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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Η EBRD προβλέπει ότι η οικονομία της ερβίας θα παρουσιάσει ανάπτυξη κατά έξι τοις εκατό 

το 2021 

Η τράπεζα αναμένει να ανακάμψει η κατανάλωση μετά την πανδημία του κορωνοϊού και την 

αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Η ερβία βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης με ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης 6 % το 2021, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την 

Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη(EBRD). Η τράπεζα αναμένει ότι η κατανάλωση θα ανακάμψει 

μετά την πανδημία του κορωνοϊού λόγω τις αύξησης των δημόσιων επενδύσεων καθώς και 

λόγω των κρατικών δαπανών για την υγεία, τις επιδοτήσεις για μισθούς και εφάπαξ πληρωμές 

σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες πληθυσμού. Ο διευθυντής της EBRD για τη ερβία και 

τα Δυτικά Βαλκάνια, Matteo Colangeli, δήλωσε ότι η τράπεζα παραμένει αφοσιωμένη στην 

παροχή υποστήριξης στις σερβικές αρχές με στόχο τη διατήρηση της επιταχυνόμενης 

ανάπτυξης. "Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημόσιου τομέα, η υποστήριξη για τις 

δομημένες επενδύσεις σε μεταφορές και οικολογικές υποδομές, καθώς και η μετάβαση στην 

πράσινη ενέργεια θα είναι βασικές προτεραιότητες", δήλωσε ο Colangeli. 

 

 Αύξηση του ΑΕΠ της ερβίας κατά 13,4% το δεύτερο τρίμηνο 2021 

ύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της τατιστικής Τπηρεσίας της ερβίας, κατά το 

δεύτερο τρίμηνο του 2021, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,4%, σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. ημειώνεται, ότι η πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ 

συνολικά κατά το 2021 ανέρχεται σε 6-6,5%. 

 
 Έλλειμμα και Δημόσιο χρέος α' εξαμήνου  

ύμφωνα με ανακοίνωση του Τπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού της ερβίας ανήλθε σε 75,5 δις RSD (περίπου 640 εκατ. ευρώ) το πρώτο 

εξάμηνο του 2021. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έσοδα 696,1 δις RSD (περίπου 5,9 δις 

ευρώ), ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε 771,6 δις (περίπου 6,54 δις ευρώ). Σο δημόσιο χρέος 

ανήλθε σε 28,26 δις ευρώ στα τέλη Ιουνίου, ή 55% του ΑΕΠ. ημειώνεται ότι το 2020 "έκλεισε" 

με το δημόσιο χρέος στα 26,66 δις ευρώ, ή 57,4% του ΑΕΠ. 

  

 Working Paper της τατιστικής Τπηρεσίας της ερβίας 

Η τατιστική Τπηρεσία της ερβίας εξέδωσε Working Paper σχετικά με τις υφιστάμενες κατά 

το 2020  επιχειρήσεις  στη ερβία, κατά μέγεθος και κλάδο δραστηριοποίησης. Διαθέσιμο στο: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76391  

 

Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 

 

 Σο Φρηματιστήριο Αθηνών γίνεται συνιδιοκτήτης του Φρηματιστηρίου του Βελιγραδίου 

Σο Φρηματιστήριο Αθηνών (ΦΑ) έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ερβίας, 

για την απόκτηση του 10,24% του συνολικού αριθμού των μετοχών του Φρηματιστηρίου του 

Βελιγραδίου (BELEX). ύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Σύπου, η συνεργασία αυτή, βασίζεται σε 

δύο αρχές: το κοινό όραμα, σύμφωνα με το οποίο, οι αντίστοιχες κεφαλαιαγορές θα πρέπει να 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76391
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αναλάβουν έναν σημαντικότερο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, καθώς 

και την αμοιβαία πεποίθηση, ότι μόνο με την ένωση των δυνάμεών τους, οι περιφερειακές 

αγορές μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματική αντιμετώπιση των εντεινόμενων προκλήσεων, 

τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς. 

 

 Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της ερβίας και την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων Ελλάδας ερβίας.  

Η εν θέματι, συνταχθείσα από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων Βελιγραδίου, 

έκθεση έχει αναρτηθεί στο:  https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76369  

 

 

 Έρευνα για το Ελαιόλαδο και τη Βιομηχανία Σροφίμων στη ερβία  

το https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76286 θα βρείτε διαθέσιμη 

επικαιροποιημένη Έρευνα για το Ελαιόλαδο και τη Βιομηχανία Σροφίμων στη ερβία.  

