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 Ζναρξθ λειτουργίασ του ςερβικοφ τμιματοσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου «Balkan Stream». 
Ξεκίνθςε θ λειτουργία, από τθν 1θ Ιανουαρίου τ.ζ, του ςερβικοφ τμιματοσ -μικουσ 403χλμ από 
το Zajecar (ςφνορα με τθ Βουλγαρία) ζωσ το Horgoš (ςφνορα με Ουγγαρία)- του αγωγοφ 
φυςικοφ αερίου «BalkanStream». 
Ο Σζρβοσ Ρρόεδροσ, Aleksandar Vucic, διλωςε, κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ εγκαινίων (1.1), 
ότι θ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του αγωγοφ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ Σερβίασ, 
κακϊσ εξαςφαλίηει τθν ενεργειακι ςτακερότθτα τθσ χϊρασ και προςελκφει νζεσ επενδφςεισ. 
Ο Σζρβοσ Ρρόεδροσ ανζφερε επιπλζον ότι θ Σερβία κα προμθκεφεται φυςικό αζριο μζςω του 
αγωγοφ ςε τιμι ζωσ και 155 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μζτρα, με πολφ χαμθλότερο κόςτοσ 
μεταφοράσ.Επίςθσ, θ Σερβία κα χρεϊςει φόρο διαμετακόμιςθσ, τα ζςοδα από τον οποίο κα 
ςυμβάλλουν ςτθν κάλυψθ των εξόδων τθσ καταςκευισ του αγωγοφ. 
Σε τθλεφωνικι επικοινωνία που είχαν οιΡΘ τθσ Σερβίασ και Βουλγαρίασ, κκ Vucicκαι Boyko 
Borissov, ςυηιτθςαν, επίςθσ, για τθν καταςκευι ενόσ διαςυνδετιριου αγωγοφ μεταξφ Σερβίασ 
και Βουλγαρίασ, που κα ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςτακερότθτασ και τθσ ενεργειακισ 
αςφάλειασ τθσ περιοχισ. 
Σθμειϊνεται ότι, ο «Balkan Stream» αποτελεί τθν διακλάδωςθ του «Turkish Stream», θ οποία 
διαςχίηει τθ Βουλγαρία, τθ Σερβία και τθν Ουγγαρία. 

 
 Συμφωνία αξίασ 1,1 δισ USD για ςτιριξθ των ΜμΕ με τθν US International Development 

Finance Corporation 
Υπεγράφθ τθν 21θ.1.21 θ διακρατικι ςυμφωνία για τθ διενζργεια επενδφςεων ςτθ Σερβία, 
μεταξφ του Σζρβου Υπουργό Οικονομικϊν, κ. Sinisa Mali και του Ρρζςβθ των ΘΡΑ ςτθ Σερβία, κ. 
Anthony Godfrey. Θ εν λόγω ςυμφωνία αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ των 
δραςτθριοτιτων του διεκνοφσ αμερικανικοφ Φορζα Χρθματοδότθςθσ για τθν Ανάπτυξθ (U.S. 
International Development  Finance Corporation DFC) ςτθ Σερβία, κακϊσ και επιβεβαίωςθ ότι θ 
ςυμφωνία τθσ Ουάςιγκτον εξακολουκεί να εφαρμόηεται. Σφμφωνα με τον Υπουργό 
Οικονομικϊν, ο ςτόχοσ ιταν να ςυμφωνθκεί ζνα εγγυοδοτικό ςχιμα, αξίασ 1 δισ δολαρίων 
ΘΡΑ, ζωσ το τζλοσ του πρϊτου τριμινου του 2021, και να καταςτεί διακζςιμο ςτισ ςερβικζσ 
πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ζωσ τα μζςα του 2021. 

 Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν τθσ Σερβίασ, κ. SinisaMali, ςε ςυνζχεια 
ςυνάντθςισ του με τον Διευκυντι του διεκνοφσ αμερικανικοφ Φορζα Χρθματοδότθςθσ για τθν 
Ανάπτυξθ (U.S. International Development Finance Corporation DFC), κ. John Jovanovic, 
ςυηθτικθκε θ υπογραφι ςυμφωνίασ για τθν οικονομικι ςτιριξθ των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων ςτθ Σερβία, αξίασ περίπου 1,1 δισ USD. 
Σφμφωνα με τον ίδιο, ζνα μζροσ τθσ ςυμφωνίασ κα αφορά άμεςεσ πιςτϊςεισ και βοικεια, οι 
οποίεσ κα χορθγθκοφν από το DFC, ενϊ το υπόλοιπο μζροσ τθσ βοικειασ κα προζρχεται από 
εμπορικζσ τράπεηεσ. Ο κ. Mali αναμζνει οι διαπραγματεφςεισ να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ το 
τζλοσ του πρϊτου τριμινου, ϊςτε το δεφτερο τρίμθνο να ξεκινιςει θ υλοποίθςθ τθσ 
ςυμφωνίασ, με τουσ πόρουσ του DFC να εκταμιεφονται προσ ςτισ ςερβικζσ επιχειριςεισ. 

 
 Ο ςιδθρόδρομοσ υψθλισ ταχφτθτασ από το Βελιγράδι ςτο Νόβι Σαντ κα ολοκλθρωκεί ζωσ το 

τζλοσ του 2021 - Ξεκινοφν οι διαπραγματεφςεισ για τθν προμικεια τρζνων  
Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Σζρβου Υπουργοφ Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Υποδομϊν 
Τόμιςλαβ Μομίροβιτσ,  τα προβλιματα με τουσ ξζνουσ εργολάβουσ που προςλιφκθκαν για τθν 
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καταςκευι ςιδθροδρόμου υψθλισ ταχφτθτασ από το Βελιγράδι ςτο Νόβι Σαντ ζχουν 
εξαλειφκεί. Το τμιμα αυτό κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ, ζωσ το τζλοσ του 2021. 
Ο Μομίροβιτσ διλωςε επίςθσ, ότι διεξιχκθςαν διαπραγματεφςεισ με Κινζηουσ και Ευρωπαίουσ 
εταίρουσ ςχετικά με τθν προμικεια τρζνων που κα τρζχουν με ταχφτθτα 200 χλμ / ϊρα ςε 
αυτιν τθ διαδρομι, μειϊνοντασ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ από το Βελιγράδι ςτο Νόβι Σαντ κάτω 
από μια ϊρα. 
 
 
 

 Πρϊτο βιμα προσ τθν προμικεια γριγορων τρζνων από τθν Κίνα - Η Σερβία υπογράφει 
μνθμόνιο με τθν China Railway International και τθν CRRC Corporation Limited  
Ο Υπουργόσ Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Υποδομϊν τθσ Σερβίασ Τόμιςλαβ Μομίροβιτσ και ο 
Ρρζςβθσ τθσ Κίνασ ςτθ Σερβία Τςεν Μπο, υπζγραψαν Μνθμόνιο Συνεργαςίασ ςτισ 6 Ιανουαρίου 
τ.ζ. Το Μνθμόνιο, το οποίο υπεγράφθμεταξφ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, τθσ εταιρείασ 
SrbijaVoza.d. και των εταιρειϊν China Railway International Co., LTD και CRRC Corporation 
Limited, κζτει τα κεμζλια για τθν πικανι προμικεια αμαξοςτοιχιϊν θλεκτρικϊν κινθτιρων που 
λειτουργοφν με ταχφτθτα 200 km / h, για τον μελλοντικό ςιδθρόδρομο υψθλισ ταχφτθτασ 
Βελιγράδι-Νόβι Σαντ-Σουμποτίτςα. 
Ο κ. Μομίροβιτσ επεςιμανε ότι το Μνθμόνιο είναι ςυνζχεια τθσ Συμφωνίασ Οικονομικισ και 
Τεχνικισ Συνεργαςίασ ςτον τομζα των Υποδομϊν από το 2009, ενϊ εξζφραςε τθν ευγνωμοςφνθ 
του για τθ ςυνολικι υποςτιριξθ που παρζχει θ Κίνα όςον αφορά τθν αποτελεςματικι και 
ζγκαιρθ υλοποίθςθ ζργων υποδομισ και μεταφορϊν ςτθ Σερβία. 
Αυτό το μνθμόνιο προβλζπει,επίςθσ, τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ για τθ δθμιουργία ενόσ 
τεχνικοφ κζντρου ζρευνασ και ανάπτυξθσ, ενόσ κζντρου εκπαίδευςθσ, ενόσ κζντρου 
ςυντιρθςθσ και, τζλοσ, ενόσ κζντρου παραγωγισ ςιδθροδρομικϊν οχθμάτων. 
 

