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Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European Innovation Scoreboard» 

   

Σύμφωνα με έρευνα του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Γερμανίας-Σερβίας (AHK Srbija), 

το 90% των γερμανικών 

εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στη 

Σερβία, θα επένδυε ξανά στη 

χώρα, ενώ σχεδόν οι μισές 

(44,1%) σχεδιάζουν αύξηση του 

αριθμού των εργαζομένων που 

απασχολούν. Μόνο το 20,5% 

δήλωσε ότι σκοπεύει να προβεί 

σε μείωση των επενδύσεων 

του. Ως προς τη 

δραστηριοποίηση των 

εταιρειών, σχεδόν το ήμισυ 

αυτών (44,1%) βαθμολογούν 

τη λειτουργία τους ως καλή, 

47% ως ικανοποιητική, ενώ 

μόνο το 8,7% δεν είναι 

ικανοποιημένοι. Οι 

επιχειρηματικές προσδοκίες για 

το τρέχον έτος είναι επίσης 

αισιόδοξες σε σύγκριση με το 

2019, με το 48,8% επιχειρήσεων 

να αναμένει βελτίωση, το 41,7% 

σταθερότητα, ενώ μόνο το 9,4% 

εκφράζει φόβο για επιδείνωση 

της επιχειρηματικής 

κατάστασης. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι 

γερμανικές εταιρείες στη Σερβία 

είναι ικανοποιημένες με την 

ποιότητα του εργατικού 

δυναμικού, επισημαίνοντας ως 

θετικά στοιχεία, την 

παραγωγικότητα, την εμπειρία 

και την εκπαίδευση των 

εργαζομένων. Επιπλέον, για 

πρώτη φορά, στη λίστα των 

θετικών παραγόντων του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

της χώρας, συγκαταλέγονται το 

φορολογικό σύστημα και η 

φορολογική διοίκηση. 

Παραδοσιακά, η χειρότερη 

βαθμολογία αφορά την 

καταπολέμηση της 

διαφθοράς και του 

εγκλήματος, τη νομική 

ασφάλεια, το κράτος 

δικαίου, τη διαφάνεια στις 

δημόσιες συμβάσεις και τη 

διαθεσιμότητα εργατικού 

δυναμικού. 

Η έρευνα, η οποία  διεξήχθη 

για 16η φορά, 

περιελάμβανε 128 εταιρείες 

μέλη του AHK, οι 

περισσότερες εκ των 

οποίων 

δραστηριοποιούνται στη 

μεταποιητική βιομηχανία και 

τους τομείς των υπηρεσιών 

και του εμπορίου. 

Σύμφωνα με την Έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«European Innovation 

Scoreboard», η Σερβία έχει 

σημειώσει τα τελευταία τρία 

χρόνια, σημαντική 

ανάπτυξη - σχεδόν 30% - 

στον τομέα της 

καινοτομίας.  

 

 Η έκθεση, η οποία 

βασίζεται σε επίσημα 

δεδομένα που σχετίζονται με 

την καινοτομία, όπως το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, η 

ψηφιοποίηση, οι καινοτόμες 

οικονομίες κ.λπ., δείχνει ότι η 

ανάπτυξη της Σερβίας είναι 

διπλάσια από εκείνη των 

κρατών μελών της ΕΕ, 

έχοντας σημειώσει 

αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε 

όλους τους τομείς.  Η 

Σερβία βρίσκεται τώρα στο 

66,2% του μέσου όρου της 

ΕΕ (από 58% 2018), ενώ σε 

ορισμένους τομείς 

υπερβαίνει κατά πολύ τον 

μέσο όρο της ΕΕ.  

 

Όσον αφορά την 

καινοτομία στις ΜμΕ, η 

Σερβία βρίσκεται κατά 65,8% 

πάνω από τον μέσο όρο 

της ΕΕ, ενώ στην κατηγορία, 

απασχόληση σε καινοτόμες 

εταιρείες, 46% πάνω από 

τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Σημειώνεται, τέλος ότι ο 

αριθμός των εργαζομένων 

στον κλάδο της 

πληροφορικής έχει 

διπλασιαστεί σε λιγότερο 

από τέσσερα χρόνια, 

απαριθμώντας 

περισσότερους από 40.000 

το 2021. 

 

Συντονισμός:  
 
Βασίλειος Σκρόνιας, 
Γεν.Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
 
 
 
 

Συντάκτες:  
 
Μάριος 
Μπελιμπασάκης, 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
                     
 
 Όλγα Μπάρμπα, 
Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 
 

Lay out: Όλγα 
Μπάρμπα  
Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 
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Συναλλαγματικά αποθέματα, ΑΞΕ και πληθωρισμός α’ εξαμήνου 2021 

   

Υπογραφή τριών νέων συμφωνιών μεταξύ Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας 

   

 

Βούτσιτς: Προβλέψεις για ΑΕΠ και μισθούς στη Σερβία. Επενδύσεις α’ Εξαμήνου 

   

 

 

 

 

