο κρατικός έλεγχος των δραστηριοτήτων μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η EPS και η 

Srbijagas, σε συνδυασμό με την κρίση στην Ουρανία, αύξησαν τις πιέσεις υποτίμησης της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου. Ως εκ τούτου, η ‘’ενεργειακή πίεση’’ η οποία 

εκφράζεται μέσω της έντονης ζήτησης ξένου συναλλάγματος για την απόκτηση πηγών 

ενέργειας, είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), η οποία 

προέβη σε μεγάλης κλίμακας πώληση συναλλάγματος, με αποτέλεσμα τη μείωση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας κατά 8,1% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 13,1%. σε 

σύγκριση με τον τελευταίο μήνα του 2021.  Από τις αρχές του 2022, συνολικά η NBS προέβη σε 

πώληση συναλλάγματος αξίας έως και 2,1 δισ. ευρώ.  

-Εκτός των ανωτέρω, κατά το τελευταίο τρίμηνο τ.έ. εντάθηκαν σημαντικά οι πληθωριστικές 

πιέσεις. Σε συνέχεια της  ‘’υπερ-θέρμανσης’’ της παγκόσμιας ζήτησης, μαζί με την πτώση στην 

παραγωγή κατά την πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενίσχυσε περαιτέρω τις 

πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως τις τιμές  ενέργειας και τροφίμων. Έτσι, οι τιμές των καυσίμων 

κίνησης  για τα επιβατικά αυτοκίνητα, αυξήθηκαν τον Μάρτιο τ.έ. έως και 18,3% σε σύγκριση 
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με τον Μάρτιο του 2021 ενώ οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών, κατά 

15,7%. Συνολικά, σε ετήσιο επίπεδο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 9,1%, με τάση 

περαιτέρω αύξησης. Σε συνέχεια της κατάστασης αυτής, η NBS προέβη σε πολιτικές 

‘’σύσφιξης’’ της πιστωτικής και νομισματικής πολιτικής, με αύξηση του επιτοκίου αναφοράς. 

Από την αρχή του έτους, η NBS αύξησε δύο φορές το επιτόκιο αναφοράς της κατά 0,50%, το 

οποίο ανέρχεται σήμερα 2%.  

-Τέλος, η ολοένα και πιο περίπλοκη εξωτερική πολιτική θέση της Σερβίας λόγω της 

αναβλητικότητας όσον αφορά την επιβολή ή μη κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

αναμένεται να έχει  δυσμενείς συνέπειες για τη Σερβία, σε πολιτικό τουλάχιστον επίπεδο και 

ειδικότερα όσον αφορά το θέμα του Κοσσόβου.  

Ως προς του τομείς της οικονομίας που επηρεάσθηκαν περισσότερο παρατηρήθηκαν τα εξής:  

- Βιομηχανική παραγωγή 

 Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε τον Μάρτιο τ.έ., σημαντική μηνιαία αύξηση 

με ρυθμό έως και 16,5%. Ωστόσο σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους η αύξηση ανέρχεται σε 

3,4%. Ετησίως, η αύξηση του όγκου της βιομηχανικής παραγωγής ανήλθε  7,7%.  Σημειώνεται 

ότι το μηνιαίο αυτό αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδοθεί στην αύξηση του βαθμού 

απασχόλησης των εγχώριων ενεργειακών μονάδων. Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, κατά το 

πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, σημείωσε δραματική πτώση, μετά τη δυσλειτουργία του 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Kolubara. Σε μηνιαίο επίπεδο, η παραγωγή 

ενέργειας αυξήθηκε κατά 20,6% και κατά 9,1%.  σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021. Μόνο 

στον τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σημειώθηκε θετική 

ανάπτυξη με ρυθμό 18,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο τ.έ.. Ωστόσο, θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στο 

Πάντσεβο, η οποία κατέγραψε, ρυθμό αύξησης της παραγωγής κατά περίπου 203,5%. Ο 

τομέας εξορύξεων κατέγραψε επίσης σημαντική ανάπτυξη της τάξεως του 41,5%. Το 

εντυπωσιακότερο αποτέλεσμα σημειώθηκε από την κινεζική Zijin στο Bor όπου η αύξηση της  

παραγωγής ανήλθε σε  233,1%.  Στη μεταποιητική βιομηχανία, παρουσίασε  ετήσια αύξηση 

έως και 9,9% τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η μεγαλύτερη ενίσχυση της παραγωγής 

σημειώθηκε στους ακόλουθους τομείς: 

- παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων πετρελαίου (203,5%), 

- παραγωγή άλλων μεταφορικών μέσων (48,5%), 

- παραγωγή δερμάτινων και δερμάτινων ειδών (17,3%), 

- παραγωγή ποτών (13,6%), 

- παραγωγή προϊόντων καπνού (11%) κ.λπ. 

