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Αύξηση του σερβικού ΑΕΠ 0,8% το 2015 

ύμφωνα με τη σερβική τατιστική Τπηρεσία, η πραγματική αύξηση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ερβίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν 1,2%. Σο 

ονομαστικό ΑΕΠ στο εν λόγω τρίμηνο παρέμεινε σταθερό, η δε ετήσια αύξηση 

του ΑΕΠ για το 2015, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, διαμορφώθηκε σε 

0,8%.  

 

Αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4ο τρίμηνο 2015 

ύμφωνα με τη σερβική τατιστική Τπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας στη ερβία 

κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ήταν 17,9%. ύμφωνα με έρευνα αναφορικά με 

το εργατικό δυναμικό, το ποσοστό απασχόλησης στη ερβία (απασχολούμενοι 

στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω), κατά το τέταρτο τρίμηνο 

του 2015 ανήλθε σε 42,4%. ε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2015, το 

ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 

κατά 1,2%. ημειώνεται, ωστόσο, ότι τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία στη 

ερβία δεν θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης του πραγματικού αριθμού των 

ανέργων στη χώρα, λόγω της αδήλωτης εργασίας. 

 

2,85 δις δολάρια ΗΠΑ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων το 2015  

ύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου της ερβίας (PKS), κ. Miroslav Miletić, οι συνολικές 

εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ερβίας το περασμένο έτος ανήλθαν σε 2,85 

δις δολάρια, οι δε εισαγωγές ανήλθαν στο ήμισυ αυτού του ποσού (1,4 δις 

δολάρια ΗΠΑ).Ο ίδιος ανέφερε, επίσης, ότι η εκτιμώμενη αξία της γεωργικής 

παραγωγής στη ερβία είναι περίπου 6,6 δις δολάρια, προσθέτοντας ότι το 

πραγματικό γεωργικό δυναμικό εκτιμάται σε περίπου 10 δις δολάρια ΗΠΑ. 
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ΔΝΣ: Αναγκαία η μεταρρύθμιση του σερβικού δημόσιου τομέα 

Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα αποτελεί σημαντικό βήμα για την 

εκσυγχρονισμό  της σερβικής οικονομίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΔΝΣ 

στο Βελιγράδι, κ. Daehaeng Kim, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Fonet. Ο κ. 

Daehaeng ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση αυτού του τομέα θα είναι μια μεγάλη 

πρόκληση, δεδομένου ότι συχνά μη βιώσιμες δημόσιες επιχειρήσεις ξοδεύουν 

σημαντικούς πόρους, εμποδίζοντας την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

 

Δέσμευση Τπουργού Οικονομίας για βιώσιμη λύση στη FAP 

Ο Τπουργός Οικονομίας, κ. Željko Sertić, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους 

του εργοστασίου αυτοκινήτων Priboj (FAP), δεσμεύθηκε ότι το εργοστάσιο θα 

αποφύγει την χρεοκοπία. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία 

Sisu με έδρα την Υινλανδία συνεχίζονται, και αναφέρθηκε σε νέο επενδυτικό 

ενδιαφέρον για το εργοστάσιο, και πρόσθεσε ότι η Sisu προσέφερε τιμή 

εκκίνησης 30 εκατ. δολαρίων, η οποία δεν βρίσκει σύμφωνη τη σερβική πλευρά 

και ότι εκκρεμεί η παροχή εγγυήσεων για την εξαγορά.  

 

Νέα δημόσια πρόσκληση για την πώληση του χαλυβουργείου στο Smederevo 

Νέα δημόσια πρόσκληση για την ιδιωτικοποίηση του χαλυβουργείου στο 

Smederevo ανακοινώθηκε την Παρασκευή 4 Μαρτίου. ύμφωνα με τη σχετική 

πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Politika», η εκτιμώμενη 

εμπορική αξία του συνόλου των προς πώληση εγκαταστάσεων του 

σιδηρουργείου, στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ανέρχεται σε 91.3 

εκατομμύρια ευρώ, ως εκ τούτου η τιμή εκκίνησης τοποθετείται στο 50% της 

ανωτέρω αξίας, ήτοι σε 45.7 εκατομμύρια ευρώ. ύμφωνα με αναφορές του 

τοπικού τύπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της σερβικής αντιπροσωπείας 
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στην Κίνα, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της ερβίας, κ. Aleksandar Vučić, 

νέος δυνητικός αγοραστής του σιδηρουργείου είναι κινεζική εταιρεία HBIS. 

Τπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη απόπειρα ιδιωτικοποίησης του χαλυβουργείου 

δεν ήταν επιτυχής, καθώς ενώ αναμενόταν το χαλυβουργείο να πωληθεί στην 

αμερικανική εταιρεία Esmarch, αντ’αυτού τη διαχείριση του ανέλαβε η ολλανδική 

εταιρεία HPK  Engineering. ημειώνεται ότι το 2003, το χαλυβουργείο πωλήθηκε 

στην US Steel έναντι 23 εκ. δολαρίων και, στη συνέχεια, το 2012, το κράτος 

αγόρασε το χαλυβουργείο από την US Steel έναντι συμβολικού τιμήματος ενός 

δολαρίου.  

 

 

Νέοι διαθέσιμα πόροι για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 

ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Οικονομίας, κ. Željko Sertić, η Κυβέρνηση 

της ερβίας θα διαθέσει κατά το 2016 για την υποστήριξη της ιδιωτικής 

επιχειρηματικότητας περισσότερα από 16 δις δηνάρια, εκ των οποίων 4,4 δις υπό 

μορφή επιχορηγήσεων. Ο κ. Sertić ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι 11,38 δις δηνάρια 

θα διατεθούν για δάνεια και εγγυήσεις και επανέλαβε τη δέσμευση της ερβικής 

Κυβέρνησης ως προς τη μείωση της παραοικονομίας και γραφειοκρατίας. 

ημειώνεται ότι στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη ερβία 

απασχολούνται 900.000-950.000 εργαζόμενοι.  

 

Προς πώληση η Galenika Holding  

Διαγωνισμός για την πτωχευμένη κρατική εταιρεία συμμετοχών Galenika Holding 

(δεν πρέπει να συγχέεται με την ομώνυμη εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικών 

προϊόντων με έδρα το Zemun) προκηρύχθηκε από τη σερβική Τπηρεσία 

Εποπτείας Πτωχεύσεων της Κυβέρνησης θέτοντας την τιμή εκκίνησης σε 

18.300.000 δηνάρια ($73.200/€67.400). Κύρια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 

αποτελούν 142 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων στην περιοχή του Zemun στο 

Βελιγράδι καθώς και ποσοστό 0,29 % στη χρηματιστηριακή εταιρεία Galenika-
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Brokers. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίσθηκε σε 7,3 εκατομμύρια 

δηνάρια. 

Αύξηση του αριθμού τουριστών στη ερβία 

ύμφωνα με το σερβικό Οργανισμό Σουρισμού, ο αριθμός τουριστών στη ερβία 

αυξήθηκε κατά 9% τον Ιανουάριο 2016 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

περασμένου έτους. υνολικά 150.481 τουρίστες επισκέφθηκαν τη ερβία τον 

Ιανουάριο τ.ε.  Εξάλλου, ο αριθμός των επισκεπτών στο Βελιγράδι κατά το μήνα 

Υεβρουάριο αυξήθηκε κατά 35 %, οι δε διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 34 %. 

Σο σύνολο των τουριστών στο Βελιγράδι για το Υεβρουάριο ανήλθε σε 52.385 

επισκέπτες, εκ των οποίων 41.391 προέρχονταν από χώρες του εξωτερικού. 

 

 

ημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη ερβία 

ύμφωνα με τα συμπεράσματα της διάσκεψης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που 

διοργανώθηκε από την τράπεζα UniCredit και την εταιρεία Visa card, ο αριθμός 

των έρβων οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου το 2015 ανήλθε 

σε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το 2014. Ωστόσο, 

το ποσοστό αυτό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει πολύ 

χαμηλό. Σα συμπεράσματα του συνεδρίου επιβεβαίωσαν, εξάλλου, ότι παρά την 

ανωτέρω αύξηση, πάνω από το 57% των τοπικών χρηστών του Διαδικτύου δεν 

έχουν ποτέ πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι 

υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, όχι 

μόνο ως προς πληρωμές με πιστωτική κάρτα, αλλά και ως προς άνοιγμα νέων 

υπηρεσιών για πληρωμές μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

πληρωμές οργανισμών κοινής ωφέλειας). 

 

ΠΣ: Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα ζωτικής σημασίας για τη ερβία 

ύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Σράπεζας (ΠΣ) για την 

Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, κ. Cyril Muller, η ερβία θα πρέπει να συνεχίσει 
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τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της τρέχουσας στρατηγικής οικονομικής 

ανάπτυξης και δημιουργίας ισχυρότερης εγχώριας βιομηχανίας, προκειμένου να 

επιταχυνθεί η ένταξή της χώρας στην ΕΕ. ύμφωνα με τον κ. Muller, η 

μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα θα είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία, και ιδίως 

η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και 

κοινωνικής προστασίας, όπου η ερβία είναι ασθενέστερη σε σύγκριση με τις 

χώρες με παρόμοιο επίπεδο εισοδήματος. 

