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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 Διασφάλιση σερβικών εξαγωγών προς τη Ρωσία κλπ 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτων της Σερβίας, κ. 
Branislav Nedimovic ανέφερε στις 19 Ιουνίου τ.έ. ότι τα σερβικά προϊόντα 
μπορούν να εξαχθούν στη Ρωσία μέσω Τουρκίας και ορισμένων χωρών της 
Βαλτικής. 
Ο κ. Νεντίμοβιτς δήλωσε στη Σερβική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση ότι το ζήτημα με 
τις εξαγωγές μήλων είχε επιλυθεί, και ότι η Σερβία εξήγαγε περισσότερες 
φράουλες τον τελευταίο μήνα από ό,τι το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι. 
Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την παγκόσμια αγορά 
τροφίμων είναι "παιχνιδάκι" σε σύγκριση με το τι θα συμβεί σε έξι έως 12 μήνες.  
Γι' αυτό απαιτείται "εγρήγορση όλων των θεσμικών οργάνων" στη Σερβία. Ο κ. 
 Nedimovic υπενθύμισε ότι οι τριμηνιαίες εξαγωγικές ποσοστώσεις είχαν προ-
καθοριστεί, 

 Η ΕΚΑΕ θα χορηγήσει ποσοστώσεις στη Σερβία για εξαγωγές τυριών, 
αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η 
Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα (EAEC) θα χορηγήσει στη Σερβία το 2023, 
ποσοστώσεις εισαγωγής χωρίς δασμούς, για ανωτέρω είδη. Ειδικότερα, η 
αδασμολόγητη ποσόστωση θα αφορά 400 τόνους ετησίως για κάποια είδη τυριών 
και βουτύρου - 253,53 τόνους προς τη Ρωσία, 2,07 τόνους για την Αρμενία, 20,04 
τόνους προς τη Λευκορωσία, 121,4 τόνους για το Καζακστάν ενώ 2,96 τόνοι θα 
διατεθούν για το Κιργιστάν. Η Σερβία θα μπορεί να εξάγει επίσης, χωρίς 
τελωνειακά τέλη, 35 χιλιάδες λίτρα καθαρής αλκοόλης ετησίως, τα οποία 
προέρχονται από την απόσταξη κρασιού ή πυρηνέλαιου, ενώ η ποσόστωση τα 
τσιγάρα ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια τεμάχια ετησίως. Η χορήγηση των 
ανωτέρω ποσοστώσεων προβλέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών-ΣΕΕ-μεταξύ της ΕΚΑΕ και της Σερβίας που υπεγράφη στις 25 
Οκτωβρίου 2019.  

 Νεντίμοβιτς: Η Σερβία διαθέτει επαρκείς ποσότητες βασικών ειδών 
διατροφής 

Ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Νεντίμοβιτς ανακοίνωσε στις 30 Ιουλίου τ.έ., ότι η Σερβία 
διαθέτει επαρκείς ποσότητες βασικών ειδών διατροφής και ότι θα την αγοραστούν 
130.000 τόνων σίτου σε τιμή 40 RSD ανά κιλό. Ο Υπουργός δήλωσε επίσης, ότι οι 
αναμενόμενες αποδόσεις σιταριού θα φτάσουν σχεδόν τα τρία εκατομμύρια τόνους, 
ενώ η συγκομιδή στην περιοχή Macva έχει ήδη ολοκληρωθεί, και έως το τέλος της 
πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί και το μεγαλύτερο μέρος της 
συγκομιδής στην περιοχής της Vojvodina. Οι δύο αυτές περιοχές αποτελούν τις 
σημαντικότερους σιτοβολώνες τις χώρας. Τέλος, σύμφωνα με τον Υπουργό, η 
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Σερβία χρειάζεται περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους σίτου, και όπως φαίνεται η 
παραγωγή θα είναι φέτος διπλάσια από την αναγκαία. Επιπλέον, η απόδοση του 
σιταριού φέτος θα είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της πενταετίας, αλλά 
μικρότερη από το 2021, το οποίο αποτέλεσε έτος ‘’ρεκόρ’’.  