Στο περιφερειακό 

οικονομικό φόρουμ στα 

Σκόπια, αποφασίστηκε η 

μετονομασία της Mini 

Schengen σε "Open 

Balkan" ενώ υπεγράφησαν 

επίσης τρεις συμφωνίες 

μεταξύ Σερβίας, Βόρειας 

Μακεδονίας και Αλβανίας, 

οι οποίες θα διευκολύνουν 

το εμπόριο στην περιοχή, 

θα επιτρέψουν τη 

δημιουργία μιας ενιαίας 

αγοράς εργασίας, αλλά και 

την αμοιβαία βοήθεια σε 

εξαιρετικές καταστάσεις . 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του 

Προέδρου, κ. Βούτσιτς, το 

ΑΕγχΠ της Σερβίας, 

υπολογίζεται να ανέλθει σε 

50,5-51 δις ευρώ στο τέλος 

του 2021, το οποίο 

υποδηλώνει αύξηση κατά 

50% από το 2012.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον 

ίδιο, έχουν επιτευχθεί η 

υψηλότεροι μισθοί από το 

1989: ο μέσος μισθός στη 

Σερβία αναμένεται να 

φτάσει περίπου τα 612 ευρώ 

στις αρχές του 2022 και ο 

μέσος μισθός στο Βελιγράδι 

στα 770 ευρώ από 705 που 

είναι σήμερα. 

 

O κ. Βούτσιτς ανακοίνωσε 

επίσης, ότι κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους, η Σερβία 

παρουσίασε αύξηση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων 

κατά 18,9%, οι οποίες 

ανήλθαν σε 1,73 

δισεκατομμύρια ευρώ. 

 

Τέλος, ανακοίνωσε ότι, κατά 

το δεύτερο τρίμηνο, η 

Σερβία θα είχε οικονομική 

ανάπτυξη 15%. 

Σε συνεδρίαση της 

Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού, η 

επικεφαλής της Εθνικής 

Τράπεζας της Σερβίας (NBS), 

κα Ταμπάκοβιτς, δήλωσε ότι 

όλα τα αποθέματα χρυσού 

της χώρας βρίσκονταν στα 

θησαυροφυλάκια της NBS, 

ενώ η αξία των 

αποθεμάτων χρυσού 

ανέρχεται σε 1,8 δις ευρώ.  

Επιπλέον, ανέφερε ότι η 

χώρα αύξησε τα 

αποθέματά της σε σκληρό 

νόμισμα σε 14,1 δις ευρώ, 

προσθέτοντας ότι 

αυξήθηκαν από 13,5 δις 

στα τέλη Ιουνίου σε 14,1 δις 

το πρώτο δεκαπενθήμερο 

του Ιουλίου. Η NBS αγόρασε 

665 εκατ. ευρώ στην αγορά 

συναλλάγματος τον Ιούνιο 

και τον Ιούλιο, προκειμένου 

να ενισχύσει τη 

χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα της χώρας. 

Σύμφωνα με την ίδια, οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις 

ανήλθαν σε 1,73 δις ευρώ 

το πρώτο εξάμηνο του 

έτους – αύξηση 18,9% σε 

σχέση με το α΄εξάμηνο 

2020, ενώ 

συμπεριλαμβανομένων των 

δύο πρώτων εβδομάδων 

του Ιουλίου έφτασαν σε 

1,825 δις. Η αποταμίευση σε 

δηνάριο υπερέβη τα 100 δις, 

ποσό υψηλότερο κατά  5,6 

φορές από το 2012.  

Τέλος, ο πληθωρισμός 

ανέρχεται σε 3% και 

αναμένεται να μειωθεί σε 2% 

το δεύτερο εξάμηνο του 

έτους. 

“Η Πρωθυπουργός της 

Σερβίας Άννα Μπρνάμπιτς 

υπέγραψε μνημόνιο 

συνεργασίας με εταίρους 

από την Κίνα και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

για την παραγωγή του 

κινεζικού Sinopharm 

εμβολίου κατά COVID-19 

στη Σερβία..” 
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Τελικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Σερβίας 2020 

  

 

 

 

 

 

Ενεργοποίηση της ΣΕΣ Σερβίας- Ευρασιατικής Ένωσης. 

 

  

 

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Σερβίας, το συνολικό εξωτερικό εμπόριο 

της χώρας κατά το 2020, ανήλθε σε περίπου 40 δις 

Ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με το 

2019. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 17,05  δις - 

καταγράφοντας μείωση 2,7% σε σύγκριση με το 2019 - 

ενώ οι εισαγωγές σε 22,96 δις ευρώ, σημειώνοντας 

επίσης μείωση ( -3,8%). Το έλλειμμα ανήλθε σε 5,9 δις 

ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,9%. Ο λόγος 

εξαγωγών - εισαγωγών ανήλθε σε 74,3%,  

σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2019 (73,4%). 