 

Τπογραφή της σύμβασης για την οικοδόμηση οδών πρόσβασης στην γέφυρα 

«ADA» 

Η πόλη του Βελιγραδίου και η ισπανική εταιρεία «Construcciones Rubau» 

υπέγραψαν σύμβαση για την κατασκευή των του βόρειου τμήματος των οδών 

πρόσβασης στη γέφυρα «ADA». Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 13,5 

εκατομμύρια ευρώ, η δε έναρξη των εργασιών αναμένεται τον Απρίλιο. 

ημειώνεται ότι το εν λογω έργο είχε ήδη ξεκινήσει το 2010, αλλά οι εργασίες δεν 

ήταν δυνατόν να συνεχισθούν, λόγω παράνομων οικισμών Ρομά στο 

σχεδιαζόμενο χώρο του έργου. Κατά τη διάρκεια των 2014 και 2015 

περισσότερες από 50 οικογένειες Ρομά μετακινηθήκαν από την διοίκηση της 

πόλης σε νεόδμητα διαμερίσματα..  

 

Παρουσίαση της ιαπωνικής δωρεάς στην κοινή ωφέλεια «Omoljica» 

ύμφωνα με δηλώσεις της Τπουργού Γεωργίας της ερβίας, κας Snežana 

Bogosavljević-Bošković, η δωρεά εκ μέρους της Ιαπωνίας ενός 

απορριμματοφόρου, δοχείων και κάδων απορριμμάτων στην εταιρεία κοινής 

ωφέλειας «Omoljica», συνολικής αξίας EUR 86.000, συνέβαλε στην επίλυση του 

προβλήματος διαχείρισης αποβλήτων στις πόλεις Pančevo και Omoljica. και στην 

ήδη καλή συνεργασία μεταξύ της Ιαπωνίας και της ερβίας. Η Κυβέρνηση της 

Ιαπωνίας από το 1999 έως σήμερα έχει διαθέσει χρηματική βοήθεια ύψους 11 

εκατομμυρίων ευρώ σε έργα και βασικές ανάγκες του πληθυσμού της ερβίας, το 



ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2016 

 

 7 

δε συνολικό ποσό δωρεάς της Ιαπωνίας στη ερβία κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα ανήλθε σε 490 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Γερμανικό ενδιαφέρον για την ερβική βιομάζα  

ύμφωνα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Γερμανικών Βιομηχανιών 

στη ερβία, κ.Martin Knapp, γερμανικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

επιχειρηματική συνεργασία στον τομέα της βιομάζας στη ερβία. ημειώνεται ότι 

η ερβία διαθέτει βιομάζα που ισοδυναμεί με 3,4 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, 

η οποία αποτελεί 64% του συνολικού εγχώριου δυναμικού ΑΠΕ. 

 

 

Πρόγραμμα στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την προμήθεια 

εξοπλισμού 

Σο σερβικό Τπουργείο Οικονομίας εξέδωσε δημόσια πρόσκληση προς τράπεζες 

και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που επιθυμούν να γίνουν εταίροι του, με 

στόχο την εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων για την προμήθεια εξοπλισμού. Σο εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί 

συνδυασμό τραπεζικών δανείων και κρατικών επιχορηγήσεων για τη βελτίωση 

της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Η προθεσμία για την 

κατάθεση των αιτήσεων εκπνέει στις 19 Απριλίου.  

 

Κατασκευή του εμπορικού κέντρου Shoppi Retail Park στο Borca  

Η κατασκευή του εμπορικού κέντρου Shoppi Retail Park, προϋπολογισμού 15 

εκατ.ευρώ, ξεκίνησε στο Borca, στις 5 Απριλίου τ.ε από την εταιρεία MPC 

Properties. Η προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι ο 

Οκτώβριος 2016 και το εμπορικό κέντρο θα καταλαμβάνει χώρο άνω των 13.000 

τετραγωνικών μέτρων και θα δημιουργήσει νέες 500 θέσεις εργασίας. 

ύμφωνα με το Δήμαρχο Βελιγραδίου, κ.ίνισα Μάλι αναμένονται επίσης τα 

εγκαίνια του καταστήματος ΙΚΕΑ, η κατασκευή ενός ξενοδοχείου Hilton και η 
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κατασκευή πολυώροφου κτηρίου στο πλαίσιο του έργου Belgrade Waterfront, 

έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 350 εκατ.Ευρώ.  

