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Οικονομικό Προφίλ 

 Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% για το πρώτο τρίμηνο 2021 

ύμφωνα με την τατιστική Τπηρεσία της ερβίας (RZS) το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 

1,2% το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η προβλεπόμενη αύξηση για το 2021 συνολικά, 

ανέρχεται σε 6%. Τπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ερβικό ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 1,1% το 2020. 

Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ερβίας, κ. Βούτσιτς, το ΔΝΣ αναθεώρησε 

την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη ερβία από 5% σε 6%, όπως είχε υπολογίσει και η Σράπεζα 

της ερβίας. ύμφωνα με τον ίδιο, ομοίως έπραξε και η ΕΕ, με την πρόβλεψή της να ανέρχεται 

πλέον στο 5,3%. Για το 2022 το ΔΝΣ επίσης άλλαξε την πρόβλεψη του από 3,8% σε 4,5%. Ως 

προς το Δημόσιο Φρέος, επεσήμανε ότι παρά τις τεράστιες επενδύσεις, δε θα ξεπεράσει το 

60,3% το 2021, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο θα ξεπεράσει τα 50 δις ευρώ στο τέλος του 

έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση του μέσου μισθού σε πάνω από 600 ευρώ στη ερβία και 770 ή 

780 ευρώ στο Βελιγράδι. 

 

 

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 Aύξηση των κατασκευαστικών αδειών στη ερβία κατά 19,8% τον Μάρτιο 2021 

ύμφωνα με τη τατιστική Τπηρεσία της ερβίας, τον περασμένο Μάρτιο εκδόθηκαν συνολικά 

2.029 κατασκευαστικές άδειες στη ερβία, σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 19,8%.  Σο 

79,2% αφορά άδειες για κτίρια, από τα οποία το 68,4% είναι οικιστικά. Από τις λοιπές 

κατασκευές η πλειονότητα (73,8%) αφορά άδειες για αγωγούς καθώς και έργα επικοινωνιών 

και ηλεκτρισμού.   

 

 Ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2021  

ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών της ερβίας, κ. 

Μομίροβιτς, η ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα της ερβίας ανήλθε σε 20% κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2021. H αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της αύξησης 

του ΑΕΠ για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία ανήλθε σε 1,2%. ύμφωνα με τον κ. Μομίροβιτς, 

ο στόχος για το δεύτερο τρίμηνο ανέρχεται σε 40%. Ο Τπουργός τόνισε επίσης ότι τα 

αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται χάρη στη δημοσιονομική εξυγίανση που επήλθε σε όλα τα 

έργα, την οποία ακολούθησε ένα σημαντικό κύμα επενδύσεων. Η κορύφωση του επενδυτικού 

αυτού κύματος αναμένεται να επέλθει στα τέλη του έτους με την ολοκλήρωση της 

σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Βελιγραδίου-Νόβι αντ. 

 

 Επιδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

ύμφωνα με δηλώσεις του κ. Dragan Stevanovic, από το ερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο, 

περίπου 300.000 κτίρια στη ερβία δεν έχουν μόνωση και περίπου 1,5 εκατ. χρειάζονται 

επισκευές. Ως αποτέλεσμα, η ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση των νοικοκυριών της 

ερβίας είναι διπλάσια από τη μέση ενέργεια που απαιτείται στην ΕΕ, γεγονός που οδηγεί στην 

αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και σε υψηλότερους λογαριασμούς 

ενέργειας. Ο κ. Stevanovic υπενθύμισε επίσης ότι το κράτος θα επιδοτήσει την αντικατάσταση 

παραθύρων, πορτών και καυστήρων μέσω ειδικού προγράμματος. Ειδικότερα, το κράτος θα 
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χορηγήσει το 50% των απαραίτητων πόρων, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να καλύψουν το 

υπόλοιπο 50%, με ίδια μέσα ή μέσω λήψης δανείου. 