Σημειώνεται, ότι τα υψηλότερα επίπεδα διμερούς 

εξωτερικού εμπορίου καταγράφηκαν με χώρες και 

περιοχές με τις οποίες η Σερβία έχει υπογράψει 

συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Ειδικότερα, οι 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν 

το 61,4% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της 

Σερβίας. Ακολουθούν οι χώρες της CEFTA, με τις οποίες 

το ισοζύγιο είναι πλεονασματικό για τη Σερβία, κυρίως 

λόγω των εξαγωγών προς σε αυτές, γεωργικών 

προϊόντων (δημητριακά και τα προϊόντα τους), 

ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, παραγώγων 

πετρελαίου, οδικών οχημάτων και ποτών. Ειδικότερα οι 

εξαγωγές ανήλθαν σε 2,72 δις ευρώ και οι εισαγωγές σε 

875,4 εκατ. , το πλεόνασμα σε 1,85 δις εκατ. ευρώ και ο 

λόγος εξαγωγών - εισαγωγών ήταν 310,9%. 

Κατά χώρες, το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο εξωτερικό 

εμπόριο παρατηρείται στις συναλλαγές με τις γειτονικές 

χώρες: τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (οι εξαγωγές αφορούν 

κυρίως παράγωγα πετρελαίου –λάδια- και ζωοτροφές, 

ενώ οι εισαγωγές οπτάνθρακα), το Μαυροβούνιο 

(εξαγωγές μεταλλευμάτων χαλκού, φαρμακευτικών 

προϊόντων και εισαγωγές χοιρινού κρέατος και 

ακατέργαστου αλουμινίου), και τη Βόρεια Μακεδονία 

(εξαγωγές ηλεκτρικών αγωγών και ενέργειας και 

εισαγωγές φαρμάκων και σωλήνων σιδήρου και 

χάλυβα). Όσον αφορά στις υπόλοιπες χώρες, 

πλεόνασμα σημειώθηκε επίσης, στο εμπόριο με τη 

Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την 

Κροατία, τη Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Σουηδία. Το μεγαλύτερο έλλειμμα καταγράφηκε στο 

διμερές εμπόριο με την Κίνα, ενώ ακολουθούν η 

Γερμανία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Ιταλία, το Ιράκ, η 

Ουγγαρία, το Βέλγιο, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, η 

Γαλλία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Ελλάδα, η Αυστρία, 

Σλοβενία κ.ά.. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, 

η αξία των εξαγωγών των 15 μεγαλύτερων εξαγωγέων 

στη Σερβία ανήλθε σε 2,4 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο 

του έτους. Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς ήταν η Zijin Bor 

Copper, της οποίας οι εξαγωγές ανήλθαν σε 356,7 εκατ. 

ευρώ και το χαλυβουργείο του Smederevo, του Ομίλου 

HBIS, με εξαγωγές ύψους 269,6 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη 

θέση βρίσκεται η Tigar Tyres, με εξαγωγές ύψους 200,6 

εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη βιομηχανία 

πετρελαίου της Σερβίας (NIS) με 180,7 εκατ. ευρώ. 

βάσει συμφωνητικών 

αγοραπωλησίας με τρίτα 

πρόσωπα ("μεσάζοντες"). 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στη 

Σερβία υπάρχει η δυνατότητα 

να εφαρμοσθεί καθεστώς 

προτιμησιακής δασμολογικής 

μεταχείρισης εμπορευμάτων 

(προτιμησιακής καταγωγής) με 

τη Ρωσία για τα οποία, μαζί με 

τα απαραίτητα αποδεικτικά 

καταγωγής (των 

εμπορευμάτων), υποβάλλεται 

στις σερβικές αρχές τιμολόγιο 

από τρίτη χώρα, για 

παράδειγμα, από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.»  

Η συμφωνία ελεύθερου 

εμπορίου της Σερβίας με την 

Ευρασιατική Ένωση (EAEU) 

(Ρωσία, Καζακστάν, 

Λευκορωσία, Αρμενία και 

Κιργιστάν) τέθηκε σε ισχύ στις 10 

Ιουλίου. Η Υπουργός Εμπορίου, 

Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών, 

κα Μάτιτς δήλωσε ότι η εν λόγω 

συμφωνία διατηρεί το επίπεδο 

εμπορικής απελευθέρωσης που 

ίσχυε με τις υφιστάμενες διμερείς 

συμφωνίες (Ρωσία, Λευκορωσία 

Καζακστάν). Ωστόσο, 

επισημαίνεται η εξής αλλαγή: 

«…στις εν λόγω συμφωνίες ως 

μία από τις προϋποθέσεις 

έγκρισης του καθεστώτος 

ελεύθερου εμπορίου ήταν και η 

λεγόμενη "άμεση αγορά", η 

οποία προϋπέθετε ότι το 

καθεστώς ελεύθερου εμπορίου 

θα μπορούσε να εγκριθεί εφόσον 

η εισαγωγή και η εξαγωγή των 

εμπορευμάτων 

πραγματοποιούταν βάσει 

συμφωνίας μεταξύ των κατοίκων 

των κρατών αμφότερων των 

συμβαλλόμενων μερών, το οποίο 

δεν ισχύει για την παρούσα 

Συμφωνία.  

