
 

Ενημερωτικό Σημείωμα - Ετήσιο Συνέδριο του Economist στη Σερβία – 14.12.2021 
  

Την Τρίτη 14.12.2021, διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο του Economist στη Σερβία. Ομιλητές στα 

εγκαίνια του συνεδρίου ήταν ο ο κ. Aleksandar Vučić, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο 

κ. Ivica Dačić, Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, οι Υπουργοί Ενέργειας (κα Zorana Mihajlović), 

Πολιτισμού (κα Maja Gojković), Εργασίας (κα Darija Kisić Tepavčević), Εμπορίου και Τουρισμού 

(κα Tatjana Matic), ο κ. Zoran Radojicic, Δήμαρχος Βελιγραδίου, καθώς και στελέχη του ΟΗΕ και 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων -Ετεπ.  

Ο κ. Dačić, αναφέρθηκε στην πανδημία, τονίζοντας ότι η Σερβία είχε την καλύτερη δυνατή 

αντιμετώπιση, τόσο ως προς το υγειονομικό σκέλος, όσο και ως προς την στήριξη της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σερβία θα έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα το 2022, όπου αισιοδοξεί 

ότι θα βιώσουμε το τέλος της πανδημίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο επικείμενο δημοψήφισμα για 

τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά και για τις ερχόμενες εκλογές. Tέλος δήλωσε ότι αναμένει 

από την νέα Κυβέρνηση τη συνέχιση της πολιτικής προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, 

ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου κλπ. 

Στη συνέχεια, ο κ. Vučić, εγκαινίασε επισήμως το συνέδριο. Ο Πρόεδρος της χώρας 

αναφέρθηκε, στις αλλαγές που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, στη σημασία των τεχνολογικών 

εξελίξεων, καθώς και στα μειονεκτήματα του συστήματος της φιλελεύθερης οικονομίας σε 

συνθήκες κρίσεων. Επιπλέον, ως κύριες προκλήσεις κατέδειξε την πανδημία με τα περιορισμένα 

ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού, την ενεργειακή κρίση, τον κίνδυνο πληθωρισμού, τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και την απώλεια εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολυμερές 

πολιτικό και οικονομικό σύστημα.  Ο ίδιος τόνισε, επίσης, ότι η Σερβία είναι έτοιμη να 

αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στα πλαίσια του εφικτού, διατηρώντας υγιείς δημοσιονομικούς 

λογαριασμούς και μακροοικονομικούς δείκτες, καθώς και υψηλές εισροές επενδύσεων. 

Η κα Mihajlović μίλησε για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση ενώ τόνισε ότι το 2021 αποτέλεσε 

έτος ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, με πληθώρα σχετικών νομοθετημάτων. 

Ωστόσο, όπως τόνισε, η ενεργειακή μετάβαση και η προστασία του περιβάλλοντος  είναι από τις 

δυσκολότερες προκλήσεις και απαιτούνται κοινές προσπάθειες επί αρκετό χρόνο. 

Η κα Gojković, με τη σειρά της, ανακοίνωσε ότι για πρώτη χρονιά, αυξήθηκαν οι δαπάνες για 

τον πολιτισμό, ενώ στη συνέχεια επικεντρώθηκε σε τρία σημαντικά πολιτιστικά σχέδια για το 2022. 

Αυτά αφορούν την ανάδειξη του Νόβι Σαντ ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα του έτους 

2022, την έναρξη των προσπαθειών πολιτιστικής αποκέντρωσης, με την πόλη του Cacak να 

ορίζεται ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Σερβίας, καθώς και το έργο  «Πόλεις στο 

επίκεντρο», ύψους περίπου 300 εκατ. δηναρίων. Τέλος, αναφέρθηκε στα κίνητρα που δίνει η 

Σερβία για παραγωγή κινηματογραφικών έργων, καθώς και το ενδιαφέρον ξένων κυβερνήσεων (πχ 

Υπουργείο Πολιτισμού Γαλλίας) για συμμετοχή σε έργα ανάδειξης σημαντικών ιστορικών κτιρίων 

στη Σερβία.   

