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•

Σύνοδος για την Ενεργειακή Ασφάλεια – Βελιγράδι, 3.6.2019

Συμμετείχαν οι Υπουργοί Ενέργειας: Άντιτς από τη Σερβία, Τζόκιτς από τη Σερβική
Δημοκρατία της Βοσνίας/Republika Srpska, Αντόν από τη Ρουμανία, η κα Πέτκοβα
από τη Βουλγαρία, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών & Εμπορίου της Ουγγαρίας κ.
Σιγιάρτο και η Υπουργός Οικονομίας του Μαυροβουνίου κα Σέκουλιτς. Η συζήτηση
οργανώθηκε σε τρία πάνελ στα οποία εξετάσθηκαν ζητήματα που αφορούν στην
ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Οι Υπουργοί παρουσίασαν τις στρατηγικές των
χωρών τους σε θέματα που αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια, στη διασφάλιση
ενεργειακών πηγών φιλικών προς το περιβάλλον, τις υποδομές παροχής φυσικού
αερίου, την εφαρμογή της βέλτιστης ευρωπαϊκής πρακτικής καθώς και τη
διαπεριφερειακή ανταλλαγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Κοινή διαπίστωση ήταν η ανάγκη διασφάλισης διαφοροποίησης των πηγών
ενέργειας και η συνεργασία όλως των χωρών της περιοχής καθώς η ενεργειακή
ασφάλεια αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και σταθερότητας.
Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η χώρα του “εξαρτάται από το αν οι Κροάτες θα
κατασκευάσουν τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ(LNG) καθώς και από την απόφαση μιας
αμερικανικής και μιας αυστριακής εταιρείας για το αν θα εξαχθεί το φυσικό αέριο
που ανακαλύφθηκε στη Ρουμανία. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο τότε δεν θα υπάρξει
άλλη λύση για την Ουγγαρία παρά να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της νότιας
γραμμής μεταφοράς φυσικού αερίου, δηλ. το ρωσικό αέριο που θα φθάσει στην
περιοχή μέσω της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας.” Επίσης, ο κ. Σιγιάρτο
τόνισε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές τέσσερις αρχές όσον αφορά την ενεργειακή
ασφάλεια: (1) οι αποφάσεις για τις επενδυτικές ενέργειες πρέπει να λαμβάνονται
σύμφωνα με τα συμφέροντα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, (2) πρέπει
να καταργηθούν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, (3) οι χώρες πρέπει να
αποφασίσουν αυτόνομα για το ενεργειακό τους μείγμα και (4) πρέπει να
διασφαλισθεί η ευρασιατική συνεργασία.
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Ο Ρουμάνος Υπουργός σημείωσε ότι πρέπει να διασφαλισθούν τρόποι
αποθήκευσης της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), ενώ
εκτίμησε ότι η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο ενεργειακό
μείγμα.
Η Υπουργός του Μαυροβουνίου χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες που συνδράμουν στην
αξιοποίηση των ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι την περασμένη εβδομάδα η χώρα της
πέτυχε όπως παράγει το 100% της απαιτούμενης ενέργειας από ΑΠΕ.
Η βουλγάρα Υπουργός επεσήμανε την αλληλεξάρτηση των χωρών της περιοχής
σημειώνοντας τη συνεργασίας με την Ελλάδα και τα πρότζεκτ διασυνδεσιμότητας
όπως ο αγωγός ΙGB που θα συνδέει τον αγωγό ΤΑΡ που ήδη διέρχεται και
μεταφέρει αζέρικο αέριο από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά θα αντλεί και από την
πλατφόρμα στην Αλεξανδρούπολη για επανα-αεροποίηση υγροποιημένου αερίου
(LNG). Πρόκειται για σημαντικές υποδομές που θα επιταχύνουν το εμπόριο
ανάμεσα στις χώρες και θα ανοίξουν νέους ενεργειακούς δρόμους.
Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων επικεντρώθηκε στις ΑΠΕ, πιο συγκεκριμένα
επισημάνθηκε ότι στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι εγκατεστημένες 16
μονάδες παραγωγής ενέργειας, οι οποίες εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα την ίδια
περίπου ποσότητα ρυπογόνων ουσιών με το σύνολο των μονάδων που είναι
εγκατεστημένες στην Ε.Ε.
Τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης μελέτης της Ενεργειακής Κοινότητας, ενός
διακυβερνητικού οργανισμού ενέργειας που ιδρύθηκε το 2006 και έχει ως μέλη
κυρίως τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, αποδεικνύει ότι η Σερβία, η ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο και το Μαυροβούνιο χορήγησαν
συνολικά 1,2 δισ. ευρώ το 2017 με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης σε μονάδες
παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα.
Οι ομιλητές διαπίστωσαν μεγάλες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη
παροχή ενέργειας στην περιοχή. Οι υπάρχοντες σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα
μπορούσαν να εκσυγχρονιστούν για να παράγουν περισσότερη ενέργεια. Καλύτερα
καλωδιακά συστήματα και τερματικός εξοπλισμός θα μπορούσαν να συμβάλουν
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στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εμπόδια που εμποδίζουν,
όπως

