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Οικονομικό Προφίλ 

 Δημόςιο Χρϋοσ& Δημοςιονομικό Έλλειμμα Σερβύασ 2020 
ύμφωνα με το Τπουργεύο Οικονομικών τησ ερβύασ, ςτο τϋλοσ Δεκεμβρύου 2020, το 
δημόςιο χρϋοσ τησ χώρασ ανόλθε ςε 26,66 διςεκατομμύρια ευρώ, ό 56,8% του ΑΕΠ. Σο 
μερύδιο του δημοςύου χρϋουσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ τον Δεκϋμβριο παρϋμεινε αμετϊβλητο 
ςε ςύγκριςη με τον προηγούμενο μόνα και, ςύμφωνα με το Τπουργεύο, εύναι πολύ 
χαμηλότερο από ό, τι προβλεπόταν από οριςμϋνα ανεξϊρτητα κρατικϊ όργανα, τα οπούα 
εύχαν εκτιμόςει ότι, το 2020, το ϋτοσ τησ πανδημύασ, θα ξεπερνούςε 60% του ΑΕΠ. 
το τϋλοσ Δεκεμβρύου 2019, το δημόςιο χρϋοσ ανόλθε ςε 23,94 διςεκατομμύρια ευρώ, 
αντιπροςωπεύοντασ το 52% του ΑΕΠ, πρϊγμα που ςημαύνει ότιτο 2020, αυξόθηκε κατϊ 
2,72 ευρώ διςεκατομμύρια, ό 4,8 εκατοςτιαύεσ μονϊδεσ. 
Σο ϋλλειμμα του προώπολογιςμού, ςύμφωνα με το Τπουργεύο, ανόλθε το 2020  ςε459,1 δισ 
Δηνϊρια (1 Ευρώ - 118 Δηνϊρια) ό 8,3% του ΑΕΠ. Σο αποτϋλεςμα όταν κατϊ 24 δισ Δηνϊρια ό 
0,5% του ΑΕΠ καλύτερο από ό, τι εύχε προγραμματιςτεύ, ενώ τα ϋςοδα του 
προώπολογιςμού ανόλθαν ςε 1,257 δισ Δηνϊρια και οι δαπϊνεσ ςε 1,716 δισ. Σο ϋλλειμμα τον  
Δεκϋμβριο του 2019 όταν 84,3 δισ Δηνϊρια. 
 

 Η οικονομικό ανϊπτυξη τησ Σερβύασ προβλϋπεται ςε 5-6% για το 2021 
Η ΚεντρικόΣρϊπεζα τησ ερβύασ(NBS) αναμϋνει οικονομικό ανϊκαμψη ό ρυθμό αύξηςησ 
του Ακαθϊριςτου Εγχώριου Προώόντοσ που κυμαύνεται από 5,0 ϋωσ 6,0% για το 2021. 
Επιπλϋον, εκτιμϊ ότι η αύξηςη του ΑΕΠ θα εξαρτηθεύ από την εγχώρια ζότηςη και τισ 
εξαγωγϋσ, οι οπούεσ επηρεϊζονται από την οικονομικό ανϊπτυξη τησ ζώνησ του ευρώπου 
κυμαύνεται ςόμερα ςε περύπου 4,0 τοισ εκατό το 2021. 
ύμφωνα με τη NBS, η ϋγκαιρη και επαρκόσ ανταπόκριςη ςτισ προκλόςεισ των 
υπευθύνων οικονομικόσ πολιτικόσ ςτη ερβύα θα ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξη, και ςε αυτό τη 
βϊςη, θα παραςχεθούν ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ χρηματοδότηςησ ςτισ παραγωγικϋσ 
ικανότητεσ. "ύμφωνα με την εκτύμηςό μασ, οι ύδιοι παρϊγοντεσ θα προςφϋρουν μια 
ςταθερό μεςοπρόθεςμη πορεύα τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ τησ ερβύασ 
περύπου 4,0 τοισ εκατό ετηςύωσ τα επόμενα χρόνια", αναφϋρει  η ϋκθεςη. 
Η NBS λϋει ότι οι κύνδυνοι ςύμφωνα με αυτϋσ τισ προβλϋψεισ για το 2021 εύναι ςυμμετρικού 
και ςχετύζονται κυρύωσ με την πορεύα τησ πανδημύασ και την αποτελεςματικότητα τησ 
καταςτολόσ τησ.Σαυτόχρονα, οι κύνδυνοι που προκύπτουν από το διεθνϋσ περιβϊλλον 
εύναι πιο ϋντονοι λόγω τησ εκ νϋου εξϊπλωςησ του ιού από τον Οκτώβριο 2020, τησ 
εμφϊνιςησ νϋων ςτελεχών, καθώσ και τησ ενύςχυςησ των μϋτρων υγεύασ ςε πολλϋσ χώρεσ, 
ιδύωσ ςτη ζώνη του ευρώ . 
«Δεδομϋνησ τησ ανακούνωςησ ενόσ νϋου πακϋτου οικονομικόσ βοόθειασ και του γρόγορου 
ρυθμού εμβολιαςμού του πληθυςμού ςτη χώρα μασ, η ανϊκαμψη τησ εγχώριασ ζότηςησ 
θα μπορούςε να εύναι ταχύτερη από το αναμενόμενο. Ο εμβολιαςμόσ ‘’πϊει καλϊ’’, και 
ιδύωσ το γεγονόσ ότι η ερβύα ςυγκαταλϋγεται μεταξύ των κορυφαύων χωρών τησ 
Ευρώπησ και του κόςμου όςον αφορϊ τον αριθμό των εμβολιαςμϋνων πολιτών, ςε ςχϋςη 
με τον ςυνολικό αριθμό κατούκων», επεςόμανε η Επικεφαλόσ τησ NBS κα Γιοργκόβανκα 
Σαμπϊκοβιτσ. 
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 Συναλλαγματικϊ διαθϋςιμα και αποθϋματα χρυςού Σερβύασ 

ύμφωνα με ανακούνωςη τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ ερβύασ (NBS), ςτισ 31 Ιανουαρύου 2021, 
τα ακαθϊριςτα ςυναλλαγματικϊ αποθϋματα τησ ερβύασ ανόλθαν ςε 13,6 εκατ. ευρώ, εκ 
των οπούων το 13% αποτελούςε αποθεματικό χρυςού. υνολικϊ, η Εθνικό Σρϊπεζα τησ 
ερβύασ (NBS) διαθϋτει 35,75 τόνουσ χρυςού, αξύασ 1,77 δισ ευρώ.Σο μερύδιο του χρυςού 
ςτα αποθϋματα ςυναλλϊγματοσ αυξόθηκε από 5,7% ςτα τϋλη του 2020 ςε 13% ςτισ 31 
Ιανουαρύου 2021. 

 
 Αύξηςη τησ τιμόσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτη Σερβύα  

Η τιμό τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για ςτη ερβύα αυξόθηκε από την 1η Υεβρουαρύου τ.ϋ., 
κατϊ 3,4%.Η μϋςη τιμό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για τουσ αγοραςτϋσ που ϋχουν δικαύωμα 
εγγυημϋνησ προμόθειασ ςε ρυθμιζόμενεσ τιμϋσ, δηλαδό για τα νοικοκυριϊ και τουσ 
μικρούσ αγοραςτϋσ, εύναι πλϋον 7,867 RSD ανϊ KWh, χωρύσ τϋλη και φόρουσ. 
Η αύξηςη αυτό, εύχε εγκριθεύ  από τον Οργανιςμό Ενϋργειασ τον Δεκϋμβριο του 2020, ενώ 
η  τελευταύα μεταβολό εύχεπραγματοποιηθεύ την 1η Δεκεμβρύου 2019, όταν η τιμό του 
ηλεκτρικού ρεύματοσ αυξόθηκε κατϊ 3,9%. 
 