 

 Έναρξη κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγράδι--Νις-Σαμπανόβτσε το 2022 

ύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ερβίας κ. Βούτσιτς, η κατασκευή του σιδηροδρόμου 

Βελιγραδίου-Νις-Σαμπανόβτσε (Βόρεια Μακεδονία), ενδέχεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 

2022, με την υποστήριξη της ΕΕ. Ο Ο κ. Βούτσιτς τόνισε για ακόμη μια φορά ότι, χάρη στην 

υποστήριξη της ΕΕ, η ερβία θα εξοικονομήσει από 700 έως 800 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 

δήλωσε ότι κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους της ΕΕ 

η κατασκευή ενός σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας από το Βελιγράδι προς τη Νις, αλλά και 

από την Νις, προς το Λέσκοβατς, το Βράντζε και το Σαμπάνοβτσε (σύνορα με Βόρεια 

Μακεδονία). Σο έργο αναμένεται να κοστίσει στη ερβία 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΕΕ 

θα χρηματοδοτήσει επιπλέον 35-50% του συνολικού έργου. 

 

 Η ερβία σχεδιάζει να εγκαταστήσει πλωτή κατασκευή για παραγωγή υδρογόνου 

Σο σχέδιο στρατηγικής για το υδρογόνο της ερβίας θα πρέπει να ετοιμαστεί έως το καλοκαίρι 

και να ακολουθήσει δημόσια συζήτηση. Σο σχέδιο είναι να δώσει στο υδρογόνο σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της νέας στρατηγικής ανάπτυξης ενέργειας, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα. Σο 

προσχέδιο της στρατηγικής προβλέπει την εγκατάσταση 10 MW εγκαταστάσεων ηλεκτρόλυσης 

χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025 και 100 MW έως το 2030. 

Προετοιμάστηκε από μια ομάδα εργασίας που ονομάζεται Ομάδα Τδρογόνου, η οποία 

απαρτίζεται από εκπροσώπους της χολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ινστιτούτου Mihajlo 

Pupin, επιχειρηματική ένωση Elektromašinogradnja, η οποία συγκεντρώνει 13 σερβικές 

εταιρείες, την εταιρεία WES-CO Power and Engineering, και αρκετούς ειδικούς. Ο Zoran Ilić, 

Τφυπουργός Εξορύξεων και Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής 

υδρογόνου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κοντά στα ποτάμια Sava ή Δούναβη. Πρόκειται για 

μια πλωτή πλατφόρμα με 110 δεξαμενές υδρογόνου χωρητικότητας 50 κυβικά μέτρα η κάθε 

μια και εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - αιολικές ή ηλιακές μονάδες 

παραγωγής ενέργειας, με συνολική χωρητικότητα έως και 3 MW, αποκάλυψε στο συνέδριο της 

ερβικής στρατηγικής για το υδρογόνο, που διοργάνωσε η ομάδα υδρογόνου και ο ιστότοπος 

ειδήσεων Energija Balkana. 

 Σο ερβικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοσχέδιο για το Μετρό και τον αστικό σιδηρόδρομο 

Βελιγραδίου 

Σο σερβικό κοινοβούλιο ψήφισε νομοσχέδιο για το μετρό και τον αστικό σιδηρόδρομο του 

Βελιγραδίου. 

Ο Τπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών Σόμισλαβ Μομίροβιτς δήλωσε πρόσφατα 

ότι εργάζεται για την κατασκευή αποθήκης στο Makis Field, καθώς μέρος του έργου του μετρό 

του Βελιγραδίου θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2021. 

Η πρώτη γραμμή του μετρό πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το 2028, με ολόκληρο το έργο να 

έχει ολοκληρωθεί έως το 2033. 

Σο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα μετρό θα βασίζεται στο μετρό του Παρισιού. 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή θα "τρέχουν" μεταξύ Zeleznik και Mirijevo και μεταξύ Mirijevo 

και Zemun, αντίστοιχα, με την ιδέα μιας τρίτης γραμμής να βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση. 
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Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Πιστώσεις από το δεύτερο καθεστώς εγγυήσεων - Τπογραφή συμφωνιών μεταξύ του κράτους 

και των τραπεζών. 