 

 

 

Μέτρα υποστήριξης της γεωργικής παραγωγής  

ύμφωνα με δηλώσεις της Τπουργού Γεωργίας και Προστασίας του 

Περιβάλλοντος, κα νεζάνα Μπογκοσαβλίεβιτς Μπόσκοβιτς, στις 5 Απριλίου τ.ε.,  

η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει μικρούς παραγωγούς γεωργικών 

προϊόντων, μέσω συνόλου μέτρων και επιδοτήσεων για να την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και δράσεων για την προώθηση 

των προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), όπως το 

πρόβειο τυρί Stara Planina, καθώς και παραδοσιακό τυρί kashkaval από το Pirot. 

 

Πρόσκληση για εξαγορά μεριδίου της φαρμακευτικής εταιρείας Galenika 

 

Σο Τπουργείο Οικονομία στις 4 Απριλίου δημοσίευσε πρόσκληση για την εξαγορά 

μεριδίου 25 % στην κρατική φαρμακευτική εταιρεία Galenika με έδρα το 

Βελιγράδι, έναντι ελάχιστης προσφοράς 7 εκατ. ευρώ. Δικαίωμα στην συμμετοχής 

δίνεται στις εταιρείες ή κοινοπραξίες που ανέφεραν έσοδα πάνω 50 εκατ. ευρώ το 

2015, και τα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ . Η 

σχετική προθεσμία είναι 4 Μαΐου και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν 

εγγυητική επιστολή ύψους 100,000 EUR . 

 

Γερμανικό, αυστριακό και ολλανδικό ενδιαφέρον για σερβικά φρούτα και λαχανικά 

ύμφωνα με το σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Γερμανία , η Αυστρία και η 

Ολλανδία ενδιαφέρονται για την εισαγωγή φρούτων (ιδιαίτερα σμέουρα και 

βατόμουρα) και λαχανικών από τη ερβία. Σο ανωτέρω ενδιαφέρον 

επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, στις 4 Απριλίου, μεταξύ 

των εκπροσώπων των ξένων εταιρειών και σέρβων παραγωγών, υπό την αιγίδα 

του ερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οργανισμού των ΗΠΑ για τη 

Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης της 
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περιφερειακής γεωργίας της USAID, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων 

του γεωργικού τομέα της ερβίας για την εξεύρεση συνεργασιών στην αγορά της 

ΕΕ. 

SERTIC : Πρόγραμμα υποστήριξης start-up επιχειρήσεων  

ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Οικονομίας, κ. Ζ. Sertic, αναμένεται, στις 

προσεχείς  εβδομάδες, η ανακοίνωση συνόλου μέτρων για τη στήριξη νέων 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του «Έτους Επιχειρηματικότητας». Η ανωτέρω 

πρωτοβουλία πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω του Σαμείου Ανάπτυξης  και του 

Οργανισμού Ανάπτυξης της ερβίας, σημαντικό δε μέρος των χρημάτων θα 

διατεθεί για την υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων, των γυναικών και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τπενθυμίζεται ότι 16 δις. δηνάρια είχαν διατεθεί 

για την παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα από την αρχή του έτους, εκ 

των οποίων 4.4 δισεκατομμύρια δηνάρια αφορούσαν σε επιχορηγήσεις.  

 

Δημοσιονομικό υμβούλιο:  αποτελέσματα εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού 

ύμφωνα με έκθεση του σερβικού Δημοσιονομικού υμβουλίου, που 

δημοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου, τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού στο τέλος του πρώτου τριμήνου είναι καλύτερα από τα 

αναμενόμενα, ενώ καθυστέρηση παρουσιάζεται στην υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων για τη μεσοπρόθεσμη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και, 

ειδικότερα, στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, οι οποίες αποτελούν το πιο 

σημαντικό ενδιάμεσο μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης. Κατά τους πρώτους τρεις 

μήνες του 2016 κατεγράφη βελτίωση στην είσπραξη των φόρων (εισφορές, ΥΠΑ, 

των ειδικών φόρων κατανάλωσης), ενώ θετικό θεωρείται το γεγονός ότι οι 

συνολικές δαπάνες παραμένουν κατά κύριο λόγο υπό έλεγχο και ότι οι δαπάνες 

για δημόσιες επενδύσεις κατά την περίοδο αναφοράς βρίσκονται άνω του μέσου 

όρου. Σο συνολικό έλλειμμα σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης κατά το πρώτο 

τρίμηνο αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 15 δις. δην., αντί του προβλεπόμενου 

35 δις. δην.  

*** 