 

Η μεγαλύτερη πτώση της παραγωγής  σημειώθηκε στους ακόλουθους κλάδους της 

μεταποιητικής βιομηχανίας: 

- κλωστοϋφαντουργία (24,2%). 
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- παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων (-21,3%). 

- επεξεργασία ξύλου και προϊόντα ξύλου , εκτός από έπιπλα (-16,5%). 

- επισκευή και συναρμολόγηση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-5,9%). 

- κατασκευή ειδών πήξης (-5%) κ.λπ. 

 

Τέλος, σωρευτικά κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2021, ο φυσικός όγκος της βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε ενισχύθηκε κατά 

1,4%. 

-  Εξωτερικό Εμπόριο 

Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Σερβίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, ήταν αυξημένο 

κατά 39,6% ή περίπου 15,1 δις ευρώ.  Ωστόσο, η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

των εισαγωγών οι οποίες  ανήλθαν σε 8,9 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 48,5% περισσότερες σε 

σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ήταν πολύ 

χαμηλότερος από εκείνον της πλευράς των εισαγωγών και διαμορφώθηκε στο 28,5% (6,2 δισ. 

ευρώ). 

Κινητήριος μοχλός της αύξησης των εισαγωγών ήταν οι εισαγωγές ενέργειας η οποίες ανήλθαν 

σε  1,6 δις.  ευρώ  ή 3,9 φορές περισσότερες από την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, 

καταγράφοντας έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό 

συνέβαλε σημαντικά στο αυξανόμενο συνολικό αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου της 

χώρας. Το μερίδιο της ενέργειας στο συνολικό έλλειμμα του εξωτερικού εμπορικού ισοζυγίου 

της Σερβίας έφτασε το 51,9%. Όσον αφορά τις εξαγωγές, η σημαντικότερη αύξηση 

παρατηρήθηκε στις εξαγωγές μεταλλευμάτων, οι οποίες ανήλθαν σε 627 εκατ. ευρώ ή κατά 

60% περισσότερες από ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα πρωτεία εδώ κατέχει η χαλυβουργία 

του Smederevo. Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να διατηρηθεί έως τα τέλη του 2022, λόγω 

της απαγόρευσης από την ΕΕ, των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τη Λευκορωσία και τη 

Ρωσία και την αναδιανομή των σχετικών ποσοστώσεων σε εισαγωγές από τη Σερβία.  Το 

έλλειμμα σε αυτόν τον κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας μειώθηκε από 32,4 εκατ. ευρώ το 

πρώτο τρίμηνο του 2021 σε 20,5 εκατ. ευρώ.  

Τη δεύτερη θέση κατέχουν οι παραγωγοί τροφίμων, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 625 

εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση  κατά 28% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου 

έτους. Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου του εν λόγω κλάδου, ύψους 240 εκατ. ευρώ, 

αυξήθηκε κατά  36,3%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού, 

ύψους 584 εκατ. ευρώ, ή κατά 14,2% περισσότερες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε από 41,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 

2021 στα 64,1 εκατ. ευρώ το ίδιο τρίμηνο του 2022.  