 Εφαρμογό Νόμου «Πόθεν Έςχεσ» ςτη Σερβύα 
ύμφωνα με ανακούνωςη του Τπουργού Οικονομικών τησ ερβύασ, κ. Sinisa Mali, το 
Τπουργεύο ετοιμϊζεται να εφαρμόςει τον εγκριθϋντα ςτισ 29 Υεβρουαρύου του 2020 νόμο  
για το «πόθεν ϋςχεσ» και την επιβολό ειδικού φόρου. Ο Υόροσ αυτόσ θα ςτοχεύει 
πρωτύςτωσ τα φυςικϊ πρόςωπα με τη μεγαλύτερη διαφορϊ μεταξύ νόμιμων κερδών και 
δαπανών . Μιλώντασ ςτο ςερβικό κοινοβούλιο, ο κ. Mali, εύπε ότι η εφαρμογό του νόμου, 
μετϊ από κϊποιεσ τροποποιόςεισ, θα ξεκινόςει ςτισ 12 Μαρτύου τ.ϋ, και αναμϋνεται ότι θα 
βελτιώςει την αποτελεςματικότητα τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ενώ θα 
αποτρϋψει επύςησ, τη φοροδιαφυγό και τα παρϊνομα κϋρδη. 
 

 Αύξηςη τησ παραγωγόσ βιολογικών τροφύμων παρϊ την πανδημύα COVID-19 
ύμφωνα με το ερβικό Τπουργεύο Γεωργύασ, Δαςών και Διαχεύριςησ Τδϊτων, παρϊ την 
κρύςη τησ πανδημύασ COVID-19, η καλλιϋργεια βιολογικών τροφύμων ςτη ερβύα αυξόθηκε 
το 2020 κατϊ 800 εκτϊρια, ξεπερνώντασ πλϋον τα 21.000 εκτϊρια. ύμφωνα με δηλώςεισ 
του κ.  Branislav Raketic, ανώτερου ςτελϋχουσ του Τπουργεύου, η ερβύα ϋχει περύπου 
7.000 παραγωγούσ βιολογικών τροφύμων και  ο τομϋασ των βιολογικών τροφύμων 
αναπτύςςεται ςυνεχώσ. Ψσ προσ τη διαδικαςύα ϋναρξησ παραγωγόσ και εμπορύασ 
βιολογικών προώόντων, εξόγηςε, ότι οι  πιθανού παραγωγού θα πρϋπει πρώτα να 
υπογρϊψουν ςύμβαςη με ϋναν από τουσ ϋξι οργανιςμούσ ελϋγχου, οι οπούοι  ϋχουν λϊβει 
ειδικό ϊδεια από το Τπουργεύο Γεωργύασ.  
Επιπλϋον ςύμφωνα με τη Serbia Organica, ςημαντικϋσ αυξόςεισ ςημειώθηκαν ςτη 
βιολογικό μελιςςοκομύα και τη βιολογικό εκτροφό πουλερικών, ενώ η παραγωγό 
βιολογικών φυτών αντιπροςωπεύει 0,61% τησ ςυνολικόσ γεωργικόσ γησ.   
 

 Στοιχεύα Πληθωριςμού Ιανουϊριοσ 2021 
ύμφωνα με τη τατιςτικό Τπηρεςύα τησ ερβύασ, οι τιμϋσ αγαθών και υπηρεςιών 
αυξόθηκαν τονΙανουϊριο του 2021 κατϊ 0,4%, ςε ςχϋςη με τον Δεκϋμβριο του 2020 και 
κατϊ 1,1%ςυγκριτικϊ με τον Ιανουϊριο του 2020. Σον Ιανουϊριο του 2021 ςε ςχϋςη με το 
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Δεκϋμβριο του 2020, παρατηρόθηκε αύξηςη τιμών ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: τϋγαςη, νερό, 
ηλεκτρικό ρεύμα, φυςικό αϋριο και ϊλλα καύςιμα (2,2%), Μεταφορϋσ (1,3%), Χυχαγωγύα και 
Πολιτιςμόσ (0,9%), Εςτιατόρια και ξενοδοχεύα (0,2%)  Υαγητό και μη αλκοολούχα ποτϊ και 
Τγεύα (το καθϋνα κατϊ 0,1%). Μεύωςη ςημειώθηκε ςτισ κατηγορύεσ: Ρούχα και Τποδόματα 
(-1,7%) και Επικοινωνύα (-0,7%). Οι τιμϋσ των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεςιών παρϋμειναν 
ωσ επύ το πλεύςτον αμετϊβλητεσ. Σϋλοσ, ςυνολικϊ το 2020,  η αύξηςη των τιμών 
καταναλωτό ανόλθε ςε 1,6% κατϊ μϋςο όρο, ςε ςχϋςη με το 2019.  
 

 H Σερβικό Κυβϋρνηςη ενϋκρινε το τρύτο πακϋτο για την υποςτόριξη του εμπορύου και των 
πολιτών 
τισ 11 Υεβρουαρύου, η ςερβικό κυβϋρνηςη ενϋκρινε το τρύτο πακϋτο για την υποςτόριξη 
του εμπορύου και του πληθυςμού, αξύασ 249,4 διςεκατομμυρύων RSD, με ςτόχο την 
ανακούφιςη από τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ του κορωνοώού, ανακούνωςε η 
Πρωθυπουργόσ κα AnaBrnabic. Κατϊ την παρουςύαςη των νϋων μϋτρων βοόθειασ η 
Πρωθυπουργόσ τόνιςε ότι τα δύο προηγούμενα πακϋταόταν επιτυχημϋνα, ϋγκαιρα και 
καλϊ ςχεδιαςμϋνα, και ότι η οικονομύα εύχε δεύξει «ανθεκτικότητα» κϊτι που οι ξϋνοι 
επενδυτϋσ εκτύμηςαν.Με τα δύο προηγούμενα πακϋτα, η ςυνολικό βοόθειατου κρϊτουσ 
ςτο εμπόριο θα ανϋρχοντανςε 953 διςεκατομμύρια RSD ό 8 διςεκατομμύρια ευρώ. 
Ειδικότερα: 
-Ελϊχιςτοι μιςθού και ϊμεςεσ πληρωμϋσ: 
Ωμεςη υποςτόριξη του 50% του ελϊχιςτου μιςθού για τρεισ μόνεσ θα δοθεύ ςε ςυνολικϊ 
1.505.093 επιχειρηματύεσ και εργαζόμενουσ ςε πολύ μικρϋσ, μικρϋσ, μεςαύεσ και μεγϊλεσ 
επιχειρόςεισ. Σα μϋτρα δεν περιλαμβϊνουν τρϊπεζεσ και χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα. 
Σο μϋτρο εύναι ςε ιςχύαπό την 1η Μαρτύου, η πρώτη πληρωμό ϋχει προγραμματιςτεύ για 
τισ 8 Απριλύου, η δεύτερη για τον Μϊιο και η τρύτη για τον Ιούνιο 2021. 
Με την αποδοχό αυτών των μϋτρων, οι εταιρεύεσ υποχρεούνται να μην μειώςουν τον 
αριθμό των εργαζομϋνων περιςςότερο από 10% ϋωσ τη λόξη περιόδου τριών μηνών, από 
την καταβολό του τελικού ελϊχιςτου μιςθού , όπωσ και να μην πληρώςουν μερύςματα. Οι 
εταιρεύεσ μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη για αυτϊ τα χρόματα από την 1η Μαρτύου, 
ςυμπληρώνοντασ ϋνα ϋντυπο ςτην πύλη τησ φορολογικόσ διούκηςησ. 
Εκτόσ από το 50% του ελϊχιςτου μιςθού κατϊ τη διϊρκεια μιασ περιόδου τριών μηνών, 
ϋνασ ϊλλοσ ελϊχιςτοσ μιςθόσ (32.000 RSD ανϊ εργαζόμενο) θα δοθεύ ςε διαχειριςτϋσ 
εγκαταςτϊςεων φιλοξενύασ, ταξιδιωτικϊ γραφεύα, εξουςιοδοτημϋνουσ τουριςτικούσ 
οδηγούσ και ςυνοδούσ, καθώσ και ξενοδοχεύα, θϋρετρα. και γραφεύα ενοικύαςησ 
αυτοκινότων. Η πληρωμό του 50% του κατώτατου μιςθού θα γύνει τον Απρύλιο, τον Μϊιο 
και τον Ιούνιο και η πληρωμό ολόκληρου του κατώτατου μιςθού ϋχει προγραμματιςτεύ 
για τον Ιούλιο τ.ϋ.. 
Σα ξενοδοχεύα τησ πόλησ θα λϊβουν μια ϊλλη μορφό ϊμεςησ κρατικόσ ςτόριξησ ύψουσ 350 
EUR ανϊ μεμονωμϋνο κρεβϊτι και 150 EUR ανϊ μονϊδα καταλύματοσ. 
Θα παρϋχεται επύςησ ϊμεςη υποςτόριξη ςτον τομϋα των μεταφορϋων επιβατών, των 
οδικών μεταφορών και των ςταθμών λεωφορεύων, ο οπούοσ ςυνεπϊγεται 600 ευρώ ανϊ 
λεωφορεύο ςε περύοδο ϋξι μηνών. 
-Σύςτημα εγγύηςησ ρευςτότητασ: 
Προκειμϋνου να διατηρηθεύ η ρευςτότητα του ιδιωτικού τομϋα, το κρϊτοσ αποφϊςιςε να 
επεκτεύνει το τρϋχον καθεςτώσ εγγύηςησ κατϊ επιπλϋον 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα 
θεςπιςτεύ επύςησ ϋνα νϋο ςύςτημα εγγυόςεων για την υποςτόριξη των πλϋον 
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διακυβευμϋνων εταιρειών. Οι λεπτομϋρειεσ του νϋου καθεςτώτοσ εγγύηςησ θα 
καθοριςτούν μϋςω διαπραγματεύςεων με τρϊπεζεσ. 
-Χρόματα για πολύτεσ και ςυνταξιούχουσ: 
Οι ϋρβοι πολύτεσ θα λϊβουν 60 ευρώ ο καθϋνασ μϋςω τησ νϋασ δϋςμησ μϋτρων και η 
πληρωμό θα πραγματοποιηθεύ ςε δύο δόςεισ, τον Μϊιο και τον Νοϋμβριο 2021. Οι 
ςυνταξιούχοι θα λϊβουν επιπλϋον 50 ευρώ. Σο ποςό θα ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 110 ευρώ 
για κϊθε ςυνταξιούχο. 