 Demostat: Άυξηση του αριθμού ρωσικών και ουκρανικών 
επιχειρήσεων στη Σερβία 

Σε πρόσφατο άρθρο της, η διαδικτυακή πύλη Demostat, ανέφερε ότι η Σερβία έχει 
γίνει o αγαπημένος προορισμός για τις ουκρανικές και ρωσικές επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στο 
Μητρώο Επιχειρήσεων της Σερβίας έχουν καταχωρηθεί 288 ρωσικές εταιρείες και 
730 ελεύθεροι επαγγελματίες. Η πλειονότητα αυτών είναι ρωσικής προελεύσεως. 
Τέλος, το άρθρο επισημαίνει επίσης, ότι σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της 
Σερβίας (NBS), ο αριθμός των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται από μη 
κατοίκους αυξήθηκε από περίπου 27.000 σε περισσότερους από 130.000 έως τις 13 
Ιουνίου τ.έ..  

 Υποβολή υποψηφιότητας Βελιγραδίου για την EXPO 2027 

Στο Παρίσι, σερβική αντιπροσωπεία παρουσίασε την υποψηφιότητα του 
Βελιγραδίου για τη διοργάνωση της παγκόσμιας έκθεσης EXPO 2027. Κατά τον 
Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σερβίας (CCIS), Marko Cadez, η χώρα 
είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αυτή τη διάσημη έκθεση: ‘’Παρά τον ισχυρό 
ανταγωνισμό, δεν υπάρχει για μένα κανένα δίλημμα ότι το Βελιγράδι και η Σερβία 
είναι ο καλύτερος υποψήφιος για την EXPO 2027 και ήρθαμε στο Παρίσι για να το 
αποδείξουμε. Η αντιπροσωπεία μας έχει κάνει μεγάλη δουλειά και είμαι πεπεισμένος 
ότι θα παρουσιάσουμε την πρωτεύουσα μας και ολόκληρη τη χώρα μας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οφείλω τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στη διευθύντρια της 
Έκθεσης του Βελιγραδίου, κα Danka Selic, και στην ομάδα της για την προετοιμασία 
αυτής της υποψηφιότητας. Έκαναν φανταστική δουλειά’’ δήλωσε ο Cadez, όπως 
ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του CCIS. Στην αντιπροσωπεία της Σερβίας 
συμμετείχαν επίσης ο υπεύθυνος του έργου, Dusan Borovcanin, ο επικεφαλής 
αρχιτέκτονας της πόλης, και ο Marko Stojcic ως επικεφαλής πολεοδόμος της πόλης. 

 Joksimovic: Το ‘’Cluster 3’’ δεν "θα ανοίξει" λόγω της μη επιβολής 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας 

Η Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κ. Joksimovic, ανακοίνωσε ότι, ‘’ναι μεν το 
Βελιγράδι δεν κλείνει τα μάτια σε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και γνωρίζει τις 
απαιτήσεις για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη 
Σερβία να ακολουθήσει αυτή την πολιτική, και αυτός είναι ο λόγος που δε θα 
ανοίξει το Cluster 3-Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη, χωρίς Αποκλεισμούς της 
ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ’’. Επιπλέον, η Υπουργός, επεσήμανε ότι δύο στενά 
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και φιλικά έθνη της Σερβίας βρίσκονται σε μεταξύ τους πόλεμο ενώ  η Σερβία είναι 
στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, καθώς δείχνει ανθρωπιά και εν συναίσθηση 
προς τον ουκρανικό λαό.  

 Η NBS αυξάνει το βασικό επιτόκιο πολιτικής στο 2,5%. 

H Εθνική Τράπεζας της Σερβίας (NBS) αποφάσισε να αυξήσει το βασικό επιτόκιο 
πολιτικής κατά 50 μονάδες βάσης, στο 2,5%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 
"κατά τη λήψη της απόφασης για περαιτέρω αυστηροποίηση των νομισματικών 
συνθηκών, η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας έλαβε υπόψη τη συνέχιση της 
κρίσης στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε στην εμβάθυνση της ενεργειακής κρίσης 
παγκοσμίως, σε περαιτέρω άνοδο στις τιμές των πρωτογενών γεωργικών 
προϊόντων καθώς και των βιομηχανικών πρώτων υλών". Όπως στις περισσότερες 
χώρες, ο πληθωρισμός στη Σερβία συνέχισε την ανοδική τροχιά, φθάνοντας το 
9,6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο τ.έ., με τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας 
να εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της αύξησης των 
τιμών. Ο βασικός πληθωρισμός (συνολικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών 
των τροφίμων, της ενέργειας, του αλκοόλ και των τσιγάρων), παρουσίασε επίσης 
αύξηση, αντανακλώντας την ανοδική πορεία του εισαγόμενου πληθωρισμού, 
παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (5,5%).  

 Ανάλυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Βελιγραδίου 

Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, από την αρχή 
του έτους, το ισοζύγιο πληρωμών της Σερβίας έχει επιδεινωθεί, ως αποτέλεσμα 
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η εισροή κεφαλαίων και 
συναλλαγματικών αποθεμάτων έχει επίσης μειωθεί. Περίπου το 70% του 
εμπορικού ελλείμματος προέρχεται από την αγορά ενεργειακών πόρων. Σύμφωνα 
με την έρευνα, οι συνθήκες υπό τις οποίες θα λειτουργήσουν οι εταιρείες το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους είναι εξαιρετικά αβέβαιες, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να 
ανέλθει σε περίπου 3%. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται να είναι επίσης υψηλότερος 
και να διατηρηθεί περισσότερο από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Σημειώνεται, ότι ο 
ετήσιος πληθωρισμός Μαΐου τ.έ. διαμορφώθηκε στο 10,4%, από 5,6% στην αρχή 
του έτους. Το δημόσιο χρέος το πρώτο τετράμηνο τ.έ. αυξήθηκε κατά 800 εκατ. 
ευρώ, ωστόσο η συμμετοχή του στο ΑΕΠ βαίνει μειούμενη. Αν και τα 
συναλλαγματικά αποθέματα της Σερβίας μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2,5 
δισ. ευρώ, η ανάλυση τονίζει ότι σε συνθήκες αυξανόμενου πληθωρισμού μια 
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία είναι περισσότερο ωφέλιμη παρά επιζήμια.  

 H NBS δημοσίευσε τον ετήσιο κατάλογο συστημικών τραπεζών - 
Συμπεριλαμβάνεται εκ νέου η Eurobank Direktna 

Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας - NBS δημοσίευσε στις 19 Ιουνίου τ.έ, τη νέα λίστα 
συστημικών τραπεζών, στην οποία περιλαμβάνονται εννέα σημαντικές τράπεζες 
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στη Σερβία, μαζί με τα επιτόκια κεφαλαιακού αποθέματος για την καθεμία. 
Σημειώνεται ότι στον κατάλογο προστέθηκε ξανά η Eurobank Direktna. Το 
επιτόκιο κεφαλαιακού αποθέματος για τις Banca Intesa, OTP Banka, Raiffeisen 
Banka, NLB Komercijalna Banka και Agroindustrijsko Komercijalna Banka (AIK 
Banka) είναι 2%, ενώ για τις UniCredit Bank, η Postanska Stedionica, η Erste Bank 
και η Eurobank Direktna, ανέρχεται σε 1%. Το επιτόκιο κεφαλαιακού αποθέματος 
εφαρμόζεται από τα μέσα του 2017 και η NBS το επανεξετάζει τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο.  
 

 Μάλι: Αυξήσεις μισθών και συντάξεων 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών της Σερβίας, κ. Σίνισα Μάλι, μέσα στο 
τρέχον έτος θα δοθεί μια πρώτη αύξηση των συντάξεων, ενώ θα ακολουθήσει και 
δεύτερη στις αρχές του 2023  (κατά 18-20%). Ο Υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η 
απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού θα ληφθεί στις 15 Σεπτεμβρίου τ.έ., 
ενώ θα μειωθούν οι μισθολογικές κρατήσεις και θα αυξηθούν οι μισθοί του 
δημόσιου τομέα κατά τουλάχιστον 10-11%. Σημειώνεται, ότι ο Πρόεδρος της 
Σερβίας είχε δηλώσει στις αρχές Ιουνίου τ.έ. ότι οι συντάξεις, ο κατώτατος μισθός 
και οι μισθοί στο δημόσιο τομέα θα αυξηθούν το αργότερο στις αρχές του επόμενου 
έτους.  
 