Από πλευράς της, η κα Tepavčević αναφέρθηκε και αυτή στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και 

τη νέα μετάλλαξη, τονίζοντας ότι η Σερβία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που παρείχαν 

το εμβόλιο, χωρίς, ωστόσο, ακόμη, το ποσοστό των εμβολιασμένων να έχει ξεπεράσει το 60% του 

ενήλικου πληθυσμού. Όσον αφορά τους δείκτες στην αγορά εργασίας, επεσήμανε ότι έως τον 

Νοέμβριο 2021, οι απασχολούμενοι στη χώρα αυξήθηκαν κατά περίπου 200.000, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 7,2 %, ενώ η ανεργία μειώθηκε κατά 2,3%. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην έγκριση νέων 

νομοθετημάτων (Νόμος για τις εργασιακές πρακτικές και την εθελοντική εργασία κά.), τη νέα 

κοινωνική κάρτα, αλλά και τα προγράμματα της Κυβέρνησης, όπως το επονομαζόμενο «ο πρώτος 

μισθός», το οποίο επιδοτεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων.  

Η κα Matić αναφέρθηκε στην ανάκαμψη του τουρισμού το 2021, σημειώνοντας ότι έως τον 

Σεπτέμβριο του 2021, οι εισροές τουριστών ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια, και η εισροή 

συναλλάγματος  σε περίπου 1,2 δισ. Ευρώ. Επίσης, μίλησε για τις πρόσφατες παγκόσμιες 

διακρίσεις της Σερβίας, όπως η ανακήρυξη της Μόκρα Γκόρα ως ενός από τα ομορφότερα χωριά 

στον κόσμο, η συμπερίληψη της Σερβίας στις 22 καλύτερες, τουριστικά, χώρες παγκοσμίως καθώς 



και 14 εστιατορίων του Βελιγραδίου στον φετινό οδηγό Michelin. Όσον αφορά το εμπόριο, 

σύμφωνα με την ίδια, οι επιδόσεις ήταν ανέλπιστα καλές αφού η εσωτερική προσφορά και διανομή 

διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ αυξήθηκαν η απασχόληση στον τομέα αυτό, οι 

εξαγωγές και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Ο κ. Radojicic, επεσήμανε ότι η πόλη του Βελιγραδίου, το 2021, ξεκίνησε ή συνέχισε την 

υλοποίηση μεγάλων έργων όπως η κατασκευή του μετρό, η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ στη Βίντσα 

κ.ά. Παράλληλα, σημειώθηκε πρόοδος σε τομείς όπως αυτός της ψηφιοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), χρειάζονται ακόμη 

επενδύσεις ύψους 5,6 δισ. ευρώ για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης.  

Η κα Francoise Jacob, συντονίστρια του αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Σερβία, 

αναφέρθηκε στις πέντε προτεραιότητες του, που αφορούν την υγεία και την καταπολέμηση της 

πανδημίας, την εργασία και τη μείωση των ανισοτήτων, τους νέους ή τη δημιουργία μιας βιώσιμης 

δημογραφικής κατάστασης, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της χρηστής 

διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Η κα Kostadinova, Διευθύντρια της UNICEF στη Σερβία, 

προσέθεσε στα προαναφερθέντα, τη σημασία της προστασίας και την παροχή ευκαιριών στα παιδιά 

και τους νέους, μέσω της εκπαίδευσης, καθώς και της δημιουργίας ενός συστήματος προστασίας 

ευάλωτων οικογενειών και παιδιών. Η κα Bonelli, Διευθύντρια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες στη Σερβία, πρόσθεσε ως σημαντικές προκλήσεις τους πολέμους και τις 

διαμάχες που είναι εν εξελίξει, καθώς και το ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών 

για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ενσωμάτωσης. 

Ο κος Alessandro Bragonzi, Επικεφαλής της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τα Δυτικά 

Βαλκάνια, κατέδειξε ως τομείς προτεραιότητας ως προς τη Σερβία τις επενδύσεις στις υποδομές 

της, τη διασυνδεσιμότητα και τον ιδιωτικό τομέα, την ενεργειακή μετάβαση, τις ΜΜΕ, τις 

επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), τις καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις και τέλος, 

την πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΕ.  

