
 

      Σημείωμα για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στη Σερβία 
  

Η ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε την  άνοιξη του 2021 και αυτή τη περίοδο βρίσκεται στην 
κορύφωση της, αναπόφευκτα, επηρέασε και τη Σερβία. Ωστόσο φαίνεται ότι η Σερβία έχει, προς το 
παρόν, υποστεί λιγότερες επιπτώσεις από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.  
 
-Τιμές και Πληθωρισμός    
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας,  ο ετήσιος πληθωρισμός Νοεμβρίου 
τ.έ. ανήλθε σε  7,5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης αυτής προήλθε από τα τρόφιμα 
(+22,5%)  και την ενέργεια (συνολικά +13,6% ενώ μόνο του πετρελαίου ήταν +25,1%). Ωστόσο, η 
Εθνική Τράπεζα της Σερβίας (NBS) ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο 
πληθωρισμός θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο  στο τέλος του τρέχοντος έτους ή και στις αρχές 
της επόμενης χρονιάς. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 θα μειωθεί σταδιακά, και στα μέσα του 
επόμενου έτους, αναμένεται ότι θα επιστρέψει στο όρια του ±1,5%/3%%.  
 
Οι τιμές του φυσικού αερίου στα διεθνή χρηματιστήρια ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 1.000 
δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα. Η Σερβία,  ωστόσο, κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρωσία, να 
διατηρήσει την τρέχουσα τιμή του φυσικού αερίου που προμηθεύεται, στα 270 δολάρια. Η τιμή 
των 270 δολαρίων είναι σχεδόν η μισή από αυτή που σχεδίαζε να χρεώσει η Gazprom σε χώρες 
που δεν συνορεύουν μαζί της, παρότι αυξάνεται το κόστος παράδοσης που ανέρχεται σε 500 
δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα. Σημειώνεται ότι η Σερβία επωφελείται από τις χαμηλότερες 
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με ελάχιστες άλλες χώρες, όπως η 
Μολδαβία και η Ουκρανία να έχουν χαμηλότερες τιμές 
 
-Ανακοινώσεις και έκτακτα ενεργειακά μέτρα της Κυβέρνησης 
 
Ο Υπουργός  Οικονομικών της Σερβίας, κ. Σίνισα Μάλι, δήλωσε πρόσφατα ότι ο φετινός κρατικός 
προϋπολογισμός είναι ενισχυμένος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η  ενεργειακή κρίση. Ο 
Πρόεδρος, κ. Βούτσιτς,  επεσήμανε ότι η Σερβία παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για τις 
ανάγκες της, και ότι οι τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου δεν θα αυξηθούν αυτόν τον 
χειμώνα. Τέλος, πρόσθεσε ότι η Σερβία είναι έτοιμη να επεκτείνει την αποθήκευση φυσικού αερίου 
και να προμηθευτεί επιπλέον ποσότητες ενώ είναι θετικό ότι το φυσικό αέριο για τη Σερβία 
εξασφαλίστηκε για τους επόμενους έξι μήνες σε ευνοϊκή τιμή. Ταυτόχρονα εξετάζονται τα 
μετέπειτα σενάρια εξελίξεων. 
Σύμφωνα με την Υπουργό Ενέργειας, κα Zorana Mihajlovic, το άλμα των τιμών της ηλεκτρικής 
ενέργειας στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές οφείλεται κυρίως στις τιμές του φυσικού 
αερίου και όχι στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με την ίδια οι λεγόμενοι 
«φόροι άνθρακα», οι οποίοι δεν εφαρμόζονται ακόμη στη περίπτωση της Σερβίας, επηρέασαν 
την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη κατά +20%. Άλλοι λόγοι της αύξησης αυτής είναι 
η παγκοσμίως ενισχυμένη ζήτηση αλλά και τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν σε 
τερματικούς σταθμούς LNG. Παράλληλα οι ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου είχαν σχεδόν αδειάσει. 
Ωστόσο σύμφωνα με την ίδια "η Σερβία διαθέτει αρκετό ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, οι δε 
πολίτες θα πληρώνουν το φυσικό αέριο σε εγγυημένες τιμές ενώ η ενεργειακή κρίση αναμένεται 
ότι θα τελειώσει τον Απρίλιο του 2022’’.  
Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης της Σερβίας, και μετά από ισχυρές πιέσεις των 
επιχειρηματικών συνδέσμων, η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού, Elektroprivreda Srbije (EPS), 
αρχικά παρέτεινε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αμετάβλητες τιμές έως τις 30 Νοεμβρίου 
2021 για τις εταιρικές συμβάσεις προμήθειας των οποίων τα συμβόλαια έληξαν στις 31 
Οκτωβρίου τ.έ., εν μέσω των πρόσφατων δραματικών αυξήσεων τιμών (από +70% έως +135%).  