Υποδομές - Μεηαθορές - Καηαζκεσές 

 Έναρξη καταςκευόσ του μετρό του Βελιγραδύου τον Νοϋμβριο 
ε ςυνϋχεια ςυνϊντηςόσ του ςτισ αρχϋσ Υεβρουαρύου ςτο Παρύςι με τον Γϊλλο Πρόεδρο, κ. 
Emmanue lMacron, ο Πρόεδροσ τησ ερβύασ, κ.Aleksandar Vucic δόλωςε ότι η καταςκευό 
τησ πρώτησ γραμμόσ του μετρό θα ξεκινόςει μϋχρι το τϋλοσ του 2021, ενώ ςχεδιϊζεται και 
η καταςκευό μιασ τρύτησ γραμμόσ. Οι εργαςύεσ αναμϋνεται να ϋχουν ολοκληρωθεύ ϋωσ το 
2030. Η πρώτη γραμμό θα ϋχει ωσ αφετηρύα το Mirijevo, καταλόγοντασ ςτο Zeleznik, και 
θα ολοκληρωθεύ ϋωσ το τϋλοσ του 2027. Η δεύτερη, θα ςυνδϋει το Mirijevo και το Zemun, 
και ο κεντρικόσ ςταθμόσ θα βρύςκεται κοντϊ ςτο Belgrade Waterfront. Σϋλοσ, η Σρύτη 
γραμμό θα ςυνδϋει το Νϋο Βελιγρϊδι, από το Block 71 ό 72, με το κϋντρο τησ πόλησ. 
ε ςυνϋχεια των ανωτϋρω ο Τπουργόσ Καταςκευών, Μεταφορών και Τποδομών τησ 
ερβύασ, κ. Tomislav Momirovic, μετϊ από ςυνϊντηςη με εκπροςώπουσ τησ γαλλικόσ 
εταιρεύασ Egis Rail, επιβεβαύωςε ότι οι εργαςύεσ καταςκευόσ τησ πρώτησ γραμμόσ του  
μετρό θα ξεκινόςουν τον προςεχό Νοϋμβριο, ενώ τησ δεύτερησ το 2022. Τπενθυμύζεται ότι 
η EgisRail, εύναι η εταιρεύα η οπούα ϋχει αναλϊβει τον ςχεδιαςμό του ϋργου. 
 

 Αύξηςη των αιτόςεων ϋκδοςησ οικοδομικών αδειών το 2020  
ύμφωνα με ανακούνωςη του NALED (National Alliance for Local Economic Development), 
το 2020 υποβλόθηκαν ςτη ερβύα 116.737 αιτόςεισ για ϋκδοςηοικοδομικών αδειών, 8% 
περιςςότερεσ ςε ςχϋςη με το 2019, ενώ μϋχρι τον Υεβρουϊριο του τρϋχοντοσ ϋτουσ, το 98% 
των αιτόςεων εύχε διεκπεραιωθεύ και το 86% εύχε λϊβει ϋγκριςη. ύμφωνα με το NALED, τα 
ςτοιχεύα δεύχνουν ότι παρότι η πανδημύα ϋθεςε ςε κύνδυνο πολλούσ κλϊδουσ τησ 
οικονομύασ, ο καταςκευαςτικόσ τομϋασ βρύςκεται ακόμη ςε ϊνοδο. Επιπλϋον, οι περιοχϋσ 
Sremska Mitrovica, NoviSad, Sombor, Kragujevac και Sabac περιλαμβϊνονται ςτη λύςτα των 
πόλεων με τα καλύτερα αποτελϋςματα, ωσ προσ την ϋκδοςη καταςκευαςτικών αδειών 
για το 2020. Ο Πρόεδροσ και Διευθυντόσ του "MKGroup", κ.JovanPurar, δόλωςε ότι 
χρειϊςτηκαν εννϋα ημϋρεσ για να λϊβει ϊδεια καταςκευόσ το 2019, ενώ το 2020, η ύδια 
διαδικαςύα ολοκληρώθηκε ςε επτϊ εργϊςιμεσ ημϋρεσ. ύμφωνα με τον ύδιο, ο μϋςοσ όροσ 
τωνημερών ϋκδοςησ των αδειών, υπερβαύνει ελαφρώσ τισ προθεςμύεσ που ορύζει ο νόμοσ, 
αλλϊ εύναι ενθαρρυντικό, ότι ο μϋςοσ χρόνοσ ϋκδοςησ για όλουσ τουσ τύπουσ αδειών ϋχει 
μειωθεύ ςε ςύγκριςη με το 2019. 
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 Η Σερβύα υπϋγραψε ςυμφωνύα ύψουσ 3,2 δισ ευρώ με το CRBC τησ Κύνασ για ϋργα 
επεξεργαςύασ λυμϊτων και χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ 
Η κινεζικό CRBC (China Road and Bridge Corporation) ςυμφώνηςε να ςχεδιϊςει και να 
καταςκευϊςει δεκϊδεσ τοπικϊ ςυςτόματα επεξεργαςύασ λυμϊτων ςτη ερβύα και να 
αποκαταςτόςει ό να καταςκευϊςει ϋξι περιφερειακούσ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ ςτη 
χώρα.Οι ςυμβϊςεισ ανϋρχονται ςε 3,2 διςεκατομμύρια ευρώ. 
Ο Τπουργόσ Καταςκευών, Μεταφορών και Τποδομών, κ. Tomislav Momirović, και o 
Διευθυντόσ τησ China Road and Bridge Corp. (CRBC) για τη ερβύα, κ. Zhang Xiaoyuan, 
υπϋγραψαν εμπορικϋσ ςυμβϊςεισ για το ςχεδιαςμό και την καταςκευό δημοτικών 
μονϊδων και δικτύων επεξεργαςύασ λυμϊτων όπωσ και ϋργων υγειονομικόσ ταφόσ. 
Σο Τπουργεύο ανϋφερε ότι "η ςυμφωνύα ύψουσ 3,2 διςεκατομμυρύων επιτρϋπει ςε πολλούσ 
δόμουσ και πόλεισ να ξεπερϊςουν μακροχρόνια ζητόματα υποδομόσ και ότι αυτό τη 
ςτιγμό εύναι η μεγαλύτερη προγραμματιςμϋνη επϋνδυςη ςτη χώρα και μϋροσ του ςχεδύου 
ερβύασ 2020-2025". 
Οι ςυμβϊςεισ ανούγουν το δρόμο για την καταςκευό μονϊδων επεξεργαςύασ λυμϊτων, 
αντλιοςταςύων και δικτύων αποχϋτευςησ ςε 65 δημοτικϋσ μονϊδεσ, με ςυνολικϊ 73 ϋργα, 
μαζύ με την αποκατϊςταςη ό την καταςκευό ϋξι περιφερειακών χώρων υγειονομικόσ 
ταφόσ.Σα ϋργα πρϋπει να ολοκληρωθούν εντόσ πϋντε ετών από την ημερομηνύα ϊδειασ 
καταςκευόσ.Οι εγκαταςτϊςεισ καθαριςμού λυμϊτων θα περιλαμβϊνουν μονϊδεσ 
επεξεργαςύασ ιλύοσ και οι ϋρβοι υπεργολϊβοι θα ςυμμετϊςχουν με μερύδιο τουλϊχιςτον 
49%. 
Σα ϋργα θα διεξαχθούν ςύμφωνα με το λεγόμενο μοντϋλο κύτρινου βιβλύου τησ Διεθνούσ 
Ομοςπονδύασ Μηχανικών υμβούλων (FIDIC), όπου οι πόλεισ και οι δόμοι θα ϋχουν την 
ιδιότητα του επενδυτό. 
Η CRBC, που ελϋγχεται από την China Communications Construction Co., δραςτηριοποιεύται 
ςε ϋργα καταςκευόσ δρόμων και ςιδηροδρόμων. Φτύζει επύςησ αυτοκινητόδρομο ςτο 
Μαυροβούνιο. ημειωτϋον, το Βελιγρϊδι υπϋγραψε ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ με την China 
Machinery Engineering Corp. πριν από ϋνα χρόνο για την χρηματοδότηςη τησ ϋρευνασ και 
του ςχεδιαςμού ενόσ ςυςτόματοσ ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ λυμϊτων. ε ξεχωριςτό 
ςυμφωνύα, η πρωτεύουςα τησ ερβύασ εξουςιοδότηςε την CMEC να ξεκινόςει τισ 
προπαραςκευαςτικϋσ δραςτηριότητεσ για το ϋργο, εκτιμώμενη ςυνολικϊ ϋωσ 771 
εκατομμύρια ευρώ. 
 