 

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 
  Έρευνα Αγοράς για τους κλάδους Δομικών Υλικών, Μεγάλων Έργων 
και Ακινήτων στη Σερβία: 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου ολοκλήρωσε διετή έρευνα αγοράς για τους 
σερβικούς κλάδους των δομικών υλικών, μεγάλων έργων και αγοράς ακινήτων: 
Βλ.   https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80137. 
 
 Η Air Serbia και η Turkish Airlines διευρύνουν τη συνεργασία τους 
 
Η Air Serbia, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Σερβίας και η Turkish Airlines,  
εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, ανακοίνωσαν την περαιτέρω εμβάθυνση 
της εμπορικής τους συνεργασίας με ένα νέο Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο 
υπεγράφη, στη Ντόχα κατά την 78η Ετήσια Γενική Συνέλευση της IATA, παρουσία 
των CEO των δύο εταιρειών - κ.κ. Bilal Eksi και Jiri Marek. Στο πλαίσιο του 
Μνημονίου, αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν να προχωρήσουν σε 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα κοινής χρήσης κωδικών,  πτήσεων 
cargo, συχνών επιβατών (FFP) κ.ά. Επιπλέον, από τον Ιούλιο 2022, η Air Serbia θα 
προσθέσει επιπλέον πτήσεις στη γραμμή Βελιγράδι-Κωνσταντινούπολη, με 
αποτέλεσμα ο νέος αριθμός πτήσεων να ανέρχεται σε δέκα (10) ανά εβδομάδα.  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80137
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Ενέργεια- Περιβάλλον  

 
 Η Γερμανική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας-GIZ υπέγραψε 
συμφωνία με τη Σερβία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, κα Zorana 
Mihajlović, υπέγραψε συμφωνία με τη GIZ για την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στη βαλκανική αυτή χώρα.  
Η κα Mihajlović δήλωσε ότι «..το νέο έργο με τη γερμανική υπηρεσία διεθνούς 
συνεργασίας GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - 
αποτελεί τη συνέχεια των κοινών προσπαθειών για τη δημιουργία μιας πράσινης 
οικονομίας, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση 
. της ενεργειακής απόδοσης». Το έργο ονομάζεται Προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στη Σερβία. "Μαζί στοχεύουμε να 
αυξήσουμε τον αριθμό των ‘’prosumers’’ στη Σερβία και να δώσουμε στους πολίτες 
τα μέσα να παράγουν τη δική τους καθαρή ηλεκτρική ενέργεια", δήλωσε ο 
διευθυντής του έργου της GIZ Till Barmeier. 
Σύμφωνα με την κα Mihajlović, είναι προς το συμφέρον της χώρας, της οικονομίας 
και των πολιτών της, να αναπτύξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 
αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση. Η δε κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί έργα 
σε συνεργασία με όλους τους διεθνείς εταίρους. Η Γερμανία είναι ο πιο σημαντικός 
εταίρος της Σερβίας όπως τόνισε η Υπουργός. Τα γερμανο-σερβικά ενεργειακά έργα 
ανέρχονται σε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Ο Πρέσβης της Γερμανίας Thomas Schieb 
επεσήμανε κατά την τελετή υπογραφής ότι «..η συμφωνία αυτή είναι ένα ακόμα 
κεφάλαιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Ενέργειας, πέραν αυτής που υπάρχει με 
τη γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης KfW στον τομέα της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης.» 
 
 Το Κόσσοβο και η Σερβία συμφωνούν στον οδικό χάρτη για την 
εφαρμογή των ενεργειακών συμφωνιών 

