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Η ΜΚΟ «European Movement in Serbia - EMinS» σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Friedrich-
Ebert» διοργάνωσε την 17η.6.2022 εκδήλωση με θέμα «Οι οικονομικές συνέπειες του 
πολέμου στην Ουκρανία». Στην εκδήλωση, ως ομιλητές, συμμετείχαν ο κ. Branimir 
Jovanović, οικονομολόγος του « Vienna Institute for International Economic Studies», η 
Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Σερβία, κα Dorothea 
Gieselmann, η κα Branka Andjelković, Συνιδρυτής και Διευθύντρια Προγραμματισμού 
στο Κέντρο Έρευνας Δημοσίων Πολιτικών, ο κος Aleksandar Milošević, Οικονομικός 
Δημοσιογράφος στην σερβική εφημερίδα Daily Danas και ο κ. Zoran Drakulić, Πρόεδρος 
της Σερβικής Επιχειρηματικής Λέσχης "Privrednik". 
Κύριες θεματικές της συζήτησης αποτέλεσαν ο αντίκτυπος του πολέμου στη σερβική 
αγορά, οι αυξήσεις των τιμών προϊόντων και ενέργειας, η δημιουργία μαύρης αγοράς 
αγαθών, οι πιθανές μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, οι συνέπειες 
της άρνησης της Σερβίας να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία κ.ά.  
Κατά την εκδήλωση παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα δημόσιας έρευνας, με θέμα τις 
επιπτώσεις του πολέμου για τη Σερβία καθώς και τη γνώμη των Σέρβων πολιτών ως 
προς την επιβολή ή όχι κυρώσεων στη Ρωσία. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες φάνηκαν 
αισιόδοξοι, δηλώνοντας πως πιστεύουν ότι ο οικονομικός τομέας της Σερβίας δε θα 
επηρεασθεί σημαντικά από τον πόλεμο. Ως προς τις κυρώσεις, η πλειοψηφία ήταν υπέρ 
της μη επιβολής, ωστόσο αρκετοί εξέφρασαν την άποψη ότι και οι δύο επιλογές ενέχουν 
κινδύνους.   
 