 Το ΔΝΤ προβλζπει οικονομικι ανάπτυξθ 5% για το 2021  
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ (NBS), το Διεκνζσ Νομιςματικό 
Ταμείο αξιολόγθςε ωσ επιτυχι τθν ολοκλιρωςθ τθσ πζμπτθσ - και τελευταίασ - επικεϊρθςθσ 
του οικονομικοφ προγράμματοσ τθσ Σερβίασ. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο υποςτθρίχκθκε 
από το Μζςο Συντονιςμοφ Ρολιτικισ (PCI), είχε εγκρικεί τον Ιοφλιο του 2018. Το Συμβοφλιο του 
ΔΝΤ αξιολόγθςε τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ωσ επιτυχι, δθλϊνοντασ ότι επετεφχκθςαν 
οι ποςοτικοί ςτόχοι για το τζλοσ Σεπτεμβρίου, ενϊ ςθμειϊκθκε επαρκισ πρόοδοσ ωσ προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Επιςθμαίνεται ότι το ΔΝΤ, μετά τθν 
ζναρξθ τθσ ανάκαμψθσ από τθν πανδθμία, το τρίτο τρίμθνο του 2020, προβλζπει οικονομικι 
ανάπτυξθ 5% για το 2021 και 4,5% τθν επόμενθ χρονιά. Θ επικεφαλισ τθσ NBS, κα Jorgovanka 
Tabakovic, διλωςε ότι, και κατά τισ προθγοφμενεσ αξιολογιςεισ του προγράμματοσ, το 
Συμβοφλιο του ΔΝΤ αποτίμθςε κετικά τα οικονομικά μζτρα που λιφκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 
κρίςθσ τθσ Covid-19. 
 

 Διαγωνιςμόσ για τθν επίβλεψθ του ζργου διαςφνδεςθσ φυςικοφ αερίου με τθ Βουλγαρία ςτθ 
ςερβικι επικράτεια  
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Υπουργείου Ενζργειασ και Ορυχείων τθσ Σερβίασ, «άνοιξε» ςτισ 
11.1, θ δθμόςια πρόςκλθςθ για τθν επιλογι του επιβλζποντα για το ζργο διαςφνδεςθσ φυςικοφ 
αερίου Σερβίασ-Βουλγαρίασ. 
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Θ προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα του αγωγοφ φυςικοφ αερίου Nis-Dimitrovgrad ανζρχεται ςε 1,8 
δισ κυβικά μζτρα ετθςίωσ, ενϊ θ ςυνολικι επενδυτικι αξία του ζργου, το οποίο κα 
χρθματοδοτθκεί από τα προενταξιακά κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δάνειο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων, εκτιμάται ςε 85,5 εκατ. ευρϊ. 
Θ υλοποίθςθ του ζργου διαςφαλίηει τθ διαφοροποίθςθ των πθγϊν εφοδιαςμοφ με φυςικό 
αζριο, γεγονόσ το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν ενεργειακι αςφάλεια τθσ Σερβίασ και τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ, ενϊ επιπλζον κα επιτρζψει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου 
διανομισ φυςικοφ αερίου ςτθν κεντρικι, ανατολικι και νότια Σερβία. 
Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν προςφορά αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7697, ενϊ θ προκεςμία των 
αιτιςεων είναι θ 24θ/02/2021. 
 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Σερβίασ ανακοίνωςε νζο πακζτο βοικειασ για τθν οικονομία. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Σερβίασ κ. Αλεξάνταρ Βοφτςιτσ ανακοίνωςε περί τα μζςα Ιανουαρίου τ.ζ, ότι θ 
οικονομία κα λάβει ζνα νζο πακζτο βοικειασ από τθν κυβζρνθςθ, αλλά προειδοποίθςε ότι 
αυτι τθ φορά δεν κα είναι τόςο γενναιόδωρθ όςο θ βοικεια που δόκθκε ςε εταιρείεσ το 2020. 
Μιλϊντασ ςτθν κυβερνθτικι τθλεόραςθ Happy, είπε ότι δεν ζχει λθφκεί ακόμθ απόφαςθ για 
πικανι νζα αναβολι των φορολογικϊν πλθρωμϊν που μεταφζρκθκαν από πζρυςι ωσ μζροσ 
τθσ ενίςχυςθσ ςτθν οικονομία.Ο κ. Βοφτςιτσ ανζφερε ότι οι εταιρείεσ κα λάβουν περιςςότερθ 
υποςτιριξθ με τθ μορφι δφο ι τριϊν πλθρωμϊν του μιςοφ του ελάχιςτου μιςκοφ, ενϊ 
επιπλζον τα ςυςτιματα εγγφθςθσ για τθν οικονομία κα επεκτακοφν. 
Ο Σζρβοσ Ρρόεδροσ ανακοίνωςε τομεακι ενίςχυςθ για τουριςμό, εταιρείεσ μεταφορϊν και 
ταξιδιωτικά γραφεία, διευκρινίηοντασ ότι θ ενίςχυςθ κα ανζρχεται ςυνολικά ςε περίπου ζνα 
διςεκατομμφριο ευρϊ και κα καλφψει περιςςότερα από ζνα εκατομμφριο άτομα. Τζλοσ, 
ανζφερε ότι κα ςυηθτθκεί περιςςότερθ βοικεια για ςυνταξιοφχουσ. 
 

 Στο 1,6% ο ετιςιοσ πλθκωριςμόσ ςτθ Σερβία για το 2020  
Σφμφωνα με τθ Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, οι τιμζσ καταναλωτι το 
2020 ςε ςχζςθ με το 2019, αυξικθκαν κατά μζςο όρο 1,6%.Οι τιμζσ των αγακϊν και υπθρεςιϊν 
αυξικθκαν τον Δεκζμβριο του 2020 κατά 0,1%, ςε ςχζςθ με τον Νοζμβριο του 2020 και κατά 
1,3% ςε ςχζςθ με τον Δεκζμβριο του 2019. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αφξθςθ των τιμϊν ανά κατθγορία (μθνιαία ςφγκριςθ) ζχει ωσ εξισ: 
Επικοινωνία (1,1%), Υγεία (0,4%), Μεταφορζσ και Επίπλωςθ, Οικιακόσ εξοπλιςμόσ και τακτικι 
ςυντιρθςθ του ςπιτιοφ (κατά 0,3% θ κακεμία) και Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ (0,1%). 
Μείωςθ των τιμϊν παρατθρικθκε ςτισ κατθγορίεσ: οφχα και υποδιματα (-0,5%) και Τρόφιμα 
και μθ αλκοολοφχα ποτά (-0,2%).Οι τιμζσ των υπολοίπων αγακϊν και υπθρεςιϊν παρζμειναν 
ωσ επί το πλείςτον αμετάβλθτεσ. 
 