Η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ του κράτους και των τραπεζών βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε οι 

πρώτες πιστώσεις από το δεύτερο καθεστώς εγγυήσεων, που προορίζονται για τις πιο ευάλωτες 

εταιρείες, αναμένονται έως τα τέλη Μαΐου, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ερβικής 

Ένωσης Σραπεζών Βλαντιμίρ Βάσσιτς. Σο καθεστώς εγγυήσεων αφορά 500 εκατομμύρια ευρώ 

και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τις επιχειρηματικές οντότητες που έχουν πληγεί 

σημαντικά από την πανδημία. Το δεύτερο καθεστώς εγγυήσεων προορίζεται για τις πλέον 

διακυβευμένες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της μεταφοράς επιβατών, της φιλοξενίας, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, δηλαδή του 

λεγόμενου προγράμματος HoReCa. Προορίζεται επίσης για εταιρείες σε άλλους τομείς που 

είχαν μείωση εισοδήματος άνω του 20% πέρυσι - λέει ο Vasic. Οι πιστώσεις από αυτό το 

σύστημα εγγύησης εκδίδονται με περίοδο αποπληρωμής 60 μηνών και περίοδο χάριτος 18 έως 

24 μηνών. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρηματίες έλαβαν δάνεια 17.000 ευρώ το καθένα, ενώ τα 

μικρο νομικά πρόσωπα έλαβαν περίπου 25.000 ευρώ το καθένα. Οι περισσότερες πιστώσεις, 

41%, εγκρίθηκαν σε λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους, ακολουθούμενες από τους τομείς των 

μεταφορών και των κατασκευών (8% η καθεμία). 

 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 υμφωνία χρηματοδότησης για τον διασυνδετήριο αγωγό φ.ά. ερβίας-Βουλγαρίας 

Τπεγράφη η οικονομική συμφωνία για το έργο κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φ.ά. 

ερβίας-Βουλγαρίας, από τον Τπουργό Οικονομικών της ερβίας, κ. Sinisa Mali, και την 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων (ΕΣΕπ), κα Lilyana Pavlova . 

την υπογραφή της συμφωνίας παρευρέθηκαν επίσης η Τπουργός Ενέργειας της ερβίας, κα 

Zorana Mihajlovic και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ερβία, κ. Sem Fabrizi. 

Η συνολική αξία του έργου, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΣΕπ, ανέρχεται σε 85,5 

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η ΕΣΕπ θα χορηγήσει τα 25 εκατ. σε μορφή δανείου, 49,6 

εκατ. προέρχονται από επιχορηγήσεις μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IPA, ενώ τo 

υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ερβίας καθώς και από ίδια κεφάλαια 

της Δημόσιας Επιχείρησης Srbijagas. 

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2021 και η σχεδιαζόμενη χωρητικότητα 

του αγωγού ανέρχεται σε 1,8 δις κυβικά μέτρα ετησίως. Βάσει σχεδιασμού, αναμένεται να 

τεθεί σε λειτουργία έως το 2023, αποτελώντας ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο για τη ερβία, 

καθώς θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της χώρας και θα συνδράμει 

στην επίτευξη υψηλότερης ασφάλειας εφοδιασμού της περιοχής. 

 

 Η ερβία σταματά την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας μέσω άνθρακα 

Η ερβία αποφάσισε να σταματήσει την κατασκευή του θερμοηλεκτρικού σταθμού Kolubara B, 

το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο σοβαρό βήμα στην ενεργειακή μετάβαση και 

τη πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα. 
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Σο Τπουργείο Ορυχείων και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν σημαίνει 

ξαφνικό κλείσιμο μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, αλλά ανάπτυξη, 

επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. 

Οι συνδικαλιστές διοργάνωσαν μια συγκέντρωση εργαζομένων στο εργοτάξιο αυτού του 

σταθμού παραγωγής ενέργειας δίπλα στο χωριό Kalenic. 

Η Τπουργός Ορυχείων και Ενέργειας της ερβίας Ζόρανα Μιχάιλοβιτς αρνείται ότι οι 

υφιστάμενοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί πρόκειται να κλείσουν, αλλά επισημαίνει επίσης ότι 

«πρέπει να εξετάσουμε εάν θα οικοδομήσουμε κάποιες νέες εναλλακτικές δομές ή όχι».  

Σο Κέντρο Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης (CEKOR) και ο υνασπισμός για την Αειφόρο 

Μεταλλεία στη ερβία (KORS) χαιρετίζουν την απόφαση του Τπουργείου Ενέργειας και 

Μεταλλείων να σταματήσει την κατασκευή του θερμοηλεκτρικού σταθμού Kolubara B στο 

Kalenic,  

 

Χρηματοδότηση  

 Τπογραφή υμφωνίας