έλλειψη

τεχνογνωσίας

και

πόρων.

Προκειμένου

να

καταστεί

αποτελεσματικότερο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, τα δίκτυα των
μεμονωμένων χωρών θα πρέπει να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους, γεγονός που
θα απαιτούσε αυξημένη περιφερειακή συνεργασία

•

Η Ρωσική Ομοσπονδία ανέστειλε προσωρινά την εισαγωγή κρέατος και
προϊόντων κρέατος από τέσσερις εταιρείες από τη Σερβία.

Σύμφωνα με το σερβικό Υπουργείο Γεωργίας :"Οι εξαγωγές απαγορεύονται
προσωρινά για τέσσερις εταιρείες εντός προθεσμίας 60 ημερών μέχρι την εξάλειψη
των παρατυπιών". Τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία αναφέρουν η απαγόρευση
ισχύει από 4 Ιουνίου και ότι οι βιομηχανίες κρέατος είναι Carnex, Matijević, Big Bull
Foods και Zlatiborac. Οι ρωσικές αρχές πήραν αυτή την απόφαση λόγω των
«σοβαρών παρατυπιών» κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης".
Οι σερβικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση αυτή δεν θα επηρεάσει τη συμφωνία
για την εξάλειψη των δασμών με τη Ευρασιατική Ένωση.
•

2η Διάσκεψη για τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ/PPPs),
Βελιγράδι 5 Ιουνίου

Τη Διάσκεψη διοργάνωσε η εταιρεία του κ. Συμεών Τσομώκου (TGI Group). Εκ
μέρους της σερβικής Κυβέρνησης συμμετείχε η Αναπληρώτρια Υπουργός
Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών κα Γιοβάνκα Ατανάκοβιτς, η οποία
καλωσορίζοντας την έναρξη της Διάσκεψης τόνισε ότι η Σερβία διαθέτει σύγχρονη
νομοθεσία για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP), προσθέτοντας ότι
έως σήμερα έχουν εγκριθεί 112 έργα ΣΔΙΤ, στον τομέα των υποδομών. Η κα
Ατανάκοβιτς σημείωσε επίσης ότι : "Δημιουργήσαμε τη νομοθετική βάση,
προκειμένου να επιταχύνουμε τη διαδικασία για την έκδοση αδειών οικοδόμησης
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ενώ αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι
να μεταρρυθμίσει τις δημόσιες επιχειρήσεις ώστε αυτές να είναι στρατηγικοί
εταίροι σε ΣΔΙΤ με ιδιωτικούς εταίρους”. Συμμετείχαν επίσης ο περιφερειακός Δ/ντη
της World Bank στη Σερβία κ. Στίβεν Ντέγκουα, η Επικεφαλής της European
Investment Bank στη Σερβία κα Νέγκρε καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών
συμβούλων επιχειρήσεων και δικηγορικών γραφείων εξειδικευμένοι σε ΣΔΙΤ. Η κα
Νέγκρε τόνισε ότι : “τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια στον
τομέα των ΣΔΙΤ είναι παρόμοια με εκείνα που υπήρχαν στην Ευρώπη αλλά πιο
σύνθετα λόγω των χαρακτηριστικών της περιοχής. Μεταξύ άλλων, τα κίνητρα για τις
ΣΔΙΤ είναι ασαφή ή ανεπαρκώς κατανοητά από το κοινό, το οποίο σε πολλές
περιπτώσεις επικρίνει τα έργα. Μερικές φορές δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία ότι έχουν επιλεγεί βιώσιμα έργα. Η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων είναι μια καλή λύση, αλλά δεν εγγυάται την επιτυχία.” Η Διάσκεψη
περιελάμβανε παρουσιάσεις μοντέλων ΣΔΙΤ και επικεντρώθηκε στις υποδομές και
τις ενεργειακές προκλήσεις καθώς και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της
τεχνολογίας. Οι υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αποβλήτων
και της παραγωγής ενέργειας, είναι τομείς με σημαντικές προοπτικές για ΣΔΙΤ στη
Σερβία.