Υπό αυτή την έννοια τα 

εμπορεύματα μπορούν να 

πωλούνται και να αγοράζονται 
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Η Air Serbia εγκαινιάζει την εποχιακή αεροπορική σύνδεση 

Kraljevo-Θεσσαλονίκη 

  

Συγχώνευση της Eurobank Σερβίας με την Direktna Bank 

    

 

 

Ανακοινώθηκε στις αρχές 

Ιουλίου η συγχώνευση της 

Eurobank Σερβίας με την 

Direktna Bank.   

 

Η Eurobank θα ελέγχει 

περίπου το 70% , ενώ οι 

μέτοχοι της Direktna Banka 

θα κατέχουν το υπόλοιπο 

30%, σύμφωνα με τις 

ανακοινώσεις. Το μερίδιο 

αγοράς της συνδυασμένης 

τράπεζας θα υπερβεί το 

6,5%, όσον αφορά τα 

συνολικά δάνεια, 

καθιστώντας την τράπεζα 

την έβδομη μεγαλύτερη στη 

Σερβία. Πιο συγκεκριμένα, 

μετά τη συγχώνευση η νέα 

τράπεζα θα είναι η 7η στη 

Σερβία σε συνολικό 

ενεργητικό, 7η σε δάνεια και 

8η στις καταθέσεις.  

 

Η νέα ονομασία θα είναι 

Eurobank Direktna, με 

ενεργητικό άνω των 2 δις 

ευρώ, συνολικά ίδια 

κεφάλαια άνω των 300 εκατ. 

ευρώ και δανειακό 

χαρτοφυλάκιο άνω του 1.5 

δις.   

 

Η Eurobank είναι η μόνη 

ελληνική τράπεζα που 

διατηρεί παρουσία στη 

Σερβία, όπου στο παρελθόν 

είχαν θυγατρικές όλες οι 

σημερινές συστημικές 

τράπεζες.  

 

Η BNP Paribas ενήργησε ως 

αποκλειστικός 

χρηματοοικονομικός 

σύμβουλος της Eurobank 

Σερβίας σε σχέση με τη 

συγχώνευση, ενώ η Milbank 

LLP, το Νομικό Γραφείο 

Živković Samardžić και  

Η αεροπορική εταιρεία Air 

Serbia ξεκίνησε εποχιακές 

πτήσεις που συνδέουν το 

Κράλιεβο με τη 

Θεσσαλονίκη στις 13 

Ιουλίου. 

 

Η Air Serbia θα εκτελεί την 

υπηρεσία μία φορά την 

εβδομάδα, την Τρίτη, για την 

περίοδο έως τις 24 

Αυγούστου, σύμφωνα με 

ανακοίνωση της εταιρείας. 

 

«Είμαστε  ιδιαίτερα 

χαρούμενοι που θα 

διευκολύνουμε τους 

επιβάτες από τις περιοχές 

της Δυτικής Σερβίας και της 

Sumadija να ταξιδέψουν σε 

έναν από τους 

αγαπημένους τους 

προορισμούς στην Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους", δήλωσε ο 

επικεφαλής πωλήσεων της 

εταιρείας Bosko Rapic. 

 

Η εταιρεία είχε αρχικά την 

πρόθεση να ξεκινήσει 

πτήσεις Kraljevo-

Θεσσαλονίκη πέρυσι, αλλά 

τα σχέδιά της τέθηκαν σε 

αναστολή λόγω της 

εκδήλωσης της πανδημίας 

του κοροναϊού. 

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της 6ης Ιουλίου, των 

νέων νομοσχεδίων για επικείμενα έργα στη Σερβία, ο 

Υπουργός Οικονομικών, κ. Sinisa Mali, ανακοίνωσε 

ότι  η κυβέρνηση προτίθεται να εκταμιεύσει 

εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε νέα δάνεια για τη 

χρηματοδότηση της ανάπτυξης της οικονομίας της 

χώρας. Τα νομοσχέδια αυτά, επτά στο σύνολο, 

αφορούν τρεις τομείς, την κατασκευή υποδομών 

μεταφορών, την οικολογία, και ειδικότερα την 

εφαρμογή της «Πράσινης Ατζέντας»,  και την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου 

τομέα και η συνολική αξία των έργων ανέρχεται σε 

768,8 εκατ. ευρώ . Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι θα 

ληφθεί δάνειο ύψους 82,6 εκατ. ευρώ από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), μαζί με 50 εκατ. επιπλέον από μια 

γαλλική τράπεζα, την οποία δεν προσδιόρισε,  για τη 

χρηματοδότηση πράσινων έργων. Επιπλέον, θα 

ληφθούν δάνεια 102 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 

του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της 

χώρας, 78,2 εκατ. ευρώ για έργα κατά μήκος των 

ποταμών Σάβα και Δούναβη και άλλα 85,5 εκατ. ευρώ 

για έργα αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου, από 

τη Νις στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Τέλος, δήλωσε ότι 

οι ανάγκες χρηματοδότησης για τον αυτοκινητόδρομο 

Morava ανέρχονται σε 431,6 εκατ. προσθέτοντας ότι 

πρόκειται για έργο εθνικής σημασίας.  