 Καταςκευό του διαδρόμου Fruska Gora - Ανούγει ο διαγωνιςμόσ για τον τεχνικό ϋλεγχο του 
ϋργου. 
Οι "Διϊδρομοι PE" τησ ερβύασ κύνηςαν τη διαδικαςύα δημόςιων ςυμβϊςεων για την 
υπηρεςύα τεχνικού ελϋγχου τησ τεκμηρύωςησ του ϋργου για τον διϊδρομο Fruska Gora. 
Ο διαγωνιςμόσ αφορϊ τϋςςερα τμόματα τησ μελλοντικόσ διαδρομόσ υψηλόσ ταχύτητασ 
Νόβι αντ-Ρούμα - ενότητα 1: Αυτοκινητόδρομοσ E-75-Paragovo. Ενότητα 2: Παρϊγκαβο - 
αρχό τησ παρϊκαμψησ Ruma. ενότητα 3: Kac-Petrovaradin (αυτοκινητόδρομοσ E-75) · και 
ενότητα 4: ϋναρξη τησ παρϊκαμψησ Ruma- Ruma (E-70). 
Η αξύα του ελϋγχου του ϋργου του διαδρόμου Fruska Gora εκτιμϊται ςε 30 εκατομμύρια 
RSD, χωρύσ ΥΠΑ και οι προςφορϋσ μπορούν να υποβληθούν ϋωσ τισ 9 Μαρτύου. 
Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του ϋργου ςτην τεκμηρύωςη του διαγωνιςμού αναφϋρουν ότι ο 
διϊδρομοσ Fruska Gora θα ϋχει τϋςςερισ λωρύδεσ με πλϊτοσ 3,50 m το καθϋνα, ςυνολικϊ 14 
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διαςταυρωμϋνεσ διαςταυρώςεισ και ςτισ τϋςςερισ ενότητεσ, δύο ςόραγγεσ - «Sirine» 
(πεζόδρομοσ) - ςόραγγα ποδηλαςύασ) και "Iriski Venac", 42 γϋφυρεσ και 10 υπερβϊςεισ. 
Η εκτιμώμενη αξύα τησ καταςκευόσ ολόκληρησ τησ διαδρομόσ εύναι 58,9 διςεκατομμύρια 
RSD, δηλαδό περύπου 500 εκατομμύρια ευρώ. 
Τπενθυμύζουμε ότι το ϋργο του διαδρόμου Fruska Gora, μόκουσ περύπου 48 χιλιομϋτρων, 
υλοποιεύται με βϊςη τη ςυμφωνύα μεταξύ τησ Κυβϋρνηςησ τησ ερβύασ ωσ 
χρηματοδοτικού φορϋα, των Οδών τησ ερβύασ ωσ επενδυτό, των διαδρόμων τησ ερβύασ 
ωσ αναθϋτοντοσ φορϋα και τησ εταιρεύασ China Road and Bridge Corporation ωσ 
εργολϊβοσ, που υπογρϊφηκε ςτισ 6 Οκτωβρύου 2020. 
Όπωσ ανακοινώθηκε τότε, η καταςκευό του διαδρόμου Fruska Gora ενδϋχεται να 
ξεκινόςει την ϊνοιξη.Πρόςφατα, η Περιφερειακό Γραμματεύα Πολεοδομικού χεδιαςμού 
και Προςταςύασ του Περιβϊλλοντοσ ενϋκρινε τη Μελϋτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων 
του ϋργου καταςκευόσ του πρώτου τμόματοσ του διαδρόμου FruskaGora.  

Ανηαγωνιζμός 

 Πϊνω από 700 τουρκικϋσ εταιρεύεσ λειτουργούν ςτη Σερβύα 
ύμφωνα με δηλώςεισ του Πρϋςβυ τησ ερβύασ ςτην Σουρκύα, κ. Zoran Markovic, πϊνω 
από 700 τουρκικϋσ εταιρεύεσ λειτουργούν ςτη ερβύα, ενώ ο όγκοσ του διμερούσ εμπορύου 
ξεπϋραςε το 1 δισ δολϊρια το περαςμϋνο ϋτοσ. ε δημοςύευςη του Εμπορικού 
Επιμελητηρύου τησ Κωνςταντινούπολησ, τόνιςε επύςησ, ότι το τουρκικό Τπουργεύο 
Εμπορύου ϋχει θϋςει τη ερβύα ωσ «χώρα προτεραιότητασ» για το 2020-2021, λόγω του 
αριθμού των τουρκικών εταιρειών ςτη ερβύα καθώσ και του γεγονότοσ ότι, μϋςω 
διαφόρων εμπορικών ςυμφωνιών, ιδύωσ με την ΕΕ, η ερβύα αποτελεύ «χώρα-κλειδύ» για 
το αδαςμολόγητο εμπόριο. Σϋλοσ ανϋφερε ότι, με τη υμφωνύα Ελευθϋρων υναλλαγών, 
μεταξύ ερβύασ και Σουρκύασ, καταργόθηκαν οι δαςμού ςτισ ειςαγωγϋσ ςερβικών 
βιομηχανικών προώόντων ςτην Σουρκύα, ενώ για τα γεωργικϊ, οριςμϋνοι δαςμού 
μειώθηκαν και ϊλλοι καταργόθηκαν. 