 Περιςςότερεσ από 400.000 εταιρείεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων ςτθ 
Σερβία.  
Θ Σερβία ξεκίνθςε φζτοσ με περιςςότερεσ από 400.000 εγγεγραμμζνεσ εταιρείεσ και 
επιχειρθματίεσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ Μθτρϊων Επιχειριςεων(APR). 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του APR υπάρχουν 121.690 εγγεγραμμζνεσ εταιρείεσ και 278.956 
επιχειρθματίεσ.Σε δελτίο τφπου αναφζρκθκε ότι 9.176 εταιρείεσ και 29.810 επιχειρθματίεσ 
εγγράφθκαν το 2020, δθλαδι 19% περιςςότερεσ εταιρείεσ και 25% περιςςότεροι 
επιχειρθματίεσ από ότι ζνα χρόνο νωρίτερα. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7697
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Οι περιςςότερεσ από τισ νεοςφςτατεσ εταιρείεσ είναι ςτο χονδρικό εμπόριο, τα προγράμματα 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, τισ καταςκευζσ, τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ και τισ 
εμπορευματικζσ μεταφορζσ, τα ταχυδρομεία και το δίκτυο λιανικισ και ενοικιάςεων ακινιτων. 
Οι περιςςότεροι επιχειρθματίεσ ζχουν καταχωριςει εςτιατόρια, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και 
διαχείριςθ επιχειριςεων, κομμωτιρια και ςαλόνια ομορφιάσ, οδικζσ μεταφορζσ, ςυντιρθςθ 
οχθμάτων και τεχνικζσ ςυμβουλζσ. 
Συνολικά 7.982 εταιρείεσ και 22.052 επιχειρθματίεσ διαγράφθκαν από το μθτρϊο επιχειριςεων 
το 2020, ςυμπεριλαμβανομζνων 5.797 εταιρειϊν και 5.868 επιχειρθματιϊν των οποίων οι 
τραπεηικοί λογαριαςμοί είχαν παγϊςει για περιςςότερα από δφο χρόνια. 
 

 TELENOR-Επενδφςεισ 33 εκατομμφρια ευρϊ ςτθ Σερβία 2020.  
Θ Telenor ανακοίνωςε ςτισ 11 Ιανουαρίου, ότι παρά τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ πζρυςι, 
επζνδυςε περιςςότερα από 33 εκατομμφρια ευρϊ, ενϊ καταςκεφαςε 44 νζουσ ςτακμοφσ 
κινθτισ τθλεφωνίασ και εγκατζςτθςε επιπλζον δίκτυα 4G ςε 850 νζα ςθμεία. 
Θ εταιρεία επεςιμανε ότι το 2020, ο όγκοσ δεδομζνων ςτο δίκτυό τθσ αυξικθκε κατά 40 τοισ 
εκατό ςε ςχζςθ με το 2019,ενϊ οι φωνθτικζσ κλιςεισ αυξικθκαν κατά 12%. 
Θ ςυμβολι τθσ Telenor ςτθ ςερβικι οικονομία το 2020 ανιλκε ςε 140 εκατομμφρια ευρϊ, από 
επενδφςεισ ςε υποδομζσ κακϊσ και από τθν καταβολι φόρων και μιςκϊν.Τα επενδυτικά 
ςχζδια για το τρζχον ζτοσ κα εξαρτθκοφν από τθν κατάςταςθ με τθν πανδθμία. 
 

 NBS: 13,5 δισ ευρϊ τα ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ Σερβίασ  
Σφμφωνα με προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ (), τα ακακάριςτα 
ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ κεντρικισ τράπεηασ ανιλκαν ςε 13,5 δισ ευρϊ ςτα τζλθ 
Δεκεμβρίου. Το 2020, για να διατθρθκεί θ ςχετικι ςτακερότθτα ςτθν αγορά ςυναλλάγματοσ, θ 
NBS ποφλθςε 1,45 δισ ευρϊ. Στα τζλθ Δεκεμβρίου, τα ςυναλλαγματικά αποκζματα, μετά τισ 
αφαιρζςεισ των διακεςίμων για ςχθματιςμό ελάχιςτου υποχρεωτικοφ αποκεματικοφ κτλ, 
ανιλκαν ςε 11,1 δισ ευρϊ. Θ αφξθςθ τον Δεκζμβριο, προιλκε από ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ, 
οι οποίεσ μείωςαν περαιτζρω τισ υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα, κυρίωσ δάνεια και χρεόγραφα, 
ςυμβάλλοντασ ςτθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ τθσ χϊρασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εν λόγω 
ενζργειεσ αφοροφν τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Komercijalna Banka, θ οποία απζφερε ειςροζσ 
φψουσ 395 εκατ. ευρϊ κακϊσ και των δραςτθριοτιτων του NBS, μζςω τθσ κακαρισ αγοράσ 
ςυναλλάγματοσ. Τον Δεκζμβριο, όπωσ και το 2020 ςυνολικά, θ αξία του δθναρίου ζναντι του 
ευρϊ παρζμεινε ςχεδόν αμετάβλθτθ, ενϊ ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςι τθσ, θ NBS, ςτο τζλοσ 
του ζτουσ, προζβθ ςε αγορά 170 εκατ. ευρϊ ςτθ διατραπεηικι αγορά ςυναλλάγματοσ. 
 

 Η Ελλθνικι Εταιρεία Autostop Interiors ςχεδιάηει να ανοίξει και άλλο εργοςτάςιο ςτο 
Leskovac.  
 Θ ελλθνικι εταιρεία Autostop Interiors ςχεδιάηει να επεκτείνει τθν παραγωγι τθσ και να 
ανοίξει ζνα νζο εργοςτάςιο ςτο Leskovac. Ο ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρείασ, κ.Ραναγιϊτθσ Ρίτςικοσ 
και ο διευκυντισ κ. Ιγκόρ άτκοβιτσ μίλθςαν για τα ςχζδια τουσ με τον διμαρχο Λζςκοβατσ, 
κ.Γκόραν Τςβζτανοβιτσ. 
Εκτόσ από τα καταςτιματα ςτθν Ιρλανδία, τθ Μεγάλθ Βρετανία και τθν Ελλάδα, θ Autostop 
διακζτει εγκαταςτάςεισ ςτο Leskovac με περίπου 900 υπαλλιλουσ. Ραράγουν ‘’πατάκια’’ 
αυτοκινιτων ςτθν πόλθ από το 2013. 
Ρροςτίκεται επίςθσ, ότι θ Autostop είναι μια κοινωνικά υπεφκυνθ εταιρεία, θ οποία ζχει 
ανοίξει ζνα νθπιαγωγείο για τα παιδιά των εργαηομζνων τθσ εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ. 
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 679 εκατομμφρια ευρϊ οι επενδφςεισ τθσ ΕΤΑΑ ςτθ Σερβία το 2020  

Θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΑΑ), ανακοίνωςε ςτισ 14 
Ιανουαρίου, ότι οι νζεσ επενδφςεισ τθσ ςτθν οικονομία τθσ Σερβίασ, ανιλκαν το 2020 ςε 679 
εκατ. ευρϊ. 
Σφμφωνα με τθ διλωςθ, 576 εκατ. ευρϊ διατζκθκαν για τον ιδιωτικό τομζα και τισ μικρζσ 
επιχειριςεισ, είτε μζςω άμεςθσ χρθματοδότθςθσ είτε μζςω χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 
Επιπλζον, θ ΕΤΑΑ δάνειςε 140 εκατ. ςε εμπορικζσ τράπεηεσ, με επείγουςα διαδικαςία, μζςω 
του προγράμματοσ ανάκαμψθσ από τθν πανδθμία, για τθ διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτασ του 
εμπορίου και των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Το πρόγραμμα κα είναι ενεργό και το 2021, εάν 
οι τράπεηεσ χρειαςτοφν πρόςκετθ ρευςτότθτα για τθν υποςτιριξθ του εμπορίου. 
Θ τράπεηα υπογράμμιςε, ότι θ ςτιριξθ τθσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ από τισ ςυνζπειεσ τθσ 
πανδθμίασ, θ προϊκθςθ τθσ πράςινθσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, και οι επενδφςεισ ςτθν 
ενεργειακι απόδοςθ και τισ ΑΡΕ, κα παραμείνουν οι κφριεσ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΤΑΑ ςτθ 
Σερβία το 2021. 
 