   Η κυβέρνηση της Σερβίας θα προβεί σε δανεισμό ύψους 768,8 εκατ. ευρώ για υποδομές 
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ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΘΘΘΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ 

 

Η Σερβία επιτρέπει τη μίσθωση κρατικής γεωργικής γης για ηλιακά, αιολικά έργα 

 

   

 
   

 

 

  

Το διάταγμα για τη μίσθωση 

κρατικής γεωργικής γης για 

μη γεωργική χρήση, που 

εγκρίθηκε από την 

Κυβέρνηση της Σερβίας, 

επιτρέπει στους τοπικούς 

δήμους να εκδώσουν 

δημόσιες προσκλήσεις για 

τη μίσθωση γης για την 

εγκατάσταση μονάδων 

παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές , αλλά 

και για τη διάθεση 

επικίνδυνων/επιβλαβών 

απορριμάτων. 

 

Το διάταγμα ισχύει για γη 

που είναι εγγεγραμμένη στο 

κτηματολόγιο ακινήτων της 

Δημοκρατικής Γεωδαιτικής 

Αρχής και χαρακτηρίζεται 

ως κρατική γεωργική γη. 

 

Η κρατική γεωργική γη 

μπορεί να μισθωθεί για την 

κατασκευή ηλιακών 

σταθμών και αιολικών 

πάρκων, αλλά και για 

γεωλογική εξερεύνηση και 

εκμετάλλευση ορυκτών 

πόρων (πηλός, χαλίκι, 

άμμος, πέτρα, πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο) καθώς και 

για την διάθεση 

απορριμμάτων, τέφρας, 

σκωρίας και άλλες 

επικίνδυνων και επιβλαβών 

ουσίών. 

 

Όσον αφορά τη διάθεση, η 

δραστηριότητα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την 

υποβολή των απαραίτητων 

εγκρίσεων που εκδίδονται 

από το Υπουργείο 

Ορυχείων και Ενέργειας. 

 

Η γη μπορεί να 

παραχωρηθεί για μίσθωση 

σε ιδιώτες και νομικά 

πρόσωπα, για περίοδο έως 

30 ετών, σύμφωνα με το 

διάταγμα. 

 

Το αντικείμενο της 

μίσθωσης είναι η μη 

καλλιεργούμενη γεωργική 

γη (λιβάδια, καλάμια και 

βάλτοι), ή καλλιεργούμενη 

κρατική γεωργική γη 

(χωράφια, λιβάδια, κήποι, 

οπωρώνες και αμπελώνες) 

της έκτης, έβδομης και 

όγδοης κτηματολογικής 

τάξης. 

 

Ο τοπικός δήμος πρέπει 

πρώτα να ομαδοποιήσει 

την κρατική γεωργική γη 

που έχει σχεδιαστεί για 

μίσθωση σε ειδικές 

δημόσιες προσφορές, ενώ 

το ενδιαφερόμενο άτομο ή 

εταιρεία πρέπει να υποβάλει 

επιστολή πρόθεσης για 

μίσθωση κρατικής γης και 

του έργου. 

 

Η απόφαση για την έναρξη 

δημόσιας κλήσης θα 

ληφθεί από τις τοπικές 

αρχές, με τη συγκατάθεση 

του Υπουργείου Γεωργίας. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση 

πραγματοποιείται σε 

δημόσια διαδικασία 

υποβολής προσφορών, 

σύμφωνα με το διάταγμα. 

 

Για έργα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, το αρχικό 

ετήσιο ποσό της αμοιβής 

είναι ίσο με πέντε φορές το 

ποσό της μέσης τιμής 

μίσθωσης ανά εκτάριο 

κρατικής γεωργικής γης. 

Εάν η γη προορίζεται για 

εκμετάλλευση ορυκτών και 

διάθεση επιβλαβών ουσιών, 

το αρχικό τέλος είναι 

τριπλάσιο του ποσού της 

μέσης τιμής μίσθωσης. 

 

Ο αμερικανικός επενδυτικός 

όμιλος Goldman Sachs 

εξετάζει την πρώτη επένδυσή 

του στη Σερβία, όπως 

συμφωνήθηκε σε 

συνάντηση στη Νέα Υόρκη 

μεταξύ της πρωθυπουργού 

της Σερβίας, Άννα 

Μπέρναμπιτς και της 

διοίκησης του ομίλου. 