 
 Κροατικϋσ επενδύςεισ ςτη Σερβύα 

ύμφωνα με τον επικεφαλόσ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρύου τησ ερβύασ, 
κ. Marko Cadez, πϊνω από 1.000 εταιρεύεσ από την Κροατύα ϋχουν επενδύςει ϋωσ τώρα, 
περύπου 900 εκατ. ευρώ ςτη ερβύα, ενώ ο ετόςιοσ όγκοσ εμπορύου μεταξύ των δύο 
χωρών ανόλθε το περαςμϋνο ϋτοσ, ςε περύπου 1 δισ ευρώ. Ο κ. Cadez δόλωςε ςτην 
κροατικό HrvatskaRec, ότι πϋραν των κροατικών επενδύςεων ςτη ερβύα, υπϊρχει και 
ϋνασ  αυξανόμενοσ αριθμόσ ςερβικών επιχειρόςεων που επενδύει επιτυχώσ ςτην Κροατύα. 
Η οικονομικό ςυνεργαςύα δεν ςταμϊτηςε, ακόμη και όταν οι πολιτικϋσ ςχϋςεισ μεταξύ των 
δύο χωρών όταν τεταμϋνεσ. Σϋλοσ, πρόςθεςε ότι 1.039 Κροατικϋσ εταιρεύεσ ςτη ερβύα 
απαςχολούν περύπου 10.000 εργαζόμενουσ. 
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Εμπόριο 

 Στα 40 δισ ευρώ το εξωτερικό εμπόριο τησ Σερβύασ το 2020 
ύμφωνα με τη τατιςτικό Τπηρεςύα τησ ερβύασ, το εξωτερικό εμπόριο τησ ερβύασ 
ανόλθε ςε 40 δισ ευρώ το 2020, παρουςιϊζοντασ μεύωςη 3,4% ςε ςχϋςη με το 2019. Οι 
ςυνολικϋσ εξαγωγϋσ ανόλθαν ςε 17,05 δισ ευρώ, μειωμϋνεσ κατϊ 2,8% ςε ςύγκριςη με το 
προηγούμενο ϋτοσ, ενώ οι ειςαγωγϋσ ανόλθαν ςε 22,95 δισ ευρώ, παρουςιϊζοντασ πτώςη 
3,8%. ύμφωνα με τα ςτοιχεύα, το ϋλλειμμα εξωτερικού εμπορύου όταν 5,9 δισ ευρώ ( - 6,8% 
χαμηλότερο από το 2019), με το 74,3% των ειςαγωγών να καλύπτεται από εξαγωγϋσ. Σα 
κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ αντιπροςώπευαν το 61,4% του εξωτερικού εμπορύου τησ ερβύασ, ενώ 
με τισ χώρεσ CEFTA, η ερβύα  παρουςύαςε πλεόναςμα ύψουσ  1,8 δισ ευρώ. 
 

 Αύξηςη 46% των ςερβικών εξαγωγών μελιού το 2020 
ύμφωνα με ανακούνωςη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρύου τησ ερβύασ 
(PKS), η ερβύα εξόγαγε, το 2020, 2.701 τόνουσ μελιού. Κύριοι προοριςμού όταν η Ιταλύα, η 
Νορβηγύα και η Γερμανύα. Η ςυνολικό αξύα των εξαγωγών ανόλθε ςε 13.096.000 ευρώ, το 
οπούο αντικατοπτρύζει μια αύξηςη τησ τϊξησ του 46%, ςε ςχϋςη με το 2019. ε αντύθεςη με 
τα προηγούμενα χρόνια, οι ειςαγωγϋσ μελιού επύςησ αυξόθηκαν, με 548 τόνουσ μελιού να 
ϋχουν ειςαχθεύ το 2020, κυρύωσ από τη Μολδαβύα, την Ουκρανύα, την Ελλϊδα και τη Νϋα 
Ζηλανδύα. ύμφωνα με το Επιμελητόριο, η αυξανόμενη ζότηςη για μϋλι ανούγει 
ςημαντικϋσ δυνατότητεσ για την ανϊπτυξη τησ μελιςςοκομύασ ςτη ερβύα, τησ  οπούασ η 
τεχνολογύα, όπωσ φαύνεται από την αύξηςη του αριθμού των κυψελών ανϊ φϊρμα καθώσ 
και από τισ εξαγωγϋσ μελιού ςε αγορϋσ με υψηλϋσ τιμϋσ, αναπτύςςεται διαρκώσ. 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Επενδυτικό ςχϋδιο για τον ενεργειακό τομϋα και νϋοσ νόμοσ για τισ ΑΠΕ 
Σο ςχϋδιο νόμου τησ ερβύασ για τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ εύχε τεθεύ υπό δημόςια 
διαβούλευςη ϋωσ τισ 9 Υεβρουαρύου και αναμϋνεται πλϋον η ϋγκριςό του. Επιπλϋον, ϋνα 
από τα υποςτηρικτικϊ διατϊγματα θα καθορύςει το μοντϋλο για τισ δημοπραςύεσ 
ανανεώςιμησ ενϋργειασ. Η ϋγκριςη του νόμου και η υποςτόριξη του παρϊγωγου δικαύου 
αναμϋνεται να επιφϋρει ϋνα δεύτερο κύμα επενδύςεων ςε ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ 
ςτη ερβύα. Ϊνα από τα κυβερνητικϊ διατϊγματα θα καθορύςει το μοντϋλο δημοπραςιών 
ανανεώςιμησ ενϋργειασ.Ο νϋοσ νόμοσ αναμϋνεται να ‘’ξεκλειδώςει’’ περιςςότερα από 2 
διςεκατομμύρια ευρώ ςε επενδύςεισ ςε αιολικϊ πϊρκα, κϊτι που υπερβαύνει κατϊ πολλϋσ 
φορϋσ τισ επενδύςεισ ςε μελλοντικϋσ δυνατότητεσ από όλεσ τισ ϊλλεσ ανανεώςιμεσ πηγϋσ. 
Σα ςημαντικότερα ςημεύα του νομοςχεδύου παρατύθενται ςτην κϊτωθι ιςτοςελύδα: 
https://www.ekapija.com/en/news/3162565/numerous-new-features-in-regulations-regarding-
res-and-energy-efficiency-in-serbia 
Επιπλϋον, ςύμφωνα με δηλώςεισ τησ Τπουργού Ενϋργειασ, κασ Zorana Mihajlovic, το 
Τπουργεύο Ενϋργειασ τησ ερβύασ ϋχει προετοιμϊςει ϋνα νϋο επενδυτικό ςχϋδιο ςτον τομϋα 

https://www.ekapija.com/en/news/3162565/numerous-new-features-in-regulations-regarding-res-and-energy-efficiency-in-serbia
https://www.ekapija.com/en/news/3162565/numerous-new-features-in-regulations-regarding-res-and-energy-efficiency-in-serbia
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τησ ενϋργειασ και των ορυχεύων, αξύασ 10 δισ ευρώ, το μεγαλύτερο μϋροσ του οπούου, 
αφορϊ την ηλεκτρικό ενϋργεια. 
ύμφωνα με την Τπουργό, προτεραιότητεσ του ςχεδύου θα εύναι η καταςκευό 
υδροηλεκτρικών ςταθμών, και η μεύωςη των τιμών τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, οι 
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, και η αναβϊθμιςη του δικτύου διανομόσ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ. 