Κατά το πρώτο Πάνελ με τίτλο “Brave New World: What will the world order look like in 

2022?” στο οποίο συμμετείχαν, εκτός του κ. Nebojsa Kosutic, Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών της 

Σερβίας, οι διαπιστευμένοι στο Βελιγράδι πρέσβεις Αιγύπτου, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, 

Καναδά και Γαλλίας.  Οι ανωτέρω πρέσβεις αναφέρθηκαν σε προβλέψεις τους για τις εξελίξεις στις 

διεθνείς σχέσεις και το παγκόσμιο σύστημα υπό το πρίσμα των χωρών από τις οποίες προέρχονται. 

Ο Αιγύπτιος Πρέσβης επικεντρώθηκε σε τρία θέματα που αφορούν τη χώρα του, τη  σύγκλιση στην 

Αίγυπτο της επόμενης COP για το κλίμα, την Προεδρία της χώρας του στον περιφερειακό 

οργανισμό “COMESA 
1
”, καθώς και τη θέση σε ισχύ της Παναφρικανικής Συμφωνίας Ελευθέρου 

Εμπορίου, υπό την Προεδρία της Αιγύπτου στην Αφρικανική Ένωση. Ο πρέσβης, κ. Schieb, τόνισε 

ότι η ΕΕ αποτελεί τον κεντρικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας, η οποία δίνει 

ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς αποτελεί ένα θέμα που θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Η Βρετανή Πρέσβης ανέφερε ως σημαντικές προκλήσεις την 

πανδημία, την κλιματική αλλαγή και τις συρράξεις, την προστασία της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ο Καναδός Πρέσβης ξεχώρισε ως κύριες προκλήσεις την πανδημία, τον 

πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, καθώς και την μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς 

τους θεσμούς, τα οποία οδηγούν σε θυμό, ρητορική μίσους, και εξτρεμιστικές δράσεις. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, οι διαμορφωτές πολιτικής θα πρέπει να στοχεύσουν, στην επαναφορά της εμπιστοσύνης 

αυτής, μέσω του συντονισμένου διαλόγου και της αυξημένης συνεργασίας. Ο Γάλλος Πρέσβης 

εστίασε σε τρία θέματα  που θα απασχολήσουν και τη Γαλλική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο:  την κυριαρχία του κράτους και την προστασία των συνόρων με παράλληλη στήριξη 

των προσφύγων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας (Δ. Βαλκάνια και Αφρική), την επανάκαμψη 

από την πανδημία, και την  προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, όπως η Δημοκρατία, η ελευθερία 

των ΜΜΕ και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, ο κ. Kosutic, αναφέρθηκε στην 

ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, την πρωτοβουλία “Open Balkans”, και την ανάγκη συντονισμού σε 

διάφορες πολιτικές, όπως αυτής της Ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, δεν είναι δυνατόν 
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κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείπουν την πυρηνική ενέργεια, ενώ άλλες συνεχίζουν να τη 

θεωρούν ως μια καθαρή και ασφαλή πηγή ενέργειας. 

Στο Δεύτερο Πάνελ με Τίτλο «Economy before and after the pandemic - challenges in 

2022” συμμετείχαν εκπρόσωποι μεικτών επιμελητηριακών ενώσεων. Ο κ. Petrovic (Αμερικανο-

σερβικό Επιμελητήριο) ανέφερε ότι επιχειρηματικά προβλήματα σημειώθηκαν κυρίως κατά τη 

διάρκεια του lockdown αλλά στη συνέχεια η οικονομία ανέκαμψε ταχύτατα. Ο κ. Marchegiani, 

(Ιταλο-σερβικό Επιμελητηρίο), πρόσθεσε ότι τα προβλήματα αυτά αφορούσαν κυρίως δυσχέρειες 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά η  Σερβία, όμως, αντέδρασε ταχύτατα και αυτό οδήγησε σε 

γρήγορη ανάκαμψη. Ο κ. Stokic (Γαλλο-Σερβικό Επιμελητήριο) αναφέρθηκε στη συνεργασία των 

δύο χωρών για διάφορα έργα υποδομών, όπως το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Τόνισε. επίσης,  ότι 