•

Συμφωνία με τη Ρωσία για την κατασκευή πυρηνικού κέντρου στη Σερβία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σέρβος Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης κ. Νέναδ Πόποβιτς μετά από συνάντηση του με τον Αλεξέι Λικάτσεφ,
Γενικό Διευθυντή της Rosatom (7 Ιουνίου 2019), ανακοίνωσε ότι επίκειται
διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την κατασκευή ενός
επιστημονικού ερευνητικού κέντρου για την ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας
στη Σερβία.

Η ρωσική Rosatom βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία

επέκτασης της κατασκευής πυρηνικών σταθμών σε όλο τον κόσμο.
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Ο κ. Πόποβιτς είπε ότι η συνεργασία με τη Ρωσία αφορά την κατασκευή ενός
επιστημονικού ερευνητικού κέντρου το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
ειρηνικούς σκοπούς, κυρίως για την ιατρική και τη γεωργία προσθέτοντας ότι η
συμφωνία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες μέσω διακυβερνητικής
συμφωνίας.
• Παράνομη

επανεξαγωγή

φρούτων

στη

Ρωσία-

Συλλήψεις

σέρβων

επιχειρηματιών
Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα στην πόλη Νις τα οποία συνδέονται με ψευδή
δήλωση φρούτων που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα και εξάγονται στη Ρωσία ως
σερβικά. H υπόθεση αφορά εισαγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών από την Ελλάδα
τα οποία στην συνέχεια αφού έμεναν αποθηκευμένα για μερικές μέρες στην
Σερβία ΄΄βαφτίζονταν΄΄ σερβικά και πωλούνταν στην Ρωσία. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της αστυνομίας της πόλης Αλεκσίνατς, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο
εταιρίες. Η μία εταιρία που ονομάζεται «CITRUM» με έδρα το Αλεκσίνατς έβρισκε
προμηθευτές στην Ελλάδα και έκανε την εισαγωγή. Στην συνέχεια τα ροδάκινα και
τα νεκταρίνια αποθηκεύονταν για μερικές μέρες στα ψυγεία συντήρησης της
εταιρίας «COJA PROMET» η οποία εξασφάλιζε παραστατικά που αποδείκνυαν ότι
τα προϊόντα έχουν παραχθεί στην Σερβία. Η ίδια εταιρία «COJA PROMET»
αναλάμβανε και την εξαγωγή τους στην Ρωσία. Συνελήφθησαν πέντε άτομα, ο ένας
είναι ο διευθυντής της εταιρίας «CITRUM» (S.S. 41 ετών) και άλλοι τέσσερις που
είναι παραγωγοί οι οποίοι εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια στην «COJA PROMET» για να
φαίνεται ότι τα ροδάκινα και τα νεκταρίναι αποτελούν δική τους παραγωγή.
Είναι ανάλογη υπόθεση με εκείνη πριν από πέντε μήνες όταν η αστυνομία
συνέλαβε 54 αγρότες που ασχολούνται με την παραποίηση εγγράφων για την
εξαγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών. Συνολικά περισσότεροι από 80 άνθρωποι
έχουν συλληφθεί για λαθρεμπόριο φρούτων στη ρωσική αγορά. Το Υπουργείο
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Γεωργίας δήλωσε ότι στις εταιρείες που βρίσκονται υπό έρευνα για τις παράνομες
εξαγωγές θα απαγορευθεί να εξάγουν αγαθά σε οποιαδήποτε χώρα.
Η Σερβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ροδάκινων και νεκταρινιών στην περιοχή
και κατατάσσεται στην 11η θέση παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, η εξαγωγή ροδάκινων από
τη Σερβία έχει αυξηθεί δέκα φορές. Πέρυσι, η ρωσική αγορά απορρόφησε
ροδάκινα αξίας περίπου 36 εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από τη Σερβία. Πιο
συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, 95,6% των σερβικών εξαγωγών
ροδάκινων καταλήγουν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η

Σερβία εισήγαγε κατά το

περασμένο έτος κυρίως ροδάκινα από την Ελλάδα (7,48 εκατομμύρια ευρώ), την
Ισπανία (642,000 ευρώ) και την Ιταλία (626,000 ευρώ).