 Η πανδθμία και θ βιομθχανία εξοπλιςμοφ χειριςμοφ υλικϊν  
Οι επιπτϊςεισ  τθσ πανδθμίασ ςτθ βιομθχανία εξοπλιςμοφ χειριςμοφ υλικϊν οδιγθςαν ςε 
μείωςθ των πωλιςεων κατά 5%,  ςφμφωνα με τον Petar Gligorijevic, διευκυντι πωλιςεων και 
μάρκετινγκ τθσ εταιρείασ Trasing. 
- Ζνασ από τουσ λόγουσ για ζνα τζτοιο αποτζλεςμα ιταν ο φόβοσ των επενδυτϊν που, 
περιςταςιακά, ανζςτειλαν τισ επενδφςεισ. Ο άλλοσ λόγοσ ιταν θ δυςκολία διζλευςθσ των 
ςερβικϊν ςυνόρων. Θ επίδραςθ ςτθ ηιτθςθ ιταν αμελθτζα - 
Ωςτόςο, ο Gligorijevic προζκεςε ότι, ςε παγκόςμιο επίπεδο, θ επιρροι τθσ πανδθμίασ ιταν 
κατά κάποιο τρόπο κετικι για τθ βιομθχανία εξοπλιςμοφ χειριςμοφ υλικϊν, κακϊσ και για τουσ 
τομείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται θ Trasing. Ο λόγοσ είναι ότι οι άνκρωποι μετακινοφνται 
λιγότερο και αγοράηουν περιςςότερα ςτο διαδίκτυο, γεγονόσ που αυξάνει τισ δραςτθριότθτεσ 
και τθ ηιτθςθ για εξοπλιςμό αποκικευςθσ. 
Πςον αφορά τισ προςδοκίεσ από το 2021, ο Γκλιγκιρίγεβιτσ πιςτεφει ότι θ ςυνολικι κατάςταςθ 
είναι απρόβλεπτθ, αλλά ότι θ φόρμουλα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ είναι να ζχουμε 
καλζσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ. 
 

 Ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ Fiat Chrysler και Peugeot-Citroen-Opel 
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ των ομίλων, ολοκλθρϊκθκε ςτισ 16 Ιανουαρίου, θ ςυγχϊνευςθ 
μεταξφ τθσ Peugeot-Citroen-Opel (Groupe PSA) και τθσ Fiat Chrysler Automobiles N.V (FCA), με 
δθμιουργία τθσ εταιρείασ Stellantis. Θ Αυτόνομθ Συνδικαλιςτικι Ζνωςθ του εργοςταςίου FCA 
ςτο Kragujevac, όπου παράγονται τα Fiat 500L, διλωςε ότι αναμζνει βελτίωςθ και κετικζσ 
αλλαγζσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με δθλϊςεισ του 
εκπροςϊπου τθσ Ζνωςθσ, κ. Sasa Djordjevic, "θ ςυγχϊνευςθ δφο μεγάλων παγκόςμιων 
εταιρειϊν ςε μια ακόμθ μεγαλφτερθ, επίςθσ πολυεκνικι εταιρεία, ςυνεπάγεται τθν επζκταςθ 
τθσ αγοράσ ςε πολλζσ θπείρουσ, ενϊ αναμζνεται αφξθςθ τθσ παραγωγισ, άφιξθ ενόσ νζου 
μοντζλου, περιςςότερθ δουλειά και υψθλότεροι μιςκοί". Σφμφωνα με τον ίδιο, θ ςυγχϊνευςθ 
κα πρζπει επίςθσ, να οδθγιςει ςτθν άφιξθ νζων υπεργολάβων και ςτο άνοιγμα εργοςταςίων 
ςτο Kragujevac αλλά και αλλοφ ςτθ Σερβία, χρειάηεται ωςτόςο χρόνοσ, κακϊσ θ ςυγχϊνευςθ 
είναι μια μακρά διαδικαςία. 
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 Οικονομικά κίνθτρα φψουσ 17,6 διςεκατομμυρίων δθναρίων(RSD) για το 2021  
Συνολικά, 17,6 διςεκατομμφρια RSD ζχουν διατεκεί από τον προχπολογιςμό του Υπουργείου 
Οικονομίασ για οικονομικά κίνθτρα το 2021, ςφμφωνα με το Υπουργείο, κυρίωσ ςε τρεισ 
κατευκφνςεισ: προσ μεγάλεσ επενδφςεισ, ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ και βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικισ υποδομισ. 
Από το ςυνολικό ποςό των 17,6 διςεκατομμυρίων RSD, τα δφο διςεκατομμφρια προορίηονται 
για προγράμματα ςτιριξθσ ςτον τομζα των μικρομεςαίων επιχειριςεων και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ.Από αυτά τα δφο διςεκατομμφρια, 1,55 διςεκατομμφρια RSD 
προορίηονται για το πρόγραμμα υποςτιριξθσ των ΜΜΕ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και 200 
εκατομμφρια RSD προορίηονται για το πρόγραμμα ενδυνάμωςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
μζςω αναπτυξιακϊν ζργων. 
Το Υπουργείο Οικονομίασ ςθμειϊνει ότι ζνα ειδικό πρόγραμμα για τθν ςτιριξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ που προορίηεται για δφο πολφ ςθμαντικζσ ομάδεσ ςτόχουσ - γυναίκεσ και 
νζουσ - ξεκινά φζτοσ.Εξθγοφν ότι τα προγράμματα κα ςυνδυάηουν επιχορθγιςεισ ζωσ και 45% 
τθσ αξίασ του ζργου και πολφ ευνοϊκζσ πιςτϊςεισ από το Ταμείο Ανάπτυξθσ και τισ εμπορικζσ 
τράπεηεσ.Επίςθσ, ζνα νζο ςφνολο υπθρεςιϊν δωρεάν επαγγελματικισ υποςτιριξθσ ςε αυτζσ τισ 
ομάδεσ-ςτόχουσ κα δοκιμαςτεί μζςω του δικτφου οργανιςμϊν περιφερειακισ ανάπτυξθσ, που 
κα περιλαμβάνει μακιματα κατάρτιςθσ, υποςτιριξθ ςτθν προετοιμαςία εφαρμογϊν για το νζο 
πρόγραμμα και υποςτιριξθ για τθν ίδρυςθ επιχείρθςθσ. 
 

 Επζκταςθ ελεφκερων ηωνϊν ςτο Kragujevac και ςτο Krusevac 
Θ Κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ ενζκρινε τθν επζκταςθ των ελεφκερων ηωνϊν ςτο Krusevac και ςτο 
Kragujevac, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 
Θ ελεφκερθ ηϊνθ "Sumadija" ςτο Kragujevac κα επεκτακεί κατά 6 εκτάρια και 10 άρια, ενϊ 
αυτι του Krusevac κατά 16 εκτάρια και 84 άρια. 
 