 
Μετά από εκτενείς συζητήσεις, οι επικεφαλείς διαπραγματευτές του Κοσσόβου και 
της Σερβίας, Besnik Bislimi και Petar Petković, συμφώνησαν στις Βρυξέλλες για τον 
οδικό χάρτη εφαρμογής των ενεργειακών συμφωνιών στο πλαίσιο του διαλόγου 
υπό την αιγίδα της ΕΕ, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα δύο 
μέρη. Ο οδικός χάρτης καθορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα βήματα 
για την εφαρμογή των ενεργειακών συμφωνιών του 2013 και του 2015, οι οποίες 
είχαν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει. Πιο συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι της Σερβίας και 
του Κοσσόβου συμφώνησαν σε έναν "οδικό χάρτη" σύμφωνα με τον οποίο, η 
Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας του Κοσσόβου θα εκδώσει άδεια προμήθειας στην 
Drustvo Elektrosever, θυγατρική της σερβικής κρατικής εταιρείας ενέργειας 
Elektroprivreda Srbije. Εντός δέκα ημερών από την έκδοση της άδειας, η Drustvo 
Elektrosever "θα υπογράψει τις απαραίτητες τεχνικές συμφωνίες με την KOSTT 
[διαχειριστής του συστήματος δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσσόβου] και 
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την KEDS [εταιρεία διανομής και προμήθειας ενέργειας του Κοσσόβου], 
προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στην τοπική αγορά ενέργειας". 
Οι συμφωνίες αυτές θα επιτρέψουν στην Drustvo Elektrosever "να παρέχει 
υπηρεσίες διανομής (τιμολόγηση, συλλογή, συντήρηση και φυσική σύνδεση νέων 
πελατών) στους τέσσερις βόρειους δήμους με σερβική πλειοψηφία". 
Ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κοσσόβου και επικεφαλής 
διαπραγματευτής Besnik Bislimi, έγραψε στο Twitter ότι "τελικά εγκρίναμε τον 
οδικό χάρτη εφαρμογής των ενεργειακών συμφωνιών του 2013 & 2015", 
προσθέτοντας ότι "αυτό επιτρέπει την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε 4 
βόρειους δήμους του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με τους νόμους και το ρυθμιστικό 
σύστημα του Κοσσυφοπεδίου". Ο οδικός χάρτης αναφέρει επίσης ότι, εντός 30 
ημερών από την έκδοση της άδειας προμήθειας, η KEDS και η KOSTT - υπό τη 
διευκόλυνση της ΕΕ, εφόσον απαιτείται - θα έχουν πρόσβαση στον υποσταθμό 
ηλεκτρικής ενέργειας Valac/Vallaq, καθώς και σε άλλες υποδομές μεταφοράς και 
διανομής. 
Ο υποσταθμός Valac/Vallaq βρίσκεται κοντά στο Zvecan, σε έναν από τους δήμους 
με σερβική πλειοψηφία στο βόρειο Κόσσοβο. Τον Νοέμβριο του 2021, ο πρόεδρος 
της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς τον χαρακτήρισε ως την καρδιά του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσσόβου και το κλειδί για την ενεργειακή σταθερότητα 
της περιοχής.  
Η Σερβία και το Κόσσοβο έκαναν μια αρχική συμφωνία το 2015, σύμφωνα με την 
οποία μια εταιρεία που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι θα έπρεπε να υποβάλει 
αίτηση για την παροχή ενέργειας στους τέσσερις βόρειους δήμους. Όμως αυτό 
εμποδίστηκε στη συνέχεια από τη Σερβία, επειδή η συμφωνία προέβλεπε ότι οι 
εταιρείες που ελέγχονται από τη Σερβία και προσφέρουν προμήθεια ενέργειας θα 
έπρεπε να εγγραφούν στη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας του Κοσσόβου. Η Σερβία 
αρνείται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε σύμβολο της κρατικής υπόστασης της 
πρώην επαρχίας της, της οποίας την ανεξαρτησία δεν αναγνωρίζει. Εξαιτίας αυτού 
του γεγονότος, συμφωνήθηκε στη συνέχεια ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του 
Κοσσόβου KOSTT θα αναγνωριζόταν ως προμηθευτής για ολόκληρη την 
επικράτεια, ενώ η EMS της Σερβίας θα παρείχε υποστήριξη ώστε να γίνει μέλος του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, ENTSO-E. Η KOSTT 
άρχισε να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον EMS σε ολόκληρο το Κόσσοβο τον 
Δεκέμβριο του 2020 και στη συνέχεια έγινε μέλος του ENTSO-E σε ένα κοινό 
ενεργειακό μπλοκ με την Αλβανία. Η ΕΕ χαιρέτισε την υιοθέτηση του οδικού χάρτη 
ως βήμα προόδου για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσόβου και Σερβίας 
προς όφελος όλων των πολιτών. Η ΕΕ ευχαριστεί και τους δύο επικεφαλής 
διαπραγματευτές για τη δέσμευση και την υπεύθυνη προσέγγισή τους στη 
διαδικασία, η οποία οδήγησε στο θετικό αυτό αποτέλεσμα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας να 
παρακολουθεί την τεχνική εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της 
Elektrosever και της KEDS, της εταιρείας διανομής ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου. 
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 Η Σερβία συμφώνησε με το Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στην 
ενέργεια 