• Χοιρινό και γαλακτοκομικά προϊόντα από τη Σερβία θα είναι διαθέσιμα στην
κινεζική αγορά μέχρι τα τέλη του 2019
Συμφωνίες που θα επιτρέψουν την εξαγωγή χοιρινού κρέατος και γαλακτοκομικών
προϊόντων στην κινεζική αγορά καθώς και μνημόνιο συνεργασίας για την εξαγωγή
και εισαγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων υπογράφηκαν στο
Βελιγράδι από τον υπουργό Γεωργίας της Σερβίας Μπράνισλαβ Νεμιμόβιτς και τον
Υφυπουργό

Γενική

Διεύθυνση

Τελωνείων

της

Κίνας,

Zhang

Jiwen.

- Η υπογραφή αυτών των εγγράφων είναι στρατηγική για τη Σερβία στον τομέα της
γεωργίας, λόγω του ανοίγματος της κινεζικής αγοράς στο χοιρινό και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα - δήλωσε ο Νεμιμόβιτς στον Τύπο μετά την υπογραφή
του. Το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς ήταν αυτό που ήθελαν οι Σέρβοι παραγωγοί
και επισημαίνει ότι το επόμενο βήμα είναι να ενημερώσει τους Κινέζους
συναδέλφους σχετικά με το ποιες εταιρείες από τη Σερβία ενδιαφέρονται να
εξάγουν.
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• MK Group κατασκευάζει μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο
Vrbas
Ο όμιλος MK, με την εταιρεία MK Biogas, εισέρχεται στον τομέα της παραγωγής
ενέργειας από βιομάζα. Η κατασκευή της εγκατάστασης στο Vrbas θα ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο. Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας από βιομάζα θα πρέπει να αρχίσει
να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2020, ανακοίνωσε η MK Group. Αυτή τη στιγμή,
στη Σερβία, η οποία έχει αξιοσημείωτο δυναμικό όσον αφορά τις ΑΠΕ, υπάρχουν
μόνο 12 μονάδες που λειτουργούν με βιοαέριο. - Οι εταιρείες όπως η Sunoko,
μέλος του ομίλου MK, οι οποίες παράγουν πολλά απόβλητα στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και η βιομηχανία κρεατοπαραγωγής, καθώς και υποπροϊόντα από
ζαχαρότευτλα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα απόβλητα για να παράγουν
ηλεκτρική ενέργεια - λέει ο Predrag Bozic, διευθυντής της MK Biogas.
Προσθέτει ότι, με αυτές τις καινοτόμες επενδύσεις, ο όμιλος MK συμβάλλει στην
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες
λειτουργίες ενός τέτοιου συστήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της επένδυσης
ανέρχεται σε 8,1 εκατομμύρια ευρώ και η ομάδα MK υιοθέτησε τη λύση της
γερμανικής εταιρείας Wabio Technologie GmbH για αυτό το έργο. Η γερμανική
εταιρεία έχει δημιουργήσει προηγμένες, βιώσιμες λύσεις για το βιοαέριο για ένα
τέταρτο του αιώνα τώρα. Εκτιμάται ότι η ετήσια παραγωγή θα ανέλθει σε περίπου
20.000 MWh, που ικανοποιεί τις ετήσιες ανάγκες περίπου 5.000 νοικοκυριών.
Το βιοαέριο είναι το μόνο ΑΠΕ κατάλληλο για την παραγωγή ενέργειας,
θέρμανσης, αερίου και υγρών καυσίμων. Παράγεται από ανανεώσιμους πόρους,
όπως καλαμπόκι, σπόροι, χόρτο, οργανικά απόβλητα από τη βιομηχανία τροφίμων
και τα λιπάσματα. Η παραγωγή μειώνει την ποσότητα των οργανικών αποβλήτων
και την εκπομπή CO2, η οποία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινομένου
του θερμοκηπίου και στην προστασία του περιβάλλοντος στη Σερβία.
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Η Σερβία είναι ένα από τα κράτη με μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τη βιομάζα,
αλλά το δυναμικό δεν χρησιμοποιείται επαρκώς στη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο, μέσω των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος MK υποστηρίζει το στόχο της
Σερβίας να διαθέσει το 27% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι
το 2020.
•

Περισσότερες εξαγωγές χωρίς δασμούς από τη Σερβία προς τη Τουρκία

Η θέσπιση τροπολογιών στη Συνθήκη Ελεύθερου Εμπορίου με την Τουρκία την 1η
Ιουνίου παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγών από τη Σερβία χωρίς δασμούς
σε παραγωγούς ακατέργαστου και επεξεργασμένου ηλιελαίου, βοείου κρέατος,
δαμάσκηνα και ζωοτροφές, σύμφωνα με το Σερβικό Οικονομικό Επιμελητήριο
ανακοίνωσε.