 

 

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 

 χεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη των αεροδρομίων της ερβίας 

Η “ Aerodromi Srbije d.o.o.” προκήρυξε διαγωνισμό για την προετοιμασία της στρατηγικής 

ανάπτυξης των αεροδρομίων της χώρας, κατά την περίοδο 2025-2030. Τπενθυμίζεται ότι 

σύμφωνα με το Φωροταξικό χέδιο της ερβίας για τα έτη 2021-2035, η ερβία σχεδιάζει την 

κατασκευή δύο νέων διεθνών αεροδρομίων, κοντά στο Dobanovci και το Novi Sad. Η βασική 

διαφορά με την υπάρχουσα στρατηγική, η οποία καλύπτει όλα τα είδη μεταφορών, έγκειται στο 

ότι η νέα στρατηγική θα αφορά αποκλειστικά την ανάπτυξη των υφιστάμενων και των νέων 

αεροδρομίων. 

 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Παραγωγή και εξωτερικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 

ύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μπουντίμοβιτς, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

της ερβίας, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι σερβικές εξαγωγές 

γαλακτοκομικών προϊόντων, αυξήθηκαν κατά 4% ή 39,3 εκατ. δηνάρια σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2020. Οι εν λόγω εξαγωγές κατευθύνθηκαν κυρίως στη Ρωσία, το Μαυροβούνιο, 

τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βοσνία -Ερζεγοβίνη. Οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 

11,8 % ή 51,8 εκατ. δηνάρια, ενώ προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Πολωνία, τη 

Βοσνία -Ερζεγοβίνη και τη Γαλλία. Η ερβία παράγει 1,7 δις λίτρα γάλα ετησίως, με τα 800-

900 εκατ. λίτρα από αυτά να προορίζονται για επεξεργασία.   

 

 
 Επιχειρηματικός Οδηγός για τη ερβία 

Ο επικαιροποιημένος για το 2020-2021, Επιχειρηματικό Οδηγός του Γραφείου ΟΕΤ 

Βελιγραδίου έχει αναρτηθεί στο: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76120  

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76369
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76286
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76120
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Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Νέος δανεισμός από την ΕΣΑΑ για προγράμματα ενεργειακής απόδοσης  

Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) θα χορηγήσει νέο δάνειο, μέσω 

της ProCredit Bank (η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Green Economy Financing Facility 

(GEFF)) ύψους 588 εκατ. RSD (περίπου 5 εκατ. ευρώ), για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που 

υποστηρίζουν την ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών στη ερβία. Σα κεφάλαια θα είναι 

διαθέσιμα σε ιδιώτες δανειολήπτες, για επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως 

μόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συλλέκτη 

κ.ά.  Η επιχορήγηση θα φτάνει έως και το 20%. ύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, μέσω του 

προγράμματος GEFF διατίθενται συνολικά 135 εκατ. ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια . Ο κ. 

Matteo Colangeli, Περιφερειακός Διευθυντής της ΕΣΑΑ, υπεύθυνος για τη ερβία, δήλωσε ότι 

το πρόγραμμα GEFF έχει ήδη βοηθήσει περισσότερους από 2.200 ιδιοκτήτες σπιτιών στη 

χώρα, ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των σπιτιών τους. 

ημειώνεται, ότι το επτέμβριο, αναμένεται να εκδοθεί, η δεύτερη πρόσκληση για τις 

επιδοτήσεις για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, ενώ προγραμματίζεται επίσης, έως το τέλος 

του έτους, να εκδοθεί αντίστοιχο πρόγραμμα κινήτρων για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής 

απόδοσης. Η Τπουργός Ορυχείων και Ενέργειας, κα Mihajlović ανακοίνωσε επίσης, ότι 

σύμφωνα με τον παρόντα προγραμματισμό, θα δημοσιεύονται κάθε χρόνο τρεις αντίστοιχες 

προσκλήσεις κινήτρων, ύψους 150 εκατ. ευρώ. ύμφωνα με την ίδια, οι ενεργειακοί νόμοι που 

εγκρίθηκαν την περασμένη άνοιξη δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την απλοποίηση της 

διαδικασίας εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών, η οποία πλέον ολοκληρώνεται σε τέσσερα 

βήματα. 