 Κίνθτρα για τουσ επενδυτζσ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθ Σερβία - Κρατικι βοικεια ζωσ και 
25% του κόςτουσ παραγωγισ ταινιϊν ι τθλεοπτικϊν ςειρϊν  
Θ Κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ ενζκρινε διάταγμα ςχετικά με τα κίνθτρα για τουσ επενδυτζσ ςε 
οπτικοακουςτικά ζργα ςτθ Σερβία, το οποίο κα εκτελεςτεί από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και 
Ρλθροφοριϊν. Ππωσ ανακοίνωςε το Υπουργείο, το διάταγμα ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του 
αρικμοφ των κινθματογραφικϊν ζργων ςτθ Σερβία, ςτθν τόνωςθ τθσ δθμιουργίασ 
κινθματογραφικϊν ζργων και ςτθν προϊκθςθ των δυνατοτιτων τθσ Σερβίασ ςε αυτόν τον 
τομζα.  
Το διάταγμα προβλζπει τθν παροχι κινιτρων ζωσ και 25% των εξειδικευμζνων δαπανϊν για 
τθν παραγωγι ταινιϊν μεγάλου μικουσ, ντοκιμαντζρ, ταινιϊν κινουμζνων ςχεδίων, ταινιϊν 
ειδικοφ ςκοποφ και τθλεοπτικϊν ταινιϊν ι ςειρϊν. Για ζνα οπτικοακουςτικό ζργο του οποίου ο 
προχπολογιςμόσ παραγωγισ υπερβαίνει τα 5 εκατομμφρια ευρϊ, τα κίνθτρα κα παρζχονται 
ςτο ποςό του 30% των δαπανϊν. Ρροκειμζνου να μετριαςτοφν οι οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ 
πανδθμίασ ςτθν οπτικοακουςτικι παραγωγι ςτθ Σερβία, το νζο χαρακτθριςτικό είναι θ 
τροποποίθςθ των διατάξεων που ρυκμίηουν τον ελάχιςτο προχπολογιςμό για μια ταινία 
ειδικοφ ςκοποφ και ζνα μεμονωμζνο επειςόδιο μιασ τθλεοπτικισ ςειράσ, που είναι τϊρα EUR 
150.000, αντί για 300.000 ευρϊ, και θ διάρκεια μιασ ςειράσ κινουμζνων ςχεδίων δζκα 
επειςοδίων είναι τϊρα 40 αντί για 50 λεπτά. Τα κίνθτρα πρζπει να κατανζμονται βάςει 
ανοιχτισ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ρλθροφοριϊν και τα αιτιματα 
υποβάλλονται ςε επιτροπι εμπειρογνωμόνων, θ αποςτολι τθσ οποίασ κα είναι να αξιολογεί τισ 
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αιτιςεισ που υποβάλλονται και να κακορίηει εάν το ζργο πλθροί τισ απαιτιςεισ. Θ επιτροπι 
ςυγκροτείται από τθν κυβζρνθςθ και ζχει εντολι ενόσ ζτουσ. Τα κεφάλαια που κα διατεκοφν 
ςτον επενδυτι είναι μθ επιςτρεπτζα και πραγματοποιείται επιςτροφι μζρουσ των 
εξειδικευμζνων δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν ςτθ Σερβία. 
 

 Επενδυτικά ςχζδια ΕΤΕπ για τθ Σερβία 
Διαδικτυακι ςυνάντθςθ μεταξφ τθσ Αντιπροζδρου τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων 
(ΕΤΕπ), κα σLilyana Pavlova, αρμόδια για τα Δυτικά Βαλκάνια, και τθσ Ρρωκυπουργοφ τθσ 
Σερβίασ, κασ Ana Brnabid, διεξιχκθ ςτισ 19 Ιανουαρίου, με κφρια κεματολογία τα επενδυτικά 
ςχζδια τθσ ΕΤΕπ για τθ Σερβία. Σφμφωνα με το Δελτίο Τφπου, θ ΕΤΕπ επιβεβαίωςε τθ δζςμευςι 
τθσ για παροχι βοικειασ ςτθν περιοχι, ϊςτε να ανακάμψει από τθν πανδθμία, κακϊσ και για 
τθ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ του ιδιωτικοφ τομζα και τθσ μετατροπισ τθσ Σερβίασ ςε μια 
οικονομία περιςςότερο «πράςινθ και ψθφιακι». 
Ειδικότερα, το Δελτίο Τφπου αναφζρει, μεταξφ άλλων, ότι θ ΕΤΕπ κα ςυνεχίςει να επενδφει ςτισ 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜμΕ), ςε βαςικζσ υποδομζσ μεταφορϊν και διαχείριςθσ λυμάτων 
και ςτθ βελτίωςθ των εγκαταςτάςεων υγειονομικισ περίκαλψθσ και εκπαίδευςθσ ςε ολόκλθρθ 
τθ χϊρα.Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, θ ΕΤΕπ ζχει επενδφςει πάνω από 8 δισ ευρϊ ςτθν 
περιοχι για τον εκςυγχρονιςμό των ηωτικϊν υποδομϊν και τθν ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα. 
Θ ψθφιοποίθςθ κα ςυνεχίςει να αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ ΕΤΕπ κακϊσ βελτιϊνει τθν 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ, ενϊ επιτρζπει ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ, να ςυμβάλλουν 
ςτθν αποτελεςματικότερθ ανάπτυξθ τθσ ανκεκτικότθτασ, κατά τθ διάρκεια ζκτακτων αναγκϊν. 
Πςον αφορά τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό, θ ΕΤΕπ αποδζςμευςε 65 εκατ. ευρϊ το 2020, για 
τθν παροχι εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και διαδικτφου υψθλισ ταχφτθτασ ςτα ςερβικά ςχολεία. 
Τζλοσ, ςτα ςχζδια τθσ ΕΤΕπ περιλαμβάνεται και θ μετάβαςθ ςε κακαρότερεσ και ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ ςτθν περιοχι, μζςω τθσ ανάπτυξθσ νζων ζργων ενεργειακισ απόδοςθσ. 
 