 

Η Πρωθυπουργός της 

Σερβίας, η οποία 

ολοκλήρωσε τη διήμερη 

επίσκεψή της στις Η.Π.Α. είχε 

συνάντηση με 

εκπροσώπους εταιρειών 

πληροφορικής, 

ανακοινώνοντας επενδύσεις 

στη Σερβία και θέσεις 

εργασίας για 120 

εργαζόμενους. 
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ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΝΝΝΔΔΔΥΥΥΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ 
 

Αυστριακές Επενδύσεις 
   

Η Fintel Energija και η MK Group ξεκινούν το πρώτο Αγροτοβολταϊκό Project στα 

Βαλκάνια - Επενδύσεις αξίας 340 εκατομμυρίων ευρώ  

   

 Η ιταλική εταιρεία υποδημάτων Geox διερευνεί ενδεχόμενη μεταφορά της παραγωγής 

από το Vranje στην Αλβανία 

   

  

Η Fintel Energija και η 

συνεργαζόμενη εταιρεία MK 

Group φέρνουν μια μεγάλη 

καινοτομία στη Σερβία και 

την περιοχή.  

 

Το έργο ονομάζεται 

Agrosolar Kula, το πρώτο 

αγροτο-βιοτικό έργο στη 

Σερβία και τα Βαλκάνια και 

επίσης το μεγαλύτερο έργο 

του είδους του στην 

Ευρώπη. 

 

Η επένδυση ανέρχεται σε 

340 εκατ. ευρώ και θα 

πραγματοποιηθεί στον 

Δήμο Kula. Τα 

αγροτοβολταϊκά είναι μια 

τεχνολογική λύση που 

επιτρέπει την ταυτόχρονη 

παραγωγή γεωργικών 

καλλιεργειών και ενέργειας 

από το φως του ήλιου στην 

ίδια περιοχή. 

 

Η καινοτόμος εφαρμογή 

των ηλιακών συλλεκτών σε 

συνδυασμό με τη βλάστηση 

δημιουργεί το είδος του 

μικροκλίματος που, από τη 

μία πλευρά, αυξάνει την 

παραγωγικότητα της 

γεωργίας, ενώ από την 

άλλη, αυξάνει την 

αποδοτικότητα της 

παραγωγής ενέργειας. 

 

Ένα άλλο όφελος είναι η 

μειωμένη εκπομπή άνθρακα 

και η κατανάλωση νερού 

για άρδευση. 

 

Το ιταλικό εργοστάσιο 

υποδημάτων Geox 

ενδέχεται να αποχωρήσει 

από το Vranje. 

 

Σύμφωνα με ανεπίσημες 

πληροφορίες, αρκετοί 

εργαζόμενοι έχουν ήδη 

σταλεί στην Εθνική 

Υπηρεσία Απασχόλησης και 

τον περασμένο μήνα, το 

εργοστάσιο δεν έχει 

λειτουργήσει, επειδή οι 

εργαζόμενοι βρίσκονταν σε 

συλλογική ετήσια άδεια. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν 

ισχυρισμοί ότι ορισμένοι 

εργαζόμενοι της Geox 

ενδέχεται να προσληφθούν 

από την τουρκική εταιρεία 

Teklas, η οποία λειτουργεί με 

επιτυχία στο Vladicin Han. 

 

Η άφιξη της Geox στο 

Vranje συμφωνήθηκε το 

2012 και το εργοστάσιο 

άρχισε να λειτουργεί το 

2016. 

 

Οι εργαζόμενοι ισχυρίζονται 

ότι δεν τους έχουν δοθεί 

επίσημες πληροφορίες και 

ότι όλοι ελπίζουν ότι αυτές 

είναι μόνο εικασίες. Οι 

εργάτες προσθέτουν ότι τα 

συνδικάτα ελπίζουν ότι η 

μεταφορά της παραγωγής 

στην Αλβανία δεν θα 

υλοποιηθεί. 

 

Η Geox έλαβε κρατική 

επιδότηση ύψους 11,25 

εκατομμυρίων ευρώ, η 

οποία ήταν 9.000 ευρώ ανά 

προγραμματισμένο 

εργαζόμενο. Οι επενδυτές 

που λαμβάνουν 

υποστήριξη από το κράτος 

πρέπει να διατηρήσουν την 

επένδυση για τουλάχιστον 

πέντε χρόνια μετά την 

υλοποίηση του έργου. 

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής 

του στη Βιέννη, ο Υπουργός 

Εξωτερικών της Σερβίας, κ. 

Σελάκοβιτς, δήλωσε ότι η 

Αυστρία έχει επενδύσει 

περισσότερα από 2,5 δις 

ευρώ στη Σερβία, ενώ οι 733 

εγκατεστημένες στη χώρα, 

αυστριακές εταιρείες 

απασχολούν περίπου 

22.000 άτομα. Σε 

συνάντηση του με τον 

Αυστριακό ομόλογό του, κ. 

Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, 

συζήτησαν μεταξύ άλλων, 

τους τρόπους με τους 

οποίους θα μπορέσουν να 

στηρίξουν  τις δύο 

οικονομίες να ανακάμψουν 

μετά την πανδημία, ενώ 

επίσης ο κ. Σελάκοβιτς, 

κάλεσε τον ομόλογό του, να 

επισκεφθεί τη Σερβία 

αργότερα μέσα στο έτος. 

Τέλος, ο Σέρβος ΥΠΕΞ 

δήλωσε ότι ενημερώθηκε ότι  

περισσότερες αυστριακές 

εταιρείες ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν στη Σερβία.. 