Σύμφωνα

με

το

Σερβικό

Γραφείο

Στατιστικής,

συνολικά

το εξωτερικό εμπόριο με την Τουρκία το 2018 ανήλθε σε 1,18 ευρώ
εκ

των

οποίων

οι

εξαγωγές

ανήλθαν

σε

251,6

ευρώ

εκατομμύριο.
•

Η ΕΤΑΑ χρηματοδοτεί ΜΜΕ στη Σερβία.

Η Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στις 13 Ιουνίου άνοιξε μια νέα
πίστωση

40 εκατομμυρίων

ευρώ

για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη Σερβία. Η σύμβαση για την πιστωτική γραμμή
υπογράφηκε από την ΕΤΑΑ και εκπρόσωπους της Erste Bank. Τα μισά από τα
δάνεια θα χορηγηθούν σε ΜΜΕ εκτός Βελιγραδίου. Το μέγιστο ποσό ενός δανείου
είναι

2,5

εκατ.

Ευρώ,

ενώ

η

προθεσμία

πληρωμής

είναι

επτά

χρόνια.Η ΕΤΑΑ έχει επενδύσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 230
έργα στη Σερβία. Η τράπεζα υποστηρίζει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα
τομέα
επενδύει

και
σε

τη

μετάβαση

υποδομές

για

σε
να

την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
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«πράσινη

αυξήσει

τη

οικονομία»
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που
του
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ- ΣΕΡΒΙΑ - 2018
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κοινοβουλευτική ΔημοκρατίαΠληθυσμός
7,5εκατ.
Πρωτεύουσα
Βελιγράδι
Αρχηγός του Κράτους: Πρόεδρος
Δημοκρατίας
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [Πίνακες 1 και 2 Ετήσιας Έκθεσης]
Ονομαστικό ΑΕΠ
43 δις ευρώ
Ανεργία
12.7%
Χρέος Γενικής
Κυβέρνησης (%
ΑΕΠ)
Μεταβολή ΑΕΠ
4,3 %
Πληθωρισμός
2%
Εξαγωγές
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
6.110
Ισοζύγιο Γενικής
2.8%
Εισαγωγές
Κυβέρνησης (%
ΑΕΠ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΒΙΑΣ [Πίνακας 12 Ετήσιας Έκθεσης]
Πολίτευμα

-54.5%

16,271εκατ. Ευρώ
21.918 εκατ.
Ευρώ

(ποσά σε εκ.)
2014
2015
2016
2017
2018
269,5
Εξαγωγές αγαθών (αξία)
229,5
242,8
224,5
252,8
203,5
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
125,6
134,9
120
139,4
66
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
103,9
107,9
104,5
113,4
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [Πίνακας 13 Ετήσιας Έκθεσης]
2018
2017
Μεταβολή στην
αξία
2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας
Αξία
% στο σύνολο Αξία
% στο
σύνολο
76- ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
36.555.344
14,46%
37.354.494
13,86%
2,16%
39- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
32.439.800
12,83%
31.950.299
11.85%
-1,5%
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ
08- ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ
28.880.806
11,42%
27.323.751
10,14%
-5,40%
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ
72- ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ
19.851.666
7,85%
26.796.334
9,94%
35,01%
84- ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ,
17.096.591
6,76%
17.678.912
6,56%
3,41%
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ.
ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ [Πίνακες 21 και 22 Ετήσιας Έκθεσης]
(ποσά σε εκ.)
2014
2015
2016
2017
2018
ΑΞΕ προς την Ελλάδα (απόθεμα)
2.022
1.143
2.820
3.597
10 εκατ.
Ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη (χώρα) (απόθεμα)
2.273
1.422
-1.337
602
-55 εκατ.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ [Πίνακας 19 Ετήσιας Έκθεσης]
2014
2015
2016
2017
2018
Αφίξεις από τη (χώρα) στην Ελλάδα
985.661
727.831
836.970
1.079.87
922.365
Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων
4,5
3,1
3,3
4,0
3,1
Μεταβολή (%)
+26,6
-26,1
+15,1
+29,1
-14,58
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου
Ημερομηνία, 27/6/2019
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