Ανά χώρες, η Σερβία κατέγραψε τις μεγαλύτερες εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 

2022 προς τις ακόλουθες αγορές: 

- Γερμανία (839 εκατομμύρια ευρώ), 
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- Ιταλία (496 εκατ. ευρώ), 

- Βοσνία-Ερζεγοβίνη (458 εκατ. ευρώ), 

- Ουγγαρία (324 εκατομμύρια ευρώ), 

- Κίνα (291 εκατ. ευρώ), 

- Ρουμανία (283 εκατομμύρια ευρώ), 

- Βόρεια Μακεδονία (227 εκατ. ευρώ), 

- Πολωνία (223 εκατομμύρια ευρώ), 

- Ρωσική Ομοσπονδία (216 εκατ. ευρώ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωσική αγορά υποχώρησε από την πέμπτη στην ένατη θέση. Μόνο 

σε μηνιαίο επίπεδο, οι εξαγωγές προς τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 8,2%. Εκτός από τη Ρωσία, 

αξιοσημείωτη είναι και η πτώση των εξαγωγών προς τη Ρουμανία, με τη μείωση να φθάνει το -

21,9%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες σημειώνεται η σημαντική αύξηση εξαγωγών που 

παρατηρήθηκε προς την Κίνα, της τάξεως του 130,2%. 

Ως προς τις σερβικές εισαγωγές, οι κυριότερες χώρες προμηθευτές ήταν οι εξής: 

- Κίνα (σχεδόν 1,1 δισ. ευρώ), 

- Γερμανία (1 δισ. ευρώ), 

- Ουγγαρία (877 εκατ. ευρώ), 

- Ιταλία (609 εκατ. ευρώ), 

- Ρωσική Ομοσπονδία (554 εκατομμύρια ευρώ), 

- Τουρκία (439 εκατ. ευρώ), 

- Ιράκ (321 εκατ. ευρώ)  

 

Κατά την συγκεκριμένη περίοδο του 2022, η σερβική οικονομία κατέγραψε αύξηση 

εισαγωγών. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε για προϊόντα  από την Ουγγαρία, ήτοι έως και 

207,1% σε ετήσιο επίπεδο, που προήλθε από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου. Επίσης, οι εισαγωγές από το Ιράκ αυξήθηκαν κατά 2,9 φορές ενώ από τη Ρωσία κατά 

2,2 φορές. Τα αποτελέσματα αυτά, φυσικά,  συνδέονται με την απόκτηση ενεργειακών μέσων 

σε τιμές πολύ υψηλότερες από ότι πέρυσι.  

Το μεγαλύτερο εξωτερικό σερβικό εμπορικό πλεόνασμα καταγράφηκε με τις ακόλουθες 

αγορές: Βοσνία-Ερζεγοβίνη (221 εκατ. ευρώ), Μαυροβούνιο (174 εκατ. ευρώ), Βόρεια 

Μακεδονία (145 εκατ. ευρώ), Μεγάλη Βρετανία (42 εκατ. ευρώ), Κροατία (32 εκατ. ευρώ), 

Ρουμανία (26 εκατ. ευρώ), Σουηδία (24,5 εκατ. ευρώ) κ.λπ. 

Αντίθετα, το μεγαλύτερο έλλειμμα σημειώθηκε με τις εξής χώρες: Ουγγαρία (-553 εκατ. ευρώ), 

Κίνα (-365 εκατ. ευρώ), Τουρκία (-362 εκατ. ευρώ), Ρωσική Ομοσπονδία (-338 εκατ. ευρώ), Ιράκ 

(- 318,5 εκατ. ευρώ), Γερμανία (-161 εκατ. ευρώ) κ.λπ. 

-Λιανικό Εμπόριο 

Λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της κατακόρυφης αύξησης των τιμών των 

καυσίμων και των τροφίμων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του λιανικού εμπορίου. Πιο 
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συγκεκριμένα, ο έντονος ψυχολογικός παράγοντας και οι εντεινόμενες πληθωριστικές 

προσδοκίες φαίνεται να οδήγησαν σε απότομη αύξηση των προσωπικών δαπανών, το οποίο 

είχε επίσης ως αποτέλεσμα μια εκρηκτική άνοδο του λιανικού εμπορίου σε μηνιαίο επίπεδο, 

της τάξης του 21,9%. Αύξηση του ‘’τζίρου’’ σημειώθηκε σε όλες τις περιοχές της Σερβίας και σε 

όλους τους κλάδους, με την μεγαλύτερη μεταβολή να παρατηρείται στα καύσιμα κίνησης (έως 

και 38,6%). Σε ετήσιους όρους η αύξηση ανήλθε σε 18,7%. Σωρευτικά, το πρώτο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2021, η αύξηση ανήλθε σε 10,6%.   