 
 Σχϋδιο δρϊςησ για την Πρϊςινη Πόλη – Επενδύςεισ αξύασ 5 δισ ευρώ 

τα τϋλη Υεβρουαρύου, παρουςιϊςθηκαν ςτο Δημαρχεύο του Βελιγραδύου, το χϋδιο 
Δρϊςησ γιαμια Πρϊςινη Πόλη και το χϋδιο Δρϊςησ για Βιώςιμο Κλύμα και Ενϋργεια, τα 
οπούα ςτοχεύουν ςτην επύλυςη των περιβαλλοντικών προβλημϊτων και τησ 
ατμοςφαιρικόσ ρύπανςησςτην πρωτεύουςα. τα χϋδια προβλϋπονται περιβαλλοντικϋσ 
επενδύςεισ ϊνω των 5 δισ ευρώ για τα επόμενα δϋκα χρόνια. ύμφωνα με τισ δηλώςεισ του 
Δημϊρχου Βελιγραδύου, κ. Zoran Radojicic, περύπου 770 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν ςε ϋργα 
επεξεργαςύασ λυμϊτων, 33 εκατ. ευρώ ςε ϋργα ενεργειακόσ απόδοςησ και 100 εκατ. για 
αναδϊςωςη και αύξηςη του ποςοςτού των πρϊςινων περιοχών ςτο Βελιγρϊδι ςε 20%.  
Ϊνα ϊλλο ςημαντικό μϋροσ των ςτρατηγικών εγγρϊφων αφορϊ την καταςκευό κϋντρων 
ςυλλογόσ και ανακύκλωςησ αποβλότων, ςυνολικόσ αξύασ 20 εκατ. ευρώ, ενώ ςτο 
επύκεντρο βρύςκεταιεπύςησ το ςύςτημα μεταφορών ςτο Βελιγρϊδι, αλλϊ και οι οδικϋσ 
μεταφορϋσ που θα βοηθόςουν ςτην κύνηςη τησ κυκλοφορύασ ςτα περύχωρα τησ πόλησ. Ο 
κύριοσ ςτόχοσ των χεδύων Δρϊςησ εύναι η μεύωςη των εκπομπών αερύων του 
θερμοκηπύου κατϊ 40% ϋωσ το 2030. Για τα ϋργα αυτϊ ο Δόμοσ Βελιγραδύου ςυνεργϊζεται 
όδη με την  Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Αναςυγκρότηςησ και Ανϊπτυξησ. Σα χϋδια, την 
εκπόνηςη των οπούων ςτόριξε οικονομικϊ η Ιαπωνικό Κυβϋρνηςη, ϋχουν κατατεθεύ ςε 
δημόςια διαβούλευςη για τρεισ εβδομϊδεσ.  

 
 Δημιουργύα Τμόματοσ Ενεργειακόσ Απόδοςησ του UNDP ςτη Σερβύα 

Η Τπουργόσ Ενϋργειασ, κα Zorana Mihajlovic ανακούνωςε ςτισ 25 Υεβρουαρύου, ςτη 
ςυνϋχεια ςυνομιλύασ με την εκπρόςωπο του UNDP (Procurement Division), κα Francine 
Pickup, ότι επύκειται η δημιουργύα Σμόματοσ Ενεργειακόσ Απόδοςησ του UNDP ςτη ερβύα. 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνομιλύασ, οι κυρύεσ Mihajlovic και Pickup ςυζότηςαν, μεταξύ 
ϊλλων, τη ςυνεργαςύα των δύο θεςμικών οργϊνων ςτουσ τομεύσ τησ ενϋργειασ, και ιδύωσ 
τησ ενεργειακόσ απόδοςησ, τησ ψηφιοπούηςησ και τησ περαιτϋρω ενδυνϊμωςησ  τησ 
ιςότητασ των φύλων. Η κ. Pickup τόνιςε επιπλϋον, ότι το UNDP υποςτόριξε το Τπουργεύο 
ςτην αποτελεςματικό εφαρμογό νϋων νόμων και κανονιςμών που όταν ςημαντικού για 
την περαιτϋρω ανϊπτυξη του ενεργειακού τομϋα. 
 

 Η GazpromEnergoholding επεκτεύνει το χαρτοφυλϊκιό τησ ςτη Σερβύα 
Η εταιρεύα ενϋργειασ Gazprom Energoholding Serbia, η οπούα βρύςκεται κοντϊ ςτην 
ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ του ςταθμού παραγωγόσ ενϋργειασ ςυμπαραγωγόσ 200 MW 
ςτο Pančevo, αναπτύςςει επύςησ από το 2018 ϋνα νϋο αιολικό πϊρκο 200 MW.ύμφωνα με 
τον κ. Denis Fyodorov, Γενικό Διευθυντό τησ Gazprom Energoholding, η εταιρεύα ςυζότηςε 
πρόςφατα με την δανϋζικη εταιρεύα αιολικών ϋργων Vestas για πιθανϊ ϋργα εκτόσ τησ 
Ρωςύασ, ιδύωσ ςτη ερβύα. Επιπλϋον, ανϋφερε ότι η πρόοδοσ ςτην καταςκευό του αιολικού 
πϊρκου δεν εύναι τόςο γρόγορη όςο η εταιρεύα ςχεδύαζε.Η πανδημύα προκϊλεςε επύςησ 
καθυςτϋρηςη ςε ϋνα ϊλλο ϋργο ςτη ερβύα, το εργοςτϊςιο παραγωγόσ ενϋργειασ 200 MW 
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ςτο Pančevo. Η εγκατϊςταςη φυςικού αερύου εύχε προγραμματιςτεύ να ξεκινόςει τη 
λειτουργύα τησ κατϊ το τελευταύο τρύμηνο του 2020. 
Η εγκατϊςταςη ςτο Pančevo θα εύναι ο πρώτοσ ςταθμόσ παραγωγόσ ενϋργειασ τησ 
Gazprom Energoholding εκτόσ τησ Ρωςικόσ Ομοςπονδύασ. Ο Fyodorov δόλωςε ότι η 
κρατικό εταιρεύα, που ελϋγχεται 100% από την Gazprom, εξετϊζει τρεισ ακόμη μονϊδεσ 
παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ φυςικού αερύου ύδιασ χωρητικότητασ ςτη ερβύα. 
Η καταςκευό του TE-TO Pančevo ξεκύνηςε τον Μϊρτιο του 2019. Θα παρϋχει ενϋργεια και 
θερμότητα ςτο διυλιςτόριο πετρελαύου Pančevo, το οπούο διαχειρύζεται η εταιρεύα 
πετρελαύου και φυςικού αερύου NaftnaIndustrijaSrbije (NIS), καθώσ και ςτην αγορϊ. Η 
Gazprom κατϋχει το 51% των NIS και η κυβϋρνηςη τησ ερβύασ ελϋγχει το υπόλοιπο μερύδιο. 
Η Shanghai Electric Group τησ Κύνασ επιλϋχθηκε ωσ υπερεργολϊβοσ,ενώ τον εξοπλιςμό -
αεριοςτρόβιλοι και  γεννότριεσ - θα προμηθεύςει η ιταλικό AnsaldoEnergia.Σο νϋο 
εργοςτϊςιο CHP θα ανόκει κατϊ 51% και  49% αντύςτοιχα, ςτηνGazpromEnergoholding και 
ςτην NIS. 
 

 Αναμϋνεται Διαγωνιςμόσ για το ϋργο διαςύνδεςησ φυςικού αερύου Σερβύασ-Βουλγαρύασ  
Δημόςια πρόςκληςη για την επιλογό των αναδόχων εταιρειών για την καταςκευό του 
αγωγού διαςύνδεςησ φυςικού αερύου ερβύασ-Βουλγαρύασ αναμϋνεται να ανακοινωθεύ 
ςύντομα, μετϊ από εγκρύςεισ από τα αρμόδια ευρωπαώκϊ ιδρύματα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδύςεων. 
Σο ςυνολικό μόκοσ τησ διαςύνδεςησ μϋςω τησ ερβύασ εύναι 109 χιλιόμετρα και η 
προγραμματιςμϋνη χωρητικότητα του αγωγού φυςικού αερύου εύναι 1,8 διςεκατομμύρια 
κυβικϊ μϋτρα. 
Η εκτιμώμενη αξύα τησ επϋνδυςησ ανϋρχεται ςε 85,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτεύται από 
προενταξιακϊ κεφϊλαια τησ ΕΕ και ϋνα δϊνειο από την ΕΣΕπ, ενώ τα υπόλοιπα κεφϊλαια 
εξαςφαλύζονται από τη ερβύα και την εταιρεύα «Srbijagas». 
ύμφωνα με την Τπουργό Εξόρυξεων και Ενϋργειασ τησ ερβύασ, κα Ζόρανα Μιχϊιλοβιτσ, η 
καταςκευό του αγωγού αποτελεύ το πρώτο βόμα προσ τη διαφοροπούηςη όχι μόνο των 
διαδρομών φυςικού αερύου, αλλϊ και τησ δυνατότητασ λόψησ φυςικού αερύου από ϊλλεσ 
πηγϋσ.Δηλαδό προμόθεια φυςικού αερύου όχι μόνο από το Αζερμπαώτζϊν, αλλϊ και τον 
τερματικό ςταθμό ΤΥΑ (LNG) ςτην Ελλϊδα, όπωσ  και τον μελλοντικό αγωγό φυςικού 
αερύου τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου(EASTMED). Επιπλϋον θα δημιουργόςει μεγαλύτερεσ 
δυνατότητεσ ςύνδεςησ εντόσ τησ περιοχόσ, κυρύωσ με το Μαυροβούνιο και τη Βοςνύα-
Ερζεγοβύνη. Ο αγωγόσ φυςικού αερύου αναμϋνεται να τεθεύ ςε λειτουργύα το 2023. 
 