 Η Νορβθγικι NBT ςυμμετζχει ςτθν Windvision με 800 MW αιολικϊν ζργων ςτθ Σερβία 
Θ NBT AS (NBT), εταιρεία αιολικισ ενζργειασ κοινισ ωφζλειασ με ζδρα το Πςλο, υπζγραψε 
ςυνεργαςία με τθν WV International (πρϊθν Windvision) ςε ζνα χαρτοφυλάκιο αιολικϊν ζργων 
800 MW ςτθ Σερβία.Οι εταιρείεσ του ζργου, οι οποίεσ κα λειτουργοφν με το όνομα WV-NBT 
Σερβία, ανακοίνωςαν ότι τα πρϊτα 168 MW κα τεκοφν ςε λειτουργία ιδθ από το 2023. 
Το 2010, θ WV International ξεκίνθςε τθν ανάπτυξθ κεματικϊν ζργων αιολικισ ενζργειασ ςτθ 
Σερβία.Θ WV International δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
για ςχεδόν 20 χρόνια και ζχει αναπτφξει δραςτθριότθτεσ ςε οκτϊ χϊρεσ: Ολλανδία, Βζλγιο, 
Γαλλία, Ιςπανία, Μαρόκο, Σερβία, Σενεγάλθ και Τυνθςία. Ζκτοτε πραγματοποίθςε με επιτυχία 
πάνω από 200 MW αιολικϊν ζργων ςτο Βζλγιο και τθ Γαλλία, ζλαβε πάνω από 800 MW αδειϊν 
και αναπτφχκθκε ςε μια ομάδα περιςςότερων από 50 ατόμων με βακιά εμπειρία ςε ολόκλθρο 
τον κφκλο ηωισ των ζργων ανανεϊςιμθσ ενζργειασ 
Θ NBT είναι εταιρεία διαχείριςθσ αιολικϊν πάρκων ςε αναδυόμενεσ αγορζσ. Θ εταιρεία 
ιδρφκθκε το 2004, εδρεφει ςτο Πςλο τθσ Νορβθγίασ και δραςτθριοποιείται ςτθν Κίνα και τθν 
Ουκρανία. Θ NBT ανζλαβε το BaichengWind Farm ςτθν επαρχία Jilin τθσ Κίνασ, με 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 50 MW.Στθν Ουκρανία, θ NBT είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ 
καταςκευαςτισ και χειριςτισ αιολικισ ενζργειασ, με ζργα Zophia 800 MW και 
Syvashenergoprom 250 MW. Δεδομζνου ότι θ NBT αξιολογεί ςυνεχϊσ τισ ευκαιρίεσ ζργων ςε 
όλεσ τισ άλλεσ αναδυόμενεσ αγορζσ, ζχει αναγνωρίςει τθ Σερβία ωσ ζνα αξιόπιςτο περιβάλλον 
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για τθν πράςινθ ενζργεια και αποφάςιςε να ενϊςει τισ δυνάμεισ τθσ με τθν WV International 
για τθν υλοποίθςθ των ζργων τθσ. 
Ο ςτόχοσ είναι να λειτουργιςουν 800MW αιολικϊν πάρκων ζωσ το 2026, με τα πρϊτα 168 MW 
να είναι ςυνδεδεμζνα το 2023. Θ WV International και θ NBT κα αναπτφξουν και κα 
καταςκευάςουν τα αιολικά πάρκα ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα. 
Τα αιολικά πάρκα κα φζρουν ςθμαντικι οικονομικι ανάπτυξθ και φορολογικά ζςοδα ςτθν 
τοπικι περιοχι, κα προςφζρουν ζωσ και δφο χιλιάδεσ κζςεισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
καταςκευισ και κα ζχουν μόνιμο οικονομικό αντίκτυπο ακόμθ και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
καταςκευισ του. Αυτά τα ζργα κα αυξιςουν επίςθσ ςθμαντικά το μερίδιο τθσ παραγωγισ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθ Σερβία. 
 

 Αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ αποταμίευςθσ το 2020  
Σφμφωνα με δθμοςίευμα τθσ «Politika», κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ, παρατθρικθκε 
αφξθςθ τθσ αποταμίευςθσ του ιδιωτικοφ τομζα. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 
τθσ Σερβίασ (NBS), θ ιδιωτικι αποταμίευςθ ςε τοπικό νόμιςμα, ανιλκε ςε 93 δισ δθνάρια ςτο 
τζλοσ του 2020, 13,4 δισ ι 16,9 % υψθλότερθ από ότι ςτο τζλοσ του 2019. Οι αποταμιεφςεισ ςε 
ςκλθρό νόμιςμα ανιλκαν ςε 11,433 δισ ευρϊ, ιτοι 629,2 δισ ευρϊ ι 5,8% υψθλότερεσ από το 
προθγοφμενο ζτοσ. Σφμφωνα με τθν «Politika» θ δυναμικι αυτι αφξθςθ αντανακλά τθν 
εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτισ εγχϊριεσ τράπεηεσ. 
 

 Υπογράφθκε Μνθμόνιο Συνεργαςίασ για τθν καταςκευι του Μετρό Βελιγραδίου 
Ο Σζρβοσ Υπουργόσ Οικονομικϊν κ. Sinisa Mali υπζγραψε, ςτισ 22 Ιανουαρίου, εκ μζρουσ τθσ 
Κυβζρνθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, Μνθμόνιο Συνεργαςίασ για το ζργο "Μετρό 
Βελιγραδίου".Το Μνθμόνιο υπογράφθκε από τον Υπουργό Mali, τον διευκυντι του JKP 
Belgrade Metro, αντιπρόεδρο του γαλλικοφ ομίλου Alstom κ. PhilippeDelleur, το γενικό 
διευκυντι τθσ γαλλικισ εταιρείασ Egis Rail, κ. Olivier Bouvart, και τον εκπρόςωπο τθσ κινεηικισ 
εταιρείασ Powerchina κ.ShieZiji. 
Το ζργο αποτιμάται ςε 4,4 διςεκατομμφρια ευρϊ (5,36 διςεκατομμφρια δολάρια) και 
αποτελείται από δφο γραμμζσ που κα καταςκευαςτοφν διαδοχικά - μία 22 χιλιομζτρων και θ 
άλλθ 19,8 χιλιόμετρα.Ο αναπλθρωτισ διμαρχοσ του Βελιγραδίου κ. Γκόραν Βζςιτσ είχε δθλϊςει 
τον Οκτϊβριο ότι θ Power Construction Corp και θ Alstom κα μοιραςκοφν το 70% και το 30% 
τθσ αξίασ τθσ καταςκευισ αντίςτοιχα. 
Υπενκυμίηεται ότι, το Νοζμβριο του 2020 είχε υπογραφεί Μνθμόνιο με τθν γαλλικι κυβζρνθςθ 
για τθν κινθτοποίθςθ 581 εκατ. ευρϊ για τθ χρθματοδότθςθ ζργων υποδομισ ςτθ Σερβία, εκ 
των οποίων 454 εκατ. κα διατεκοφν ςτο μετρό του Βελιγραδίου. Θ γαλλικι Egis κα αναπτφξει 
τισ μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, τουσ προκαταρκτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και τισ εκτιμιςεισ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.Θ ςερβικι κυβζρνθςθ κα χρθματοδοτιςει το υπόλοιπο από τον 
προχπολογιςμό τθσ. 
 
 

 Κινζηοι επενδυτζσ ενδιαφζρονται για τθν καταςκευι διυλιςτθρίου πετρελαίου ςτο 
Smederevo, αξίασ περίπου 2,6 διςεκατομμυρίων USD 
Στο Εκνικό Συμβοφλιο Συντονιςμοφ Συνεργαςίασ με τθ ωςία και τθν Κίνα πραγματοποιικθκε 
ςυνάντθςθ με εκπροςϊπουσ Κινζηων επενδυτϊν ςχετικά με τθν καταςκευι διυλιςτθρίου 
πετρελαίου ςτο Smederevo, αξίασ περίπου 2,6 διςεκατομμυρίων δολαρίων. 
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Το ςυμβοφλιο ανακοίνωςε ότι οι εκπρόςωποι των κινεηικϊν εταιρειϊν είναι ζτοιμοι να 
αρχίςουν να υλοποιοφν το ζργο τον Απρίλιο.Θ προκεςμία για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 
κα είναι τζςςερα ζτθ, ενϊ γερμανικζσ και αμερικάνικεσ εταιρείεσ κα ςυμμετάςχουν ςτον 
εξοπλιςμό του διυλιςτθρίου 
 

 Εξαγωγζσ χοιρινοφ κρζατοσ από τθ Σερβία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  
Σφμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίασ τθσ Σερβίασ, κ. Branislav Nedimovic, μετά τθ δυνατότθτα 
εξαγωγισ αυγϊν, ςφντομα κα επιτραπεί και θ εξαγωγι χοιρινοφ κρζατοσ από τθ Σερβία ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Επιπλζον, ο κ. Nedimovic, ανακοίνωςε επιπλζον, πωσ υφίςτανται 
προβλιματα με τθ ςυγκομιδι φροφτων και λαχανικϊν, λόγω τθσ ζλλειψθσ ςυλλεκτϊν από 
άλλεσ χϊρεσ, εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των τιμϊν τουσ ςτθν αγορά. 
 