Κατά τα λοιπά από τις συζητήσεις συγκρατούνται τα εξής:  
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η οικονομική κατάσταση για τον επόμενο χειμώνα 
εξαρτάται από την εξέλιξη του πολέμου. Εάν αυτός συνεχισθεί, «οι τιμές θα ξεφύγουν», 
όπως και η αύξηση των επιτοκίων, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί ενώ είναι πιθανό να 
υπάρξουν ελλείψεις σε αγαθά. Ο κος Drakulić επεσήμανε ότι οι σέρβοι πολίτες δε 
φαίνονται ανήσυχοι, ίσως λόγω της ικανοποιητικής εξέλιξης της οικονομίας εν μέσω της 
πανδημίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πεποίθηση αυτή είναι λανθασμένη,  διότι η 
οικονομία είναι ήδη επιβαρημένη, ενώ τα τελευταία 2 ½ χρόνια η μεγέθυνση της αγοράς 
δεν ήταν ‘’ρεαλιστική’’. Ο ίδιος τόνισε ότι αναμένει η κρίση να είναι χειρότερη από αυτή 
του 2008. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι πρόκειται για πόλεμο διασφάλισης πόρων. Η 
Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει τις περιοχές που αποτελούν το «bread basket» της 
Ουκρανίας. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, επίσης, ότι η  Ουκρανία αποτελεί πλούσια 
χώρα σε πόρους, όπως σίδηρο, χάλυβα κ.ά., καθώς και αερίου νέον το οποίο 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή ημιαγωγών -chips -, προμηθεύοντας το 70% της 
παγκόσμιας αγοράς κ.ά. Οι τιμές στα τρόφιμα θα αυξηθούν άλλα χωρίς ελλείψεις. Όμως 
θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την  ενέργεια. 
Ο κ. Milošević ανέδειξε και αυτός, ως το σημαντικότερο πρόβλημα, αυτό της ενέργειας. Ο 
ίδιος δήλωσε ότι αναμένει «τον πιο κρύο και ακριβό χειμώνα» για τη χώρα, παρόλο που η 
Σερβία έχει εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου. Τόνισε ότι οι τιμές 
φυσικού αερίου δε θα είναι ίδιες, θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν είναι επαρκής. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού - EPS θα πρέπει να 
εισάγει σε υψηλές τιμές.  
Ο κ. Jovanović δήλωσε ότι η ανάπτυξη στη Σερβία αναμένεται σε 2-3%, σύμφωνα με τα 
νέα δεδομένα. Το Ινστιτούτο μείωσε την πρόβλεψή του από το 5%, ωστόσο τόνισε ότι 
τα τελικά αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από την έκβαση του πολέμου. Ο πληθωρισμός 
αναμένεται σε 10% για το 2022. Εάν ο πόλεμος συνεχισθεί θα αγγίξει το 14%. Σύμφωνα 
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με τον ίδιο παρά, τις αρνητικές επιπτώσεις, δεν αναμένεται ύφεση για την οικονομία της 
Σερβίας.   
Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι σε 
μεσομακροπρόθεσμο διάστημα, υφίστανται λύσεις, οι οποίες έγκειται στην ‘’στροφή’’ σε 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στην ηλιακή, στο υδρογόνο κ.ά. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα 
αυτό δεν είναι εφικτό.  Σύμφωνα με τον κ. Jovanović, στη Σερβία υφίστανται σημαντικές 
δυνατότητες για ΑΠΕ, αλλά οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και τα σχετικά έργα 
εξελίσσονται σε πολύ αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τον κ. Drakulić, οι πολίτες έχουν 
αρχίσει να στρέφονται σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως στην καύση ξυλείας, ωστόσο 
και εκεί έχουν αρχίσει να παρατηρούνται προβλήματα και ελλείψεις.   
Η κα Gieselman, δήλωσε ότι η Γερμανική οικονομία δέχεται ήδη τις αρνητικές συνέπειες. 
Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σημαντικά και θα πρέπει να παρθούν μέτρα ενάντια στη 
βιαιότητα αυτού του πολέμου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν 
μπορούν πλέον να στηρίζονται στη Ρωσία ως αξιόπιστο εταίρο, ειδικά στον τομέα της 
ενέργειας. Απαιτούνται αλλαγές, οι οποίες όμως θα χρειασθούν χρόνο για να 
αποδώσουν.  Αναφερόμενη στην επίσκεψη Σολτς στη Σερβία, η ίδια τόνισε ότι απέδειξε 
ότι η Γερμανία και ΕΕ θα παρέχουν σημαντική στήριξη στη Σερβία. Όμως θα πρέπει και 
η Σερβία να προσαρμόσει την εξωτερική της πολιτική και να ακολουθήσει τις 
ευρωπαϊκές αποφάσεις, ιδιαίτερα ως προς το θέμα επιβολής των κυρώσεων.   
 Στη συνέχεια, εκφράστηκε από τους ομιλητές η γενικότερη άποψη, ότι η ΕΕ φαίνεται, 
τουλάχιστον προς το παρόν ελαστική με την Σερβία, ως προς το θέμα των κυρώσεων, 
λόγω των στενών οικονομικών δεσμών της με τη Ρωσία. Η κα Gieselman απάντησε, ότι 
όντως η Σερβία θα έχει να αντιμετωπίσει χειρότερες οικονομικές επιπτώσεις από άλλες 
χώρες εάν επιλέξει την επιβολή κυρώσεων. Ωστόσο η ΕΕ το γνωρίζει και θα της παρέχει 
σημαντική στήριξη. Επίσης, παρά τις σημαντικές οικονομικές σχέσεις Σερβίας-Ρωσίας, 
δε θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι οι ευρωπαϊκές ΑΞΕ στη Σερβία είναι πολλαπλάσιες 
από τις Ρωσικές. Εάν δεν εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή εξωτερική της πολιτική, εκ 
των πραγμάτων, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια φήμη της, 
ιδιαίτερα ως ευνοϊκός επενδυτικός προορισμός. Τέλος είναι πιθανό να απομονωθεί από 
τα κράτη μέλη και να υπάρξει στασιμότητα στην ενταξιακή της πορεία.  
 
 
 
 
 
 