 

 Νέο Επενδυτικό χέδιο στον τομέα της Ενέργειας, ύψους  17 δισ. Ευρώ  

ύμφωνα με την Τπουργό Ενέργειας, κα Μιχάιλοβιτς, το επτέμβριο θα παρουσιασθεί το  

επενδυτικό σχέδιο του Τπουργείου το οποίο θα περιλαμβάνει έργα, ύψους, 17 δις ευρώ.. 

ύμφωνα με την ίδια, το 2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, όπως η  

κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών (Djerdap 3 και  Bistrica), μονάδων παραγωγής 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς και σταθμών φυσικού αερίου. Η Τπουργός τόνισε ότι 

όλα αυτά θα συμβάλουν στη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος της ερβίας, και ότι το 

πρόγραμμα καταρτίζεται με στόχο την απόκτηση, όσο το δυνατόν περισσότερων ΑΠΕ κατά τα 

επόμενα 20, 30 χρόνια, το οποίο αποτελεί ζήτημα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

 

 Η κινεζική CMC θέλει να κατασκευάσει ηλιακό σταθμό ισχύος 100 MW στο όμπορ της ερβίας 

Η CMC Europe και η σερβική πόλη Sombor υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για την 

ανάπτυξη έργου ηλιακής ενέργειας 100 MW. Η εταιρεία με έδρα την Ουγγαρία είναι θυγατρική 

της China National Machinery Import and Export Corp. Ο Δήμος του όμπορ δήλωσε ότι θα 

παράσχει τη μέγιστη υποστήριξη στην CMC Europe στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός ηλιακού 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο έδαφός της. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας György Paris 

υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τον δήμαρχο Antonio Ratković. H φωτοβολταϊκή 

εγκατάσταση θα έχει ισχύ 100 MW. Η CMC Europe είναι θυγατρική της κρατικής China 

National Machinery Import and Export Corp., μέρος της China General Technology Group 

Holding ή Genertec. Σον Δεκέμβριο ολοκλήρωσε έναν ηλιακό σταθμό ισχύος 100 MW στο 

Kaposvár στη γειτονική Ουγγαρία, όπου εδρεύει. Η αξία του έργου ήταν 100 εκατομμύρια 

ευρώ. Η συνεργασία με την πόλη στη βορειοδυτική ερβία, κοντά στα σύνορα, συζητήθηκε 

όταν η αντιπροσωπεία από το όμπορ επισκέφθηκε την εγκατάσταση πριν από τρεις μήνες. Η 

τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου, μετά την έναρξη της εμπορικής 
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λειτουργίας. Η πόλη περιβάλλεται από καλλιεργήσιμη γη και οι ντόπιοι εκεί στηρίζονται κυρίως 

στη γεωργία. Η ερβία εξουσιοδότησε τις δημοτικές μονάδες τον περασμένο μήνα να 

μισθώσουν γεωργικές εκτάσεις χαμηλής ποιότητας για ηλιακά πάρκα και αιολικά πάρκα μέσω 

διαγωνισμών. 

  

Χρηματοδότηση  

 Η ΕΣΕπ ετοίμασει τρία νέα δάνεια για τη ερβία 

Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (ΕΣΕπ) έχει ετοιμάσει τρία νέα δάνεια για τη ερβία, εκ των 

οποίων τα δύο προετοίμασαν με εμπορικές τράπεζες και ένα με το Σαμείο Ανάπτυξης, έναντι 

290 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η συμβολή της ΕΣΕπ στο πλαίσιο της βοήθειας της ΕΕ 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας στον ιδιωτικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

δήλωσε ο επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου της ΕΣΕπ, Αλεσάντρο Μπραγκόντσι. Σα 

κεφάλαια είναι ήδη διαθέσιμα, με σκοπό τη διατήρηση της ρευστότητας, τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας και των δαπανών των επιχειρήσεων. Η ΕΣΕπ προσφέρει μερικές από τις πιο 

ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, είπε ο Μπραγκονζί. «Υροντίζουμε για τη βιωσιμότητα αυτών 

των δανείων. Σο βασικό πλεονέκτημα αυτών των δανείων και εκείνων της ΕΕ είναι ότι 

φροντίζουμε για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, προσπαθούμε να τα σεβόμαστε σε 

όλη τη διαδικασία, καθώς και τη διαφάνεια και τις ανταγωνιστικές δημόσιες συμβάσεις του », 

είπε. 