 Υπογρϊφηκε ςυμφωνύα για τη χρηματοδότηςη του Δια-Βαλκανικού Διαδρόμου ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ  
υμφωνύα για τη χορόγηςη 12,5 εκατομμυρύων ευρώ ωσ επενδυτικϊ κεφϊλαια για το ϋργο 
Trans-Balkan Corridor(Καταςκευό εναϋριων ηλεκτρικών γραμμών τϊςησ 400 kV από το 
Obrenovac ςτην BajinaBasta), υπεγρϊφη ςτισ 22.2.2021, ανϊμεςα ςτη ερβικό Κυβϋρνηςη 
και τη Γερμανικό Σρϊπεζα Ανϊπτυξησ (KfW). 
Ο διαβαλκανικόσ διϊδρομοσ μεταφορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτη ερβύα, ο οπούοσ 
αποτελεύ μϋροσ τησ διαςύνδεςησ μεταξύ ερβύασ, Μαυροβουνύου και Βοςνύασ- 
Ερζεγοβύνησ, θα ολοκληρωθεύ και θα αποτελϋςει τη βϊςη για τη διανομό ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ ςε ολόκληρη την περιοχό και προώθηςη τησ προσ τηνΕΕ. Για το λόγο αυτό η ΕΕ 
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επιδοτεύ τμόματα του ςυγκεκριμϋνου ϋργου, μϋςω του επενδυτικού πλαιςύου των Δυτ. 
Βαλκανύων. 
Ο Γερμανόσ Πρϋςβησ δόλωςε ότι η Γερμανύα κατϊ τη διϊρκεια αυτών των τελευταύων 
ετών εύχε επενδύςει περύπου δύο διςεκατομμύρια ευρώ ςε πολλϊ ϋργα. Προςθϋτοντϊσ ότι 
ο Δια-Βαλκανικόσ Διϊδρομοσ θα φϋρει την περιοχό πιο κοντϊ ςε ολόκληρη την ΕΕ. 
Ο επικεφαλόσ επιχειρόςεων τησ αντιπροςωπεύασ τησ ΕΕ ςτη ερβύα, κ. ΊνγκβεΪνγκςτρομ, 
τόνιςε ότι ο Δια-Βαλκανικόσ Διϊδρομοσ εύναι πολύ ςημαντικόσ για την κατανομό ενϋργειασ 
τησ περιοχόσ και τησ ερβύασ. Ο κ. Ϊνγκςτρομ επιςημαύνει ότι η Ευρωπαώκό Ϊνωςη 
διαθϋτει ϋνα ειδικό επενδυτικό πλαύςιο για τα Δυτικϊ Βαλκϊνια, το οπούο χρηματοδοτεύ 
ϋργα από τρεισ πηγϋσ - τα κρϊτη μϋλη, τον προώπολογιςμό τησ ΕΕ και τισ τρϊπεζεσ.  
Σο ςυνολικό μόκοσ των εναϋριων γραμμών ιςχύοσ 400 kV που ςχεδιϊςτηκαν για 
καταςκευό ςτην πρώτη φϊςη του ϋργου εύναι περύπου 350 km, εκ των οπούων τα 300 km 
εύναι εναϋριεσ γραμμϋσ ιςχύοσ 400 kV διπλού κυκλώματοσ.  
Η πρώτη φϊςηαντιπροςωπεύει ϋνα ϋργο εξαιρετικού εθνικού και περιφερειακού 
ενδιαφϋροντοσ που βελτιώνει την αςφϊλεια και τη ςταθερότητα τησ λειτουργύασ του 
δικτύου και παρϋχει ςυνδϋςεισ υψηλότερησ ποιότητασ για τουσ χρόςτεσ του ςυςτόματοσ. 
Ϊχοντασ υπόψη τη γεωγραφικό του θϋςη, ο Διϊδρομοσ λειτουργεύ ωσ υποςτηρικτικόσ 
πυλώνασ για την περαιτϋρω ολοκλόρωςη των περιφερειακών και εθνικών αγορών 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε μια ενιαύα ευρωπαώκό αγορϊ. Σο ϋργο ςυμβϊλλει ςτην εκπλόρωςη 
των υποχρεώςεων τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ ςχετικϊ με το υποχρεωτικό μερύδιο 27% 
των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ.Ο Διϊδρομοσ όταν το πρώτο και μοναδικό ϋργο αυτού 
του εύδουσ ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ, για το οπούο εγκρύθηκε ειδικόσ νόμοσ για τον 
καθοριςμό του δημοςύου ςυμφϋροντοσ και τισ ειδικϋσ διαδικαςύεσ για απαλλοτρύωςη. 

Χρημαηοδόηηζη  

 Νϋα προγρϊμματα υποςτόριξησ ςε πολύ μικρϋσ, μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ  
Σο Τπουργεύο Οικονομύασ «ϊνοιξε» τισ  δημόςιεσ προςκλόςεισ για τρύα προγρϊμματα 
υποςτόριξησ ςε πολύ μικρϋσ, μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ και επιχειρηματύεσ, για τα 
οπούα ϋχουν διατεθεύ ςυνολικϊ 450 εκατ. RSD.  Σα προγρϊμματα εκτελούνται από το 
Τπουργεύο Οικονομύασ και το Σαμεύο Ανϊπτυξησ και αποτελούν ςυνδυαςμό 
επιχορηγόςεων και ευνοώκών πιςτώςεων από το Σαμεύο. 
Σο πρώτο πρόγραμμα, για το οπούο θα διατεθούν ςυνολικϊ επιχορηγόςεισ ύψουσ 100 
εκατ. RSD, πραγματοποιεύται φϋτοσ για πρώτη φορϊ και αφορϊ γυναύκεσ επιχειρηματύεσ 
και νϋουσ. Σο δεύτερο αφορϊ νϋουσ επιχειρηματύεσ, και οι επιχορηγόςεισ θα ανϋλθουν ςε 
150 εκατ. RSD, ενώ το τρύτο, ύψουσ 200 εκατ. RSD, αφορϊ αναπτυξιακϊ ϋργα. 
Σα υπόλοιπα ποςϊ των επενδύςεων των επιχειρόςεων θα χρηματοδοτηθούν μϋςω 
πιςτώςεων από το Σαμεύο Ανϊπτυξησ. Οι δημόςιεσ προςκλόςεισ εύναι θα παραμεύνουν 
ενεργϋσ ϋωσ ότου εξαντληθούν τα διαθϋςιμα κεφϊλαια και το αργότερο ϋωσ τισ 31 
Δεκεμβρύου 2021. Όλεσ οι πληροφορύεσ και τα απαραύτητα ϋγγραφα διατύθενται ςτισ 
ιςτοςελύδεσ του Τπουργεύου Οικονομύασ και του Σαμεύου Ανϊπτυξησ. 
 