“Η τουρκική Acibadem 

γίνεται επίσημα κάτοχος 

του Bel Medic.” 

Η συμφωνία υπογράφηκε 

από τους ιδιοκτήτες και 

τους ιδρυτές των Bel 

Medic, Jasmina και Milan 

Knezevic, και τον ιδιοκτήτη 

και ιδρυτή του Acibadem, 

Mehmet Ali Aydinlar 

Το Acibadem έγινε έτσι ο 

πλειοψηφικός μέτοχος του 

Bel Medic, μιας ιδιωτικής 

κλινικής στη Σερβία με 26 

χρόνια παράδοσης. Θα 

λειτουργεί με το όνομα 

Acibadem Bel Medic, και 

ο διευθύνων σύμβουλος 

και συνιδιοκτήτης, όπως 

μέχρι τώρα, θα είναι η 

Jasmina Knezevic. 
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    ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   

Υπογραφή σύμβασης για μονάδα θέρμανσης βιομάζας στο Νόβι Παζάρ 

 

   

Mihajlovic: Επενδύσεις  17 δις ευρώ στην ενέργεια 

   

Πρόσκληση Συνεργασίας Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στο Εμπόριο Βιολογικών Προϊόντων 

στην Ανατολική Ευρώπη 
   

  

Συμβόλαιο για την 

κατασκευή μονάδας 

θέρμανσης βιομάζας στο 

Νόβι Παζάρ υπέγραψε το 

Σερβικό Υπουργείο 

Ορυχείων και Ενέργειας, ένα 

έργο που θα επιτρέψει τη 

μείωση των εκπομπών CO2 

από 6.000 τόνους ετησίως 

σε περίπου 500 τόνους και 

την πλήρη εξάλειψη των 

εκπομπών SO2. 

 

Με αυτό το έργο, αξίας 7 

εκατομμυρίων ευρώ, το 

Novi Pazar κινείται προς την 

απεξάρτηση από τον 

άνθρακα και την καλύτερη 

ποιότητα του αέρα, 

σύμφωνα με τον Rüdiger 

Hartmann, επικεφαλής του 

γραφείου Βελιγραδίου της 

γερμανικής τράπεζας 

ανάπτυξης KfW, η οποία 

εφαρμόζει ένα πρόγραμμα 

προώθησης βιομάζας στη 

Σερβία μαζί με την ελβετική 

γρμματεία για τις 

οικονομικές υποθέσεις 

(SECO). 

 

Το πρόγραμμα, συνολικού 

ύψους 26,7 εκατομμυρίων 

ευρώ, καλύπτει έξι τοπικές 

κυβερνήσεις στη Σερβία. Ο 

διαγωνισμός για το 

εργοστάσιο θέρμανσης 

στο Novi Pazar ξεκίνησε το 

περασμένο καλοκαίρι, ενώ 

υποβλήθηκαν προσφορές 

για δύο άλλους δήμους, 

Priboj και Mali Zvornik, τον 

Απρίλιο του 2020. 

 

Η Υπουργός Όρυχείων και 

Ενέργειας Ζόρανα 

Μιχάιλοβιτς δήλωσε μετά 

την υπογραφή ότι και άλλοι 

δήμοι στη Σερβία πρέπει να 

ακολουθήσουν αυτό το 

παράδειγμα και να 

αρχίσουν να 

χρησιμοποιούν βιομάζα και 

άλλες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Η Serbia Organica εξέδωσε 

πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων έργων που 

συγχρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης 

για σύμπραξη δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα και αφορά 

στην ανάπτυξη του 

εμπορίου βιολογικών 

προϊόντων στην Ανατολική 

Ευρώπη, με την υποστήριξη 

της ελβετικής Γραμματείας 

Οικονομικών Υποθέσεων 

(SECO). 

 

Ενδιαφερόμενες εταιρείες-

εισαγωγείς από την Ελβετία 

και την ΕΕ μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση με τους 

συνεργάτες τους στην 

Αλβανία, την Ουκρανία και 

τη Σερβία. 

 

Το έργο υποστηρίζει τη 

συνεργασία ιδιωτικού-

δημοσίου σε αλυσίδες αξίας 

βιολογικών προϊόντων 

προσανατολισμένων στις 

εξαγωγές στις εν λόγω τρεις 

χώρες. Το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο του έργου 

διαχειρίζεται η κοινοπραξία 

Helvetas και FiBL. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα 

έγγραφα από τον ιστότοπο 

της Serbia Organica. 

https://serbiaorganica.info/  

Σύμφωνα με δηλώσεις της 

Υπουργού Ενέργειας, κας 

Μιχάιλοβιτς, το νέο 

επενδυτικό σχέδιο που έχει 

προετοιμασθεί και θα 

ανακοινωθεί σύντομα, για 

τον τομέα της ενέργειας 

περιλαμβάνει έργα αξίας 17 

δις ευρώ. Η Υπουργός 

υπενθύμισε ότι το 

αντίστοιχο σχέδιο  στον 

τομέα της κυκλοφορίας, το 

οποίο ανήλθε σε 16 δις είχε 

θεαματικά αποτελέσματα. 