 Νζο Επενδυτικό Σχζδιο για τθν Ενζργειασ - Επενδφςεισ περίπου 350 εκατομμυρίων ευρϊ ςτο 
ςφςτθμα διανομισ τα επόμενα τρία χρόνια  
Θ Υπουργόσ Ορυχείων και Ενζργειασ τθσ Σερβίασ κα Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ διλωςε ότι εκτιμά ότι 
το ζτοσ 2021 κα είναι ςθμαντικό για τον ενεργειακό τομζα λόγω τθσ υιοκζτθςθσ νζων νόμων, 
τθν αναδιοργάνωςθ των δθμοςίων επιχειριςεων και ζνα νζο ςχζδιο επενδφςεων ςτον 
ενεργειακό τομζα. Θ κα Μιχάιλοβιτσ είπε ότι ζνασ νζοσ νόμοσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ κα εκδοκεί το 2021, ο οποίοσ κα παρζχει μια νζα οπτικι γωνία για τον τρόπο χριςθσ 
των πθγϊν ενζργειασ.Ανακοίνωςε επίςθσ, ότι οι εργαςίεσ για τθ διαςφνδεςθ φυςικοφ αερίου 
Nis-Dimitrovgrad κα πρζπει να ξεκινιςουν αργότερα και  ότι κα πρζπει να εξεταςτοφν επίςθσ οι 
διαςυνδζςεισ με τθ ουμανία, τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τθν Κροατία, το Μαυροβοφνιο και θ 
καταςκευι αγωγοφ φυςικοφ αερίου προσ τθν Ρρίςτινα. 
Πςον αφορά τθν θλεκτρικι ενζργεια υψθλισ τάςθσ, είπε ότι θ Elektromreza Srbije (EMS) 
καταςκευάηει τον Δια-Βαλκανικό Διάδρομο, ο οποίοσ, κα ςυνδζςει τθ Σερβία με όλεσ τισ χϊρεσ 
τθσ περιοχισ.Πςον αφορά τθ μεταρρφκμιςθ των δθμόςιων επιχειριςεων, θ κα Μιχάιλοβιτσ 
είπε ότι το EPS είχε ιδθ αποδεχτεί ζνα ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ και άρχιςε να το εφαρμόηει. Το 
ςχζδιο προβλζπει τθ λειτουργία EPS και EPS Distribucija ωσ ξεχωριςτϊν εταιρειϊν. 
 

 Η Διεκνισ Ζκκεςθ Τουριςμοφ κα πραγματοποιθκεί από 8 ζωσ11 Απριλίου 2021 ςτο Βελιγράδι 
Θ 43θ Διεκνισ Ζκκεςθ Τουριςμοφ και θ 17θ Διεκνισ Ζκκεςθσ Εξοπλιςμοφ HoReCa, δεν κα 
πραγματοποιθκοφν ωσ είκιςται τον Φεβρουάριο λόγω τθσ πανδθμίασ. Οι νζεσ θμερομθνίεσ 
είναι 8-11 Απριλίου 2021. 
Θ απόφαςθ αυτι εκδόκθκε λόγω τθσ αδυναμίασ κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ μιασ τόςο 
περίπλοκθσ και μεγάλθσ ζκκεςθσ υπό τισ ςυνκικεσ τθσ αβζβαιθσ κατάςταςθσ τθσ επιδθμίασ 
Covid-19, των ιςχυόντων μζτρων και των επιβλθκζντων περιοριςμϊν. Είναι ςθμαντικό να 
ςθμειωκεί ότι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που ζχουν ςταλεί μζχρι ςτιγμισ εξακολουκοφν να 
ιςχφουν και δεν χρειάηεται να αποςταλοφν εκ νζου. 
 
 
 

 Δζςμευςθ τθσ Σερβίασ για ενίςχυςθ τθσ Πρωτοβουλίασ «17+1»  
Ο υπουργόσ Οικονομικϊν τθσ Σερβίασ, κ. Sinisa Mali, ςυμμετείχε ςτισ 25 Ιανουαρίου, ςε 
διαδικτυακι ςυνάντθςθ των εκνικϊν ςυντονιςτϊν για τθ ςυνεργαςία μεταξφ Κίνασ και των 
χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κίνα-ΚΑΕ). Το εν λόγω ςχιμα αποτελεί 
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πρωτοβουλία του κινεηικοφ υπουργείου Εξωτερικϊν για τθν προϊκθςθ των επιχειρθματικϊν 
δεςμϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων κρατϊν. 
Αφοφ επιβεβαίωςε τθ δζςμευςθ τθσ Σερβίασ για ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ Ρρωτοβουλίασ 
«17+1», ο Υπουργόσ κ. Mali διλωςε, ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Σερβίασ κ. Aleksandar Vucic, είχε 
αποδεχτεί τθν πρόςκλθςθ του Κινζηου ομολόγου του, κ. XiJinping, για να ςυμμετάςχει ςτθν 
επόμενθ Διάςκεψθ Κορυφισ Κίνασ-ΚΑΕ.Σφμφωνα με τον ίδιο, οι διμερείσ ςχζςεισ Σερβίασ – 
Κίνασ, όπωσ και θ ςυνεργαςία ςτα πλαίςια τθσ Ρρωτοβουλίασ «17+1», ςυνζχιςαν να 
αναπτφςςονται παρά τθν πανδθμία. 
 

 Μνθμόνιο Ελλάδασ-Σερβίασ ςτον τομζα του τουριςμοφ εν μζςω πανδθμίασ COVID-19  
Σφμφωνα με δθλϊςεισ τθσ Υπουργοφ Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν τθσ Σερβίασ, 
κασ Tatjana Matic, ςε ςυνζχεια διαδικτυακισ ςυνάντθςισ τθσ με τον Ζλλθνα ομόλογό τθσ, κ. 
Χάρθ Θεοχάρθ, οι δφο Υπουργοί κατζλθξαν ςε ςυμφωνία για τθν υπογραφι Μνθμονίου ςτον 
τομζα του τουριςμοφ εν μζςω πανδθμίασ COVID-19. Σφμφωνα με τθν ίδια, το Μνθμόνιο κα 
κακορίηει τισ προχποκζςεισ ειςόδου των ταξιδιωτϊν από τθ Σερβία ςτθν Ελλάδα και 
αντίςτροφα για τθν περίοδο από τθν 1θ Μαΐου ζωσ τθν 1θ Οκτωβρίου 2021. Θ Υπουργόσ 
διλωςε επιπλζον, ότι το εν λόγω Μνθμόνιο κα προβλζπει τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των 
θλεκτρονικϊν πιςτοποιθτικϊν εμβολιαςμοφ, το οποίο κα επιτρζπει τθν είςοδο ςτισ δφο χϊρεσ 
αντίςτοιχα, ςτουσ πολίτεσ, οι οποίοι ζχουν εμβολιαςκεί, ενϊ οι υπόλοιποι κα πρζπει 
υποχρεωτικά να προςκομίηουν αρνθτικό τεςτ PCR ι αντιγόνου. Επιπλζον, κα 
πραγματοποιοφνται τυχαία rapidtest ςτα ςφνορα. 
 

 Ανακοινϊκθκε οικονομικι βοικεια 2,5 διςεκατομμυρίων ευρϊ για τουσ Σζρβουσ πολίτεσ 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Σερβίασ κ. Αλεξάνταρ Βοφτςιτσ ανακοίνωςε τθν υλοποίθςθ ενόσ πακζτου 
τόνωςθσ τθσ οικονομίασ φψουσ 2,5 διςεκατομμυρίων ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνων χρθμάτων 
για όλουσ τουσ Σζρβουσ πολίτεσ και ελάχιςτουσ μιςκοφσ για εταιρείεσ. 
Πλοι οι πολίτεσ κα μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για ποςό 30 ευρϊ τον Μάιο και ςτθ 
ςυνζχεια άλλα 30 ευρϊ τον Νοζμβριο, ενϊ οι ςυνταξιοφχοι κα λάβουν άλλα 50 ευρϊ επιπλζον. 
Επιπλζον ανζφερε ότι οι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ κα λάβουν το τριπλάςιο 
του 50% του ελάχιςτου μιςκοφ και πρόςκεςε ότι υπιρχαν ςυηθτιςεισ ςχετικά με το εάν κα 
εφαρμόςουν τα ίδια μζτρα και ςε μεγάλεσ εταιρείεσ.Θ πλθρωμι κα ξεκινιςει τθν 1θ Απριλίου. 
Τόνιςε ότι το κράτοσ δεν κα αντιμετωπίςει προβλιματα λόγω του πακζτου τόνωςθσ τθσ 
οικονομίασ και πρόςκεςε ότι το δθμόςιο χρζοσ τθσ Σερβίασ δεν κα υπερβαίνει το 61%. 
 