 

 

Επενδύσεις  

 Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Τποθέσεων σχετικά με τα κράτη-επενδυτές στη 

ερβία 
ύμφωνα με τη φετινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Τποθέσεων σχετικά με το 

ποιο κράτος θεωρούν οι έρβοι πολίτες, ως μεγαλύτερο επενδυτή στη χώρα, η Κίνα προηγείται 

για ακόμη μια φορά. Επιπλέον, το 59 % των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι υπάρχει χρησιμότητα 

στη συνεργασία της χώρας με την ΕΕ, ενώ το 25 % πως όχι . ύμφωνα με την εφημερίδα 

Danas, η πολιτική και τα ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης αυτής, 

ενώ στην πραγματικότητα, οι χώρες που θεωρούνται "εχθροί" της ερβίας, δηλαδή οι χώρες 

της ΕΕ και οι ΗΠΑ,  "δίνουν" περισσότερα στη ερβία από ότι οι παραδοσιακά φιλικές χώρες 

όπως η Ρωσία αλλά και η Κίνα.  Ειδικότερα, σύμφωνα με  στοιχεία της Εθνικής Σράπεζας της 

ερβίας-NBS, το 70 % των ΑΞΕ μεταξύ 2013 και 2019 προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σην ίδια περίοδο, το μερίδιο της Κίνας ανήλθε σε μόνο 2,65%.  Η ΕΕ αποτελεί επίσης τον 

μεγαλύτερο δωρητή στη ερβία, έχοντας επιχορηγήσει περίπου 3,6 δις ευρώ, τα τελευταία 18 

χρόνια. Αντίθετα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Κίνα είναι γνωστή για το γεγονός ότι προτιμά 

να προσφέρει δάνεια στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων αντί να προβαίνει στη διενέργεια 

πραγματικών ΑΞΕ. 

 

 Η Ericsson ανοίγει Κέντρο Ανάπτυξης 5G στο Βελιγράδι 

Η Ericsson ανακοίνωσε το άνοιγμα του νέου Κέντρου ψηφιακών Τπηρεσιών Παράδοσης 

(DSSD) στο Βελιγράδι, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας 5G στη ερβία. Όπως τονίστηκε, το κέντρο θα επικεντρωθεί στην εικονικοποίηση 

δικτύων και τα δίκτυα 5G που αναπτύχθηκαν με βάση την τεχνολογία cloud, τα οποία θα 
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ενισχύσουν το παγκόσμιο οικοσύστημα 5G, στηριζόμενοι στην υπάρχουσα συνεργασία που έχει 

η Ericsson με έρβικούς φορείς κινητής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι οι νέοι υπάλληλοι στο 

κεντρικό DSSD θα εργαστούν στις πιο προηγμένες και σύγχρονες τεχνολογίες για δίκτυα 5G, 

όπως η εικονικοποίηση λειτουργιών δικτύου, την τεχνολογία cloud, την αυτοματοποίηση 

δικτύων και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Antonio Passarella, Country Manager στην Ericsson 

Serbia, δήλωσε ότι η τεχνολογία 5G είναι μια μοναδική πλατφόρμα για ανοικτές καινοτομίες, η 

οποία αναμένεται να τονώσει τη σερβική οικονομία και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. 

 

 Η κυβέρνηση της ερβίας υιοθετεί τη στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνίας της 

πληροφορίας έως το 2026 

Η Yπουργός Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών, Σατιάνα Μάτιτς, ανακοίνωσε ότι η 

Kυβέρνηση της ερβίας υιοθέτησε τη τρατηγική για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και της Ασφάλειας των Πληροφοριών μετά από πρόταση του Τπουργείου 

Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση των βασικών 

μέτρων και δράσεων στη Δημοκρατία της ερβίας για την κοινωνία της πληροφορίας έως το 

2026. - Η ερβία αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης και της ασφάλειας των 

πληροφοριών, όπως φαίνεται από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. Η 

στρατηγική περιλαμβάνει δύο σημαντικά πεδία, την κοινωνία της πληροφορίας και την 

ασφάλεια των πληροφοριών, των οποίων η περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για την 

πλήρη ψηφιοποίηση της κοινωνίας-είπε η κα Μάτιτς. Πρόσθεσε ότι η υιοθέτηση και η 

εφαρμογή ενός στρατηγικού εγγράφου στον τομέα της ανάπτυξης της κοινωνίας της 

πληροφορίας και της ασφάλειας των πληροφοριών ήταν σημαντική, τόσο για την περαιτέρω 

αναβάθμιση της ψηφιακής γνώσης και των δεξιοτήτων όλων των πολιτών, αλλά και για την 

αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

 

 

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 

Διαγωνισμοί 

 

 Διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου-Βόρειας 

Μακεδονίας 

Η «Serbian Railways Infrastructure» σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη ερβία, 

προκήρυξε  διαγωνισμό για την κατασκευή της «σήραγγας 4», μήκους 3.275 μέτρων, στο 

τμήμα Stalac-Djunis (Δήμος Cicevac), της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου-Νις. 