η ζήτηση για καταρτισμένο προσωπικό παραμένει υψηλή. Ο κ. Lepori (Ιαπωνική Επιχειρηματική 

Συμμαχία) υπογράμμισε ότι οι ιαπωνικές επενδύσεις στη Σερβία μεταφέρουν στη χώρα αξίες, 

γνώση και καινοτομίες. Ο κ. Simon Savsek (ΕΤΕπ), αναφέρθηκε στα προβλήματα χρηματοδότησης 

και έλλειψης ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο δημογραφικό ζήτημα και την ανάγκη για 

ψηφιοποίηση. Τέλος, ο  κ.  Landsman (Βρετανο-Σερβικό Επιμελητήριο), υπογράμμισε τις 

διαφορετικές αλλαγές που επέρχονται στις δύο χώρες. Σε σχετικές ερωτήσεις που ακολούθησαν, οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι θεωρούν το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα στη Σερβία θετικό, 

ενώ τόνισαν τη σημασία της εκπαίδευσης, των μεταρρυθμίσεων, του ψηφιακού και ενεργειακού 

μετασχηματισμού και της παροχής κινήτρων για την απασχόληση των νέων. 

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν δύο μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies), μια της 

εταιρείας Telekom Srbija, όπου αναλύθηκαν καινοτόμες προσεγγίσεις της εταιρείας, καθώς και της 

εταιρείας «Exact» ενώ  προτάθηκαν μέθοδοι για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.  

Στο τρίτο πάνελ, με θέμα «What After 2021: Global Challenges and Local Experiences»  
συζητήθηκαν η πράσινη οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.  Στο Πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι 

των εταιρειών Alumil (κ. Τσοκτουρίδης), MPC Properties (κα Cvetković), Deka inženjering (κα 

Gaković), Delta Holding (κα Koprivica) και GEFF Serbia leasing (κ. Randjelovic). Οι 

συμμετέχοντες, αφού παρουσίασαν τις  καινοτομίες των εταιρειών τους στον τομέα της πράσινης 

οικονομίας, κατέδειξαν και αυτοί ως προκλήσεις, την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής, την 

ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, την εκπαίδευση και τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, την 

ανάγκη αλλαγής της υπάρχουσας νοοτροπίας, και τέλος, την εξεύρεση  χρηματοδότησης.  

Τέλος,  ο κος Nebojsa Katic, οικονομικός αναλυτής, εστίασε στην διεθνώς επερχόμενη κρίση 

του πληθωρισμού και τις επεκτατικές νομισματικές πολιτικές των τελευταίων ετών, οι οποίες 

σύμφωνα με τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα λάβουν τέλος εντός του α’ τριμήνου του 2022. Εάν 

αυτό συμβεί, θα ακολουθήσει αύξηση των επιτοκίων, το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά κυρίως τις 

αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Σερβία, μειώνοντας τις ικανότητές εξυπηρέτησης των δανειακών 

της υποχρεώσεων. Επιπλέον, ο τελευταίος ανέφερε ότι φαίνεται μεν λογικό να υπάρξουν τάσεις 

από-παγκοσμιοποίησης, αλλά η εξάρτηση πολλών χωρών από οικονομίες όπως αυτή της Κίνας, 

δυσχεραίνει μία τέτοια προοπτική. Τέλος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την σερβική άποψη ότι η 

Σερβία θα ξεπεράσει οικονομίες όπως αυτή της Κροατίας, αυτός απάντησε θα χρειάζονταν 

τουλάχιστον 20 χρόνια για κάτι τέτοιο, καθώς όσον αφορά τους δείκτες ατομικής οικονομικής 

ευμάρειας, ‘’η χώρα βρίσκεται αρκετά πίσω’’.  

Ως γενικό συμπέρασμα, η κα Joan Hoey του Economist, επανα-κεφαλαίωσε τα ζητήματα περί 

ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, τις συνέπειες του Brexit, την ενίσχυση των νέων κέντρων 

εξουσίας, καθώς και τις μεγάλες αλλαγές που αναμένονται στις παγκόσμιες διεθνείς αγορές. 
 

       