Στους τομείς επενδύσεων 

του νέου σχεδίου 

συγκαταλέγονται η 

κατασκευή ηλεκτρικών 

διαδρόμων, 

υδροηλεκτρικών, ηλιακών 

και αιολικών σταθμούς, 

καθώς και η επίτευξη 

σταθερότητας και 

διαφοροποίησης των 

πηγών εφοδιασμού 

φυσικού αερίου και 

πετρελαίου.   

 

“Εφόσον το επιτρέψει η 

εξέλιξη της επιδημιολογικής 

κατάστασης, η αγροτική 

έκθεση 88η Διεθνής 

Γεωργική Έκθεση Νόβι Σαντ 

θα πραγματοποιηθεί από 

τις 18 έως τις 24 

Σεπτεμβρίου. 

Η εκδήλωση αυτή θα 

πραγματοποιηθεί στο 

χώρο της Έκθεσης Νόβι 

Σαντ όπως στο Συνεδριακό 

Κέντρο "Master". 

Χώρα εταίρος - Τσεχική 

Δημοκρατία 

"Generali Osiguranje 

Srbija", Βελιγράδι - Γενικός 

χορηγός 

Al Dahra - Χρυσός 

χορηγός 

Περισσότερες 

πληροφορίες: 

https://www.sajam.net/en 

 

 

https://serbiaorganica.info/poziv-za-podnosenje-prijava-za-predloge-projekata-sufinansiranih-u-okviru-projekta-organic-trade-for-development-in-eastern-europe-ot4d/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=poziv-za-podnosenje-prijava-za-predloge-projekat
https://serbiaorganica.info/
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             ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΙΙΙ   
 

Διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου-Βόρειας 

Μακεδονίας 

   

Διαγωνισμός Προμήθειας Ιατρικού Εξοπλισμού 

   

 

 

Δημοσιεύθηκε διαγωνισμός 

για προμήθεια ιατρικού 

εξοπλισμού στο 

Νοσοκομείο της 

Βοϊβοντίνας. Ο 

διαγωνισμός αποτελεί 

μέρος του προγράμματος 

αναβάθμισης των 

υποδομών υγειονομικής 

περίθαλψης στη Σερβία, το 

οποίο χρηματοδοτεί η 

Αναπτυξιακή Τράπεζα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

Περισσότερες 

πληροφορίες:  

 

https://ted.europa.eu/udl?

uri=TED:NOTICE:376662-

2021:TEXT:EN:HTML&src=0 

 

και 

 

http://www.obnova.gov.rs/

cirilica 

 

Οι προσφορές μπορούν αν 

υποβληθούν έως 

21/09/2021 

Η «Serbian Railways 

Infrastructure», σε 

συνεργασία με την 

Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη 

Σερβία, προκήρυξαν  

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 Τράπεζα 

Επενδύσεων, ανέρχεται σε 40 

εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και η 

περίοδος ισχύος της 

συμφωνίας περιορίζεται σε 

4,5 έτη. 

 

Η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων λήγει στις 28 

Σεπτεμβρίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

 

https://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:384541-

2021:TEXT:EN:HTML&src=0 και 

https://infrazs.rs/#  

Κατά την προσεχή 

περίοδο, το Ταμείο 

Καινοτομίας (ΤΚ) θα 

διαθέσει 20 εκατ. ευρώ για 

την ανάπτυξη καινοτόμων 

τεχνολογιών, προϊόντων 

και υπηρεσιών με 

εφαρμογή στην σερβική 

αγορά και μεγάλες 

δυνατότητες για 

εμπορευματοποίηση, 

ανακοίνωσε το Ταμείο. 

 

Οι καινοτόμες εταιρείες 

μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για επιχορηγήσεις 

για την ανάπτυξη 

καινοτομιών μέσω του 

προγράμματος Mini 

Grants, Matching Grants 

Program και Collaborative 

Grant Scheme Program. 

 

Η πρώτη Δημόσια 

Πρόσκληση αξίας 9 εκατ. 

ευρώ είναι ανοιχτή έως τις 

15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 

15:00 και οι αιτήσεις έργων 

από όλους τους τομείς της 

επιστήμης και της 

τεχνολογίας και από όλους 

τους βιομηχανικούς τομείς 

υποβάλλονται μέσω της 

πύλης  του ΤΚ. 

 

Η επόμενη δημόσια 

πρόσκληση για 

χρηματοδότηση 

προγραμμάτων 

αναμένεται στα τέλη 

Νοεμβρίου 2021. 

 

Περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο 

μπορείτε να βρείτε στη 

διεύθυνση 

http://www.inovacionifon

d.rs/ 

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. 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

STRAHINJICA BANA 76, 11000 BEOGRAD 

ΤΗΛ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77 

Ε-MAIL: ECOCOM-BELGRADE@MFA.GR 

 

  

 

WWW.AGORA.MFA.GR 
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