Στη συνέχεια δόθηκε και άλλη παράταση  μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με την 
Κυβέρνηση, το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου σταθεροποιηθούν οι τιμές στο 
χρηματιστήριο αναφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (66,72 ευρώ ανά MWh). Όμως οι τελικοί 
καταναλωτές δεν θα πληρώσουν αυτήν την τιμή. 
 
-Προβλέψεις 
 
 Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές της αγοράς ενέργειας, το ενδεχόμενο μέτρο της κυβέρνησης για 
επιβολή ‘’καπέλου’’ στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση. 
Μακροπρόθεσμα η επιλογή της Σερβίας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες  
αναμένονται οι πρώτες δημοπρασίες εντός Δεκεμβρίου 2021 ή Ιανουαρίου 2022.  Επίσης, 
ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός της ολοκλήρωσης του αγωγού TurkStream. Έτσι η Σερβία θα 
προμηθεύεται, πλέον, από δύο αγωγούς φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι η διασύνδεση φυσικού 
αερίου Nis-Dimitrovgrad-Bulgaria θα ολοκληρωθεί το 2023. 
Συνεπώς οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν υψηλές μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και το 
πρώτο τρίμηνο του 2022. Ωστόσο, δεν αναμένεται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να 
επανέλθουν στα προ της ενεργειακής κρίσης επίπεδα (περίπου 60 ευρώ ανά MWh). Η δε μέση 
τιμή του 2022, σύμφωνα με την αγορά ‘’συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης’’, προβλέπεται να 
είναι περίπου 120 ευρώ ανά MWh. 
Αντίστοιχες προβλέψεις εξέδωσε και ο Οργανισμός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του ανωτέρω 
Οργανισμού, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 
υποχωρήσουν σημαντικά από τον Απρίλιο του 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του ρεύματος 
στην Ευρώπη κυμαίνονταν σήμερα από 200 έως 240 ευρώ ανά MWh. Η αξιολόγηση του ACER 
βασίζεται επίσης σε ‘’προθεσμιακές αγορές’’. Πάντως πρόκειται για μια απρόβλεπτη και 
ευμετάβλητη διεθνή κατάσταση, με αποτέλεσμα οι διεθνείς ενεργειακές τιμές να γνωρίζουν 
απότομες διακυμάνσεις (volatile market) λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως πχ άμεσες ή έμμεσες 
απειλές κάποιων κρατών (πχ Λευκορωσίας, Ρωσίας) για μείωση προμήθειας φυσικού αερίου προς 
χώρες της Ε.Ε., τεχνικά εμπόδια αγωγών φυσικού αερίου, κλιματικές αλλαγές, επιπτώσεις 
παρούσας πανδημίας κλπ. Η καθημερινή παρακολούθηση διεθνών οικονομικών τηλεοπτικών 
σταθμών (πχ Bloomberg κά) καθίσταται απαραίτητη για την παρακολούθηση των συχνών 
διακυμάνσεων της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. 
Ωστόσο η Ευρώπη όπως και η Σερβία, παραμένουν ευάλωτες στις αυξήσεις της ζήτησης που 
συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες. Ένας σκληρός ή ήπιος χειμώνας επηρεάζει σημαντικά τη 
ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 
προβλήματα που προέκυψαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στα μέσα Δεκεμβρίου τ.έ. στη 
Σερβία, λόγω τη κακοκαιρίας, και αναγκάστηκε η χώρα να προβεί σε σημαντικές εισαγωγές. 
Σημειώνεται ότι η Σερβία, παραδοσιακά, ήταν αυτάρκης σε  ηλεκτρική ενέργεια, ενώ επίσης 
συνηθίζει να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε γειτονικές της χώρες.  
 
-Προτάσεις 
Οι αναλυτές της ενεργειακής αγοράς, συνιστούν στις επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνοντας λύσεις όπως συναλλαγές σε χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας ή τη σύναψη εταιρικών συμφωνιών με αιολικά πάρκα και ηλιακούς 
σταθμούς. Τέλος  προτείνεται να κάνουν χρήση της νέας νομοθεσίας, με την οποία μπορούν οι ίδιες 
να δημιουργήσουν  τις δικές τους εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, οι αρμόδιοι των μεγάλων 
επιχειρήσεων θα πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς 
ενέργειας. 
 