 Η Βουλγαρία ανακοίνωςε ςχζδιο για τθν καταςκευι αγωγοφ φυςικοφ αερίου ςτθ Σερβία 
Ο Οργανιςμόσ Δθμόςιων Ρρομθκειϊν (PPA) τθσ Βουλγαρίασ ανακοίνωςε ςχζδιο για τθν 
καταςκευι του βουλγαρικοφ τμιματοσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου μεταξφ Βουλγαρίασ και 
Σερβίασ, και ο ανακζτων φορζασ είναι θ Bulgartransgaz. Στο Συμβοφλιο των Υπουργϊν, που 
πραγματοποιικθκε τθν περαςμζνθ Τετάρτθ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Bulgartransgaz, κ. 
Vladimir Malinov, διλωςε ότι θ εταιρεία κα ξεκινιςει τθ διαδικαςία δθμόςιασ προμικειασ 
εξοπλιςμοφ για τθν καταςκευι, 62 χιλιομζτρων του βουλγαρικοφ τμιματοσ του αγωγοφ, 
ορίηοντασ ταυτόχρονα τθν τιμι τθσ ςυμφωνίασ ςτα 144 εκατ. λζβα (περίπου 73 εκατ. ευρϊ). 
 

 Το eProstor βοθκά ςτθν εξάλειψθ ενόσ μεγάλου εμποδίου για επενδφςεισ ςτθ Σερβία 
Θ προετοιμαςία των αςτικϊν ςχεδίων που κακορίηουν τουσ ςκοποφσ και τουσ 
καταςκευαςτικοφσ κανόνεσ είναι ζνα ςθμαντικό εμπόδιο όςον αφορά τισ επενδφςεισ ςτθ 
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Σερβία. Χρειάηεται τουλάχιςτον μιςό χρόνο για να εγκρικεί ζνα λεπτομερζσ ςχζδιο κανονιςμοφ, 
με πλιρθ ςυμμόρφωςθ με όλεσ τισ διαδικαςίεσ, ενϊ ζνα γενικό ςχζδιο κανονιςμοφ διαρκεί 
τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ. 
Ωςτόςο, ςτθν πράξθ, οι διαδικαςίεσ χρειάηονται ςυχνά χρόνια, λόγω τθσ ανεπαρκοφσ 
επικοινωνίασ και του ςυντονιςμοφ μεταξφ των αρμόδιων οργάνων. Θ δθμιουργία μιασ 
ψθφιακισ πλατφόρμασ που ονομάηεται eProstor (eSpace), κα επιλφςει τισ ςχετικζσ 
κακυςτεριςεισ. Το eProstor κα ςυνδράμει ςτθν άμεςθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ςτο 
ςχολιαςμό κακϊσ και ςτισ  εγκρίςεισ θλεκτρονικά μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τθν 
ταυτόχρονθ προετοιμαςία ςχεδίων. 
Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του eProstor κα είναι θ ευκολότερθ και ζγκαιρθ ζνταξθ των 
πολιτϊν και τθσ οικονομίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ προετοιμαςίασ των ςχεδίων.Αυτό κα 
αποτρζψει καταςτάςεισ όπου ο επενδυτισ ζχει ιδθ αποκτιςει τθν άδεια οικοδόμθςθσ, και ςτθ 
ςυνζχεια ενθμερϊνεται για τθν αλλαγι χριςθσ γθσ ενϊ διαςφαλίηεται και θ ζγκαιρθ 
ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν ςτθν προετοιμαςία των ςχεδίων. Επιπλζον, κα 
διευκολφνει τθ γριγορθ χριςθ των πλθροφοριϊν από το κτθματολόγιο που απαιτοφνται για 
τθν καταςκευι και τθν τακτικι ενθμζρωςθ των δεδομζνων 
Ρροσ το παρόν, θ επικράτεια τθσ Σερβίασ καλφπτεται ικανοποιθτικά από ζγγραφα 
προγραμματιςμοφ, αλλά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι ελλιπι και πρζπει να αναπτυχκοφν 
περαιτζρω μζςω τθσ προετοιμαςίασ πιο λεπτομερϊν ςχεδίων, τα οποία ςυχνά πρζπει να 
χρθματοδοτοφνται από επενδυτζσ χωρίσ κακοριςμζνθ προκεςμία για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. Θ ζλλειψθ μιασ ενιαίασ βάςθσ δεδομζνων για όλα τα ςχζδια, με ενθμερωμζνα και 
πλιρθ δεδομζνα κακιςτά δφςκολο ακόμθ και για τουσ επαγγελματίεσ να προςδιορίςουν με 
ακρίβεια υπό ποιεσ ςυνκικεσ επιτρζπεται θ καταςκευι ςε μια ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ, το οποίο 
είναι ζνα πρόβλθμα που κα λφςει το eProstor . 
 

 Αφξθςθ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθ ερβία κατά 1,9% το 2020  
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθ 
Σερβία το 2020 ανιλκε ςε 2.215.475, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 1.9% ςε ςχζςθ με τθν 
προθγοφμενθ χρονιά. Ειδικότερα, ο αρικμόσ των υπαλλιλων ςε εταιρείεσ ανιλκε ςε 1.764.127, 
παρουςιάηοντασ αφξθςθ 2,3% ςε ςχζςθ με το 2019. Οι επιχειρθματίεσ και οι υπάλλθλοί τουσ, 
κακϊσ και οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ ανζρχονται ςε 384.972, 2,0% περιςςότεροι από το 
προθγοφμενο ζτοσ. Τζλοσ, οι αυτοαπαςχολοφμενοι ςτον αγροτικό τομζα ανιλκαν ςε 66 376, 
παρουςιάηοντασ μείωςθ 7,6% ςε ςχζςθ με το 2019. 
 
 

1. Σε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ, παρακαλείςτε όπωσ αναφζρεται θ πθγι. 
2. Εφ’ όςον δεν επικυμείτε πλζον να λαμβάνετε τα Ενθμερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείςτε όπωσ αποςτείλετε ςχετικό 

μινυμα ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο μασ (ecocom-belgrade@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρζχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουςίωσ και 

χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για παροχι ενθμζρωςισ τουσ ι για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. Η διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικών 
δεδομζνων υπόκειται ςτα οριηόμενα ςτο εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ςχετικά με τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει (Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςταςία προςωπικών δεδομζνων 
από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ.http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο προζρχονται τόςο από επίςθμεσ πθγζσ(Κρατικι Στατιςτικι Υπθρεςία, 
Κεντρικι Τράπεηα, ιςτοςελίδεσ Υπουργείων και δθμοςίων φορζων κ.α.),όςο και από ειδιςεισ ςε ζντυπα και άλλα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Το 
Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τθρεί επιφφλαξθ ωσ προσ τισ ειδθςεογραφικζσ πθγζσ για τισ οποίεσ δεν εγγυάται τθν ακρίβειά τουσ.  
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