- Δημόσιο Χρέος 

Το συνολικό δημόσιο χρέος της Σερβίας, στο τέλος Μαρτίου 2022, ανήλθε 30,6 δισ. ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, και 1,5% έναντι του 

Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται, ότι από το 2012, το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί από 17,7 σε 

30,6 δισεκατομμύρια ευρώ (Μάρτιος τρέχοντος έτους). Οι λόγοι της μεταβολής αυτής 

πηγάζουν κυρίως από τον κρατικό δανεισμό για τη διενέργεια μεγάλων έργων υποδομής, αλλά 

και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Η συνήθης αρνητική κριτική για το 

ζήτημα του δανεισμού, αφορά στο γεγονός ότι η στήριξη είναι γραμμικά μη επιλεκτική και 

γενικά λαϊκιστική. Θα μπορούσε να κατευθύνεται στοχευμένα στα ευάλωτα τμήματα του 

πληθυσμού και της οικονομίας. Ειρήσθω εν παρόδω ότι όσον αφορά τα μεγάλα έργα 

υποδομών, παρατηρούνται προβλήματα ως προς την αξιοπιστία των διαγωνισμών και τις 

διαδικασίες ανάθεσης των έργων. Στα τέλη Μαρτίου 2022, το συνολικό εξωτερικό χρέος της 

Σερβίας ανήλθε σε  19,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο 

μήνα, αλλά ωθώντας το εσωτερικό χρέος σε υψηλότερα επίπεδα (αύξηση 2,2% - συνολικό 

ποσό:  11,2 δισ. ευρώ).  Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021, το εξωτερικό χρέος 

της χώρας αυξήθηκε έως και 4,7%, ενώ το εσωτερικό χρέος, ήταν κατά 3,6% χαμηλότερο. Η 

αναλογία δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, λόγω της αύξησης του εσωτερικού χρέους τον Μάρτιο 

τ.έ., μειώθηκε ελαφρά και πλέον διαμορφώνεται στο 51,9% από 51,6% (περασμένο 

Φεβρουάριο). Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021, αυτό αυξήθηκε σε 56,5%. Κατά 

το 2022 προβλέπεται νεότερη αύξηση του ΑΕΠ, τουλάχιστον κατά 3%. Έτσι η Σερβία αναμένεται 

να διατηρήσει τους ευνοϊκούς δείκτες όσον αφορά το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

-Μέσοι μισθοί 

Ο μέσος καθαρός μισθός στη Σερβία, τον Φεβρουάριο του 2022, ανήλθε σε 70.605 δηνάρια 

(περίπου 600 ευρώ), παρουσιάζοντας μηνιαία πτώση κατά 0,4% σε ονομαστικούς όρους,  και 

1,5% σε πραγματικούς.  Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, η αύξηση ανήλθε σε 13,4%, 

και 4,2% αντίστοιχα.  Ο ‘’διάμεσος’’ καθαρός μισθός1, τον Φεβρουάριο του 2022, υπολογίζεται 

σε  53.590 δηνάρια (περίπου  455 ευρώ). Τέλος, ο μέσος καθαρός μισθός Φεβρουαρίου τ.έ. 

στον ιδιωτικό τομέα ήταν 67.846 δηνάρια (περίπου 575 ευρώ), καταγράφοντας μηνιαία μείωση 

κατά  0,1% και αύξηση 15,6% ετησίως.   

Στον Δημόσιο Τομέα, ο μέσος καθαρός μισθός ανήλθε σε  77.179 δηνάρια (περίπου  655 

ευρώ), σημειώνοντας  πτώση κατά 1,2% σε μηνιαίο επίπεδο και αύξηση 9,3% σε ετήσιο 

                                                           
1
 Το 50% των απασχολουμένων έλαβε μισθό μέχρι το αναφερόμενο ποσό 
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επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο υψηλότερος μέσος καθαρός μισθός σε αυτόν τον τομέα 

καταγράφηκε σε διοικητικές  θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ύψους 103.492 δηναρίων 

(περίπου  877 ευρώ), με αύξηση έως και 22,9% σε μηνιαίο επίπεδο, και 9,1% σε ετήσιο 

επίπεδο. Ακολουθεί η Κεντρική Διοίκηση με μέσες αποδοχές  ύψους  85.973 δηναρίων 

(περίπου 730 ευρώ – μείωση  κατά 1,1% σε μηνιαίο και 11,8% σε ετήσιο επίπεδο).  Οι μέσοι 

μισθοί στις Δημόσιες Επιχειρήσεις ανήλθαν σε 83.630 δηνάρια (περίπου  710 ευρώ), 

σημειώνοντας μηνιαία πτώση κατά  1,8%, και 8,1% σε ετήσιο επίπεδο.   