Η συνεργασία μεταξύ της Σερβίας και του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της ενέργειας, 
κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου και της ενεργειακής μετάβασης, θα 
συμβάλει στη βελτίωση των συνολικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε η 
Υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας, κα Zorana Mihajlovic, μετά την υπογραφή της 
Συμφωνίας μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Σερβίας για τη συνεργασία στον 
τομέα της ενέργειας και της εξόρυξης. Πραγματοποιήθηκαν και συνομιλίες με τον 
Βούλγαρο υπουργό Ενέργειας, Parviz Shahbazov. Η δε υπογραφείσα συμφωνία θα 
ενισχύσει περαιτέρω τις συνέργειες, ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου (φ.α.), 
δεδομένου ότι ο νότιος διάδρομος φ.α. είναι σημαντικός για τον εφοδιασμό 
ολόκληρης της Ευρώπης, όπως και η διαφοροποίηση των διαδρομών και των 
προμηθευτών. Η υπογραφείσα συμφωνία ανοίγει το δρόμο για νέες ευκαιρίες 
συνεργασίας όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Το Αζερμπαϊτζάν έχει 
πλεονάσματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στον τομέα της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνολογιών και 
νέων επενδύσεων στις ΑΠΕ. 

Ο Shahbazov δήλωσε ότι ‘’αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε 
μελλοντικές κοινές δράσεις, όταν πρόκειται για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού 
Αερίου, καθώς και για άλλα ενεργειακά και οικονομικά θέματα’’. Η διασύνδεση 
Σερβίας-Βουλγαρίας ανοίγει πολυάριθμες ευκαιρίες για συνεργασία στον τομέα του 
φυσικού αερίου, τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνομιλιών που 
αφορούν όλους τους ενεργειακούς τομείς, όχι μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και τις 
ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 
Εκδηλώσεις-Διεθνείς Εκθέσεις 

 
 Σύνοδος Κορυφής για τις οδικές μεταφορές στα Δυτικά Βαλκάνια - 
"Διαμορφώνοντας το μέλλον: ασφαλείς, έξυπνοι και βιώσιμοι δρόμοι" 

Στα Τίρανα, στις 7 Ιουνίου τ.έ., ο Σέρβος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών 
Τόμισλαβ Μομίροβιτς και εκπρόσωποι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, 
υπέγραψαν έγγραφο με τίτλο "Προσηλωμένοι στους δρόμους των μέλλοντος", που 
προβλέπει επενδύσεις σε σύγχρονες οδικές υποδομές και την προώθηση 
εναλλακτικών καυσίμων. 
Μετά την υπογραφή του εγγράφου, ο Momirovic δήλωσε ότι η Σερβία είχε 
επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, 
αλλά τα έργα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από ‘’χαλάρωση’’των συνοριακών 
διαδικασιών, προκειμένου να βοηθηθούν "οι εθνικές οικονομίες. Το έγγραφο 
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υπογράφηκε κατά τη διάρκεια του Western Balkans Road Summit, που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του της Μόνιμης Γραμματείας Μεταφορών 
Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). 

 Fintech1 Forum - Finticipate , Βελιγράδι 3 Ιουνίου 2022  

Το πρώτο Φόρουμ για την χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech Forum – 
Finticipate) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3/6 τ.ε. στο Βελιγράδι. Το 
συνέδριο καλωσόρισε η κα Dragana Stanić, Υποδιοικητής της Εθνικής(κεντρικής) 
Τράπεζας-(NBS) της Σερβίας, η οποία περιέγραψε τις προκλήσεις της νέας εποχής 
καθώς και τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η NBS προκειμένου να διευκολύνει την 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις τραπεζικές συναλλαγές. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, HANFA, 
καθώς και πολλοί γνωστοί διεθνείς και περιφερειακοί ‘’παίκτες’’ της αγοράς του 
Fintech, ‘’startup’’ εταιρείες, επιχειρηματίες, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, 
τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές,  επενδυτικά κεφάλαια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και εταιρείες τεχνολογίας όπως Raiffeisen Bank, Finspot, BDO Ventures, Hoe Law, 
Airt, Electrocoin, Leanpay, Aircash, Identyum, Powrs κ.λπ. 