Η εκτιμώμενη αξία του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα 

Επενδύσεων, ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, χωρίς ΥΠΑ, και η περίοδος ισχύος της συμφωνίας 

περιορίζεται σε 4,5 έτη. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 επτεμβρίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384541-

2021:TEXT:EN:HTML&src=0 και https://infrazs.rs/# 
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 Διαγωνισμός της ΕΕ για εγκαταστάσεις συλλογής λυμάτων αξίας 8,4 εκατ. ευρώ 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ερβία, εξέδωσε δημόσια πρόσκληση για την 

κατασκευή και επέκταση του συστήματος συλλογής λυμάτων στην πόλη Kraljevo. Η συνολική 

αξία του έργου ανέρχεται σε 8,4 εκατ. ευρώ και η προθεσμία λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2021. 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα στο: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76290 

 

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 υνέδριο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

υνέδριο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-ΑΠΕ, διοργανώνεται από την "RES Serbia", στις 

15 επτεμβρίου στο Hotel Metropol στο Βελιγράδι. Σο συνέδριο υποστηρίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Τπουργείο Ενέργειας, και οι 

θεματικές του θα αφορούν την ενεργειακή μετάβαση στη ερβία, τα αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν έως το 2020, τους στόχους για το 2030 και το 2040, τις νέες επενδύσεις και 

τεχνολογίες, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την εφαρμογή του 

μοντέλου premium στις δημοπρασίες ΑΠΕ, καθώς και όλες τις προκλήσεις και τα εμπόδια που 

συνεπάγεται η διαδικασία ενεργειακής μετάβασης. 

 

Εκτός από τα τυπικά θέματα ενέργειας και επενδύσεων, το συνέδριο έχει ως στόχο επίσης, την 

προώθηση του Green Female Network, ως εσωτερικού φορέα της  "RES Serbia" που 

δημιουργήθηκε με στόχο την υποκίνηση της ένταξης και της ισότητας των φύλων στην αγορά 

της πράσινης ενέργειας.  

Σο πρόγραμμα και οι ειδικότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα 

www.oie.rs. 

 

 Σο Βελιγράδι θα φιλοξενήσει ερβο-Ρωσικό Οικονομικό Υόρουμ στις 4-5 Οκτωβρίου 

 Σο ερβο-Ρωσικό Οικονομικό Υόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι στις 4-5 Οκτωβρίου. 

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από τη σερβική κυβέρνηση, το ερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

και το Ρωσικό Κέντρο Εξαγωγών. ημειώνεται ότι το φόρουμ θα είναι το μεγαλύτερο από όλα 

αυτά που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. "Οι εταίροι μας από το Ρωσικό Κέντρο Εξαγωγών 

ανακοίνωσαν τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εταιρειών από τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες στον τομέα της υποδομών, της ενέργειας, του 

αγροτοβιομηχανικού τομέα, της χημικής βιομηχανίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας των 

πληροφοριών. Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας θα εκπροσωπηθούν επίσης », αναφέρεται 

στο Δελτίο Σύπου. ύμγωνα με τον αρμόδιο Τπουργό για την Καινοτομία και την Σεχνολογία κ. 

Πόποβιτς, αναμένεται η υπογραφή «πολυάριθμων συμφωνιών». ύμφωνα με τον Πόποβιτς, το 

φόρουμ θα δώσει την ευκαιρία στις σερβικές εταιρείες να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους στη ρωσική αγορά. Από την άλλη πλευρά, το Ρωσικό Κέντρο Εξαγωγών 

σκοπεύει να υποστηρίξει ρωσικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά της 

ερβίας. τις 10 Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ 

ερβίας και Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε στις 25 Οκτωβρίου 

2019. Οι κύριες εξαγωγές της ερβίας σε άλλες χώρες είναι μεταλλικά προϊόντα (χάλυβας, 

χαλκός), μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, πετροχημικά, ηλεκτρική 

ενέργεια και φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

http://www.oie.rs/
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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. 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