- Πληθωρισμός 

Μετά το μηνιαίο αποτέλεσμα του Ιανουαρίου τ.έ. ( 0,9%), καθώς και τον έντονο πληθωρισμό 

του Φεβρουαρίου τ.έ. της τάξεως του 1,1%, ήπια χαλάρωση σημειώθηκε τον Μάρτιο τ.έ., με 

τον πληθωρισμό να ανέρχεται στο 0,8%.  Σε γενικές γραμμές, κατά το τρίμηνο αυτό, οι πιέσεις 

προήλθαν κυρίως από την αύξηση των τιμών καταναλωτή στους τομείς της ενέργειας και των 

τροφίμων. Ωστόσο, στο αποτέλεσμα του Μαρτίου τ.έ. φαίνεται να συνέβαλαν σημαντικά και οι 

αυξήσεις στις τιμές εξοπλισμού και συντήρησης διαμερισμάτων, οι οποίες ανήλθαν, σε μηνιαίο 

επίπεδο, έως και 1,7%. Ιδιαίτερα έντονη είναι και η άνοδος των τιμών του τομέα επισκευών 

επίπλων (2,8%), καθώς και των προϊόντων οικιακού καθαρισμού (2,7%). Ακολουθούν οι τιμές 

των μεταφορών (1,5%), κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων (2,1%). Οι τιμές των 

τροφίμων αυξήθηκαν συνολικά κατά 1,1%, με την μεγαλύτερη αύξηση να προέρχεται από την 

τιμή του κρέατος (2,4%). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι αν δεν υπήρχε η επιβολή 

οροφών στις τιμές της ζάχαρης, του αλευριού, του ηλιέλαιου, κ.ά.  οι τιμές των τροφίμων θα 

είχαν ανέλθει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.  Πτώση σημειώθηκε μόνο στα είδη ένδυσης και 

υπόδησης (-0,2%), στον τομέα αναψυχής και πολιτισμού (-0,09%), λόγω της πτώσης των τιμών 

των οργανωμένων εκδρομών κατά 16,7%. 

Σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο του 2022, οι τιμές καταναλωτή στη Σερβία αυξήθηκαν κατά 9,1%. 

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 

‘’κινηθεί’’ σε διψήφια ποσοστά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Το μερίδιο του λέοντος 

κατέχουν οι κλάδοι των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών (15,7%) καθώς και  των 

μεταφορών. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η αύξηση στις τιμές των λαχανικών (30,6%),  του 

καφέ, του τσαγιού και του κακάο (23%), του λαδιού (20,8%) και του κρέατος (17,3%).  

Όπως προαναφέρθηκε σημαντικό ρόλο στις μεταβολές αυτές παίζουν και τα αυξημένα κόστη 

μεταφοράς. Ειδικότερα, οι τιμές των μεταφορών σε ετήσιο επίπεδο αυξήθηκαν έως και 12,5%, 

λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων (έως και 18,3%). Το εμπάργκο πετρελαίου που 

εισήγαγε η ΕΕ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναμένεται να δυσχεράνει την κατάσταση.   Ως 

προς τις προβλέψεις, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναμένεται αύξηση των τιμών του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, με τη σύναψη της πρόσφατης συμφωνίας φυσικού αερίου της 

Σερβίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, οι τιμές του φυσικού αερίου αναπόφευκτα θα αυξηθούν. 

Αυτό θα έχει τόσο ως άμεσο όσο και έμμεσο αποτέλεσμα, την περαιτέρω ανάπτυξη των 

πληθωριστικών τάσεων. Ενδέχεται στο τέλος του 2022, ο πληθωρισμός να ανέλθει σε διψήφιο 

ποσοστό  και να απέχει κατά πολύ από τα ανώτατα όρια των αρχικών προβλέψεων του 4,5%. 
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