 
Τεχνολογία - Καινοτομία 

Στο τελευταίο τεύχος της τακτικής ετήσιας έκθεσης του αμερικανικού οργανισμού 
Startup Genome, επισημαίνονται τα εξαιρετικά αποτελέσματα του οικοσυστήματος 
των σερβικών νεοφυών επιχειρήσεων, δήλωσε ο Yπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο, 
αρμόδιος για τις καινοτομίες και την τεχνολογική ανάπτυξη, Νέναντ Πόποβιτς. Ο 
ίδιος ανέφερε ότι η Σερβία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην προσέλκυση 
άμεσων ξένων επενδύσεων ανά κάτοικο, όπως επιβεβαιώνεται από τα 
αποτελέσματα της έκθεσης. Τόνισε ότι, το 2021, οι τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις 
προσέλκυσαν πάνω από 135 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, σημειώνοντας 
αύξηση 600% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και πραγματοποίησαν έσοδα 
από εξαγωγές του τεχνολογικού τομέα ύψους 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο 
Υπουργός τόνισε ότι η ύπαρξη της θετικής τάσης στην ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος καινοτομίας της Σερβίας είναι αποτέλεσμα του εξαιρετικού έργου  
Σέρβων μηχανικών, καινοτόμων τεχνικών σχολών, ιδιωτικών πρωτοβουλιών, όπως 
η ‘’Ψηφιακή Σερβία’’, καθώς και συστημικών μέτρων της κυβέρνησης, ιδρυμάτων ή 
οργανισμών της. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, ένα από τα σημαντικότερα 
βήματα προόδου είναι η υιοθέτηση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων από το 2021 έως το 2025, η οποία 

                                                 
1
 Ο όρος περιγράφει των κλάδο παροχής χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω καινοτόμων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2022 

 

 

 10 

αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος των νεοφυών 
επιχειρήσεων και στην υποκίνηση των καινοτομιών. 

Συγκεκριμένα, αυτό συνεπάγεται την αναβάθμιση των υποδομών και των 
προγραμμάτων υποστήριξης, την επιβεβαίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε 
όλα τα επίπεδα, καθώς και τον γενικό στόχο που είναι 1.200 ενεργές νεοφυείς 
επιχειρήσεις στη χώρα. Τα τυχερά παιχνίδια και ο τομέας ‘’blockchain’’ 
αξιολογούνται ως οι ισχυρότεροι στο οικοσύστημα της Σερβίας. Ο κλάδος των 
τυχερών παιχνιδιών απασχολεί πάνω από 2.200 άτομα και το 2021 
πραγματοποίησε έσοδα ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου. Υπό αυτή την έννοια, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Nordeus έγινε μέρος της Take Two. Από την 
άλλη πλευρά, η Σερβία έχει καταστεί κορυφαίος προορισμός για την ανάπτυξη 
προϊόντων που βασίζονται στην ‘’blockchain’’. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες 
επενδύσεις ήταν ακριβώς αυτή που έλαβε η πλατφόρμα ανάπτυξης ‘’blockchain 
Tenderly’’, ύψους 58,6 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Ως ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά 
της, η έκθεση αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων και οργανισμών που παρέχουν υποστήριξη σε τοπικές ομάδες 
νεοφυών επιχειρήσεων, όπως η ομάδα επιχειρηματικών αγγέλων, που ιδρύθηκε 
από την πρωτοβουλία Digital Serbia. 

 Kρατικές δαπάνες για τον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) – 2021 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας, το 2021, 
δαπανήθηκαν 26.588.164 χιλιάδες RSD  για δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα, 
σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο των 
συνολικών κονδυλίων  για Ε&Α προς το ΑΕΠ έφτασε το 0,42% ενώ το μεγαλύτερο 
ποσοστό κατευθύνθηκε στον δημόσιο τομέα (62,7%), με τον τομέα της 
εκπαίδευσης να έρχεται στη δεύτερη θέση (22,8%). 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-belgrade@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές(Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά 
τους. 
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