 



ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ  

Δνημερωτικό Γελτίο Φεβροσάριος 2021 

 

 

 12 

 
 

Επενδύζεις  

 Η ιαπωνικό εταιρεύα Nidec ςτο NoviSad 
Η ιαπωνικό εταιρεύα ηλεκτρικών κινητόρων Nidec ϋχει όδη ανούξει μια εταιρεύα ςτη ερβύα 
και θα επεκτεύνει τισ δραςτηριότητεσ τησ ςτο Novi Sad.Η ϊφιξη αυτού του «γύγαντα» ϋχει 
ανακοινωθεύ ωσ «επανϊςταςη τησ επαναβιομηχϊνιςησ» του Νόβιαντ και η εταιρεύα 
φϋρεται να επενδύει περύπου 1,9 διςεκατομμύρια δολϊρια ΗΠΑ ςτην καταςκευό νϋου 
εργοςταςύου.Όπωσ επιβεβαιώθηκε ανεπύςημα για το B92.net, η Nidec ϋχει όδη ‘’εγγρϊψει’’ 
μια εταιρεύα ςτο Βελιγρϊδι ςτο Business Registers Agency. Η εγκατϊςταςη ςτη ερβύα θα 
φϋρεται να γύνει ϋνα από τα μεγαλύτερα κϋντρα παραγωγόσ τησ ιαπωνικόσ εταιρεύασ ςτην 
Ευρώπη, φτϊνοντασ ετόςια παραγωγό 200.000 ϋωσ 300.000 μονϊδων το 2023. τισ αρχϋσ 
Νοεμβρύου, η επιχειρηματικό εφημερύδα Nikkei με ϋδρα το Σόκιο ανϋφερε ότι η εταιρεύα θα 
επενδύςει 200 διςεκατομμύρια γιεν (1,9 διςεκατομμύρια δολϊρια ΗΠΑ) ςτην καταςκευό 
εργοςταςύου κινητόρων ηλεκτρικών οχημϊτων. Ο πρόεδροσ τησ ιαπωνικόσ εταιρεύασ, 
JunSeki, επιςκϋφθηκε τη ερβύα τον επτϋμβριο, όταν ςυζότηςε μια πιθανό επϋνδυςη με 
τον πρόεδρο Aleksandar Vucic. Η αντιπροςωπεύα τησ Nidec, με επικεφαλόσ τον Seki, 
επιςκϋφθηκε επύςησ την περιοχό North 4 εντόσ τησ βιομηχανικόσ ζώνησ του Νόβι αντ 
προκειμϋνου να διερευνόςει την πιθανό τοποθεςύα του ϋργου. 
 

 Η NLB ανακοινώνει την απόκτηςη όλων των μετοχών τησ Komercijalna Banka 
H ςλοβενικό NovaLjubljanskaBanka (NLB) D.D. προτύθεται να εξαγορϊςει το 16,77% των 
μετοχών τησ KomercijalnaBanka AD, που ανϋρχονται ςε 2,82 εκατομμύρια μετοχϋσ, 
ςύμφωνα με ενημϋρωςη που δημοςιεύθηκε ςτο Φρηματιςτόριο του Βελιγραδύου. 
Η NLB ϋχει όδη το 83,23% των μετοχών τησ τρϊπεζασ, οπότε αν η εξαγγελθεύςα εξαγορϊ 
ολοκληρωθεύ, θα γύνει ο μοναδικόσ ιδιοκτότησ τησ KomercijalnaBanka. 
Η NLB αγόραςε το πακϋτο πλειοψηφύασ που κατϋχει τώρα από το κρϊτοσ τησ ερβύασ, το 
οπούο ϋθεςε 395 εκατομμύρια ευρώ ςτον κρατικό προώπολογιςμό. 

Εκθέζεις- Εκδηλώζεις 

 Ακύρωςη τησ AgroBelgrade 2021 και αντικατϊςταςη τησ από θεματικϋσ εκδηλώςεισ 
ύμφωνα με το δελτύο τύπου που εξϋδωςε, η διεθνόσ ϋκθεςη AgroBelgrade 2021, η οπούα 
εύχε προγραμματιςθεύ να διεξαχθεύ ςτισ 4-6 Μαρτύου, ακυρώθηκε, λόγω τησ 
πανδημύασCovid-19. Ψςτόςο, αντύ τησ ϋκθεςησ προγραμματύςθηκαν οι εξόσ θεματικϋσ 
εκδηλώςεισ:  
τισ 4-5 Μαρτύου, διοργϊνωςη ςυνεδρύου με θεματικϋσ, τη χρηματοδότηςη των 
γεωργικών επιχειρόςεων, τισ εξαγωγϋσ προώόντων ςτισ περιφερειακϋσ και παγκόςμιεσ 
αγορϋσ, τισ γεωργικϋσ τεχνολογύεσ και ITςτον αγροτικό τομϋα, όπωσ  και μια 
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επιχειρηματικό επιτροπό για το κραςύ και τα φρούτα (Διαθϋςιμο ςτο 
https://www.youtube.com/channel/UCsHJhhIe1tZ7CDyE-KZ-VSw. τισ 4 Μαρτύου 2021 
πραγματοποιόθηκαν διαδικτυακϋσ ςυναντόςεισ B2B και τϋλοσ, ςτα τϋλη Απριλύου θα 
διεξαχθεύ  διόμερη εκδόλωςη αφιερωμϋνη ςτην παραγωγό βατόμουρων,  ςμϋουρων και οι 
φραουλών. ημειώνεται ότι η AgroBelgrade 2022 ϋχει προγραμματιςτεύ για τισ 27-29 
Ιανουαρύου 2022. 
 

 Αναβϊλλεται η 43η Διεθνό Έκθεςη Τουριςμού του Βελιγραδύου και η 17η Έκθεςη Horeca. 
ύμφωνα με ενημϋρωςη από το Εκθεςιακό Κϋντρο Βελιγραδύου, λόγω των ιδιαιτϋρων 
ςυνθηκών που δημιουργεύ η πανδημύα, αναβϊλλεται  η 43η Διεθνό Ϊκθεςη Σουριςμού του 
Βελιγραδύου και η 17η Ϊκθεςη Horeca μϋχρι νεωτϋρασ. 
 

 Έναρξητουπρογρϊμματοσ «Clusters for the City of the Future» 
Σο cluster ICT Net ξεκύνηςε τισ πρώτεσ δραςτηριότητϋσ του ςτο πλαύςιο του ϋργου 
"Clusters for the City of the Future" (C2Future), το οπούο χρηματοδοτεύται από την ΕΕ μϋςω 
του προγρϊμματοσ COSME. Σο πρόγραμμα περιλαμβϊνει ςυναντόςεισ B2B, προετοιμαςύα 
καταλόγων και ςτρατηγικόσ διεθνοπούηςησ, ςυναντόςεισ ομϊδων εργαςύασ, διαδικτυακϊ 
ςεμινϊρια και ςύνδεςη με πιθανούσ εταύρουσ ςε τρύτεσ αγορϋσ, όπωσ οι ΗΠΑ, ο Καναδϊσ, 
το Μεξικό, η Κολομβύα και η Αλγερύα. 
Η πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ περιλαμβϊνει την χαρτογρϊφηςη των τρεχουςών 
ικανοτότων των εταιρειών, οι οπούεσ θα μπορούςαν να εμπλακούν ςτισ δραςτηριότητϋσ 
του ϋργου και προϋρχονται από τουσ τομεύσ των τεχνολογιών ΣΠΕ, μεταφορών, 
καταςκευών και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρεύεσ μπορούν 
να υποβϊλουν αύτηςη ςυμπληρώνοντασ το ερωτηματολόγιο ςτον ςύνδεςμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUjnaseApbXlevRcASQbeZh7Q9eVq5HJnYJl01oY
ywltFj9g/viewform. τη ςυνϋχεια θα λϊβουν πρόςβαςη ςε μια βϊςη δεδομϋνων, η οπούα 
περιλαμβϊνει πιθανούσ εταύρουσ και ςτρατηγικϋσ επαφϋσ, καθώσ και ςε δυνατότητεσ 
διεθνούσ ςυνεργαςύασ και υποςτόριξησ ςε οριςμϋνεσ αγορϋσ. 
Σο ςύμπλεγμα ICT Net αποτελεύ μια ςυνεργαςύα εταιρειών, εκπαιδευτικών και 
επιςτημονικών ερευνητικών ιδρυμϊτων και μεμονωμϋνων ατόμων, αφιερωμϋνη ςτην 
ανϊπτυξη του τομϋα των ΣΠΕ ςτη ερβύα. Εκτόσ του ICT NET Serbia, ςτο πρόγραμμα 
C2Future, ςυμμετϋχει μεταξύ ϊλλων και η HAMAC Greece. 
 
 
 
 
 

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 προςωπικώ ν 
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. 

https://www.youtube.com/channel/UCsHJhhIe1tZ7CDyE-KZ-VSw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUjnaseApbXlevRcASQbeZh7Q9eVq5HJnYJl01oYywltFj9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUjnaseApbXlevRcASQbeZh7Q9eVq5HJnYJl01oYywltFj9g/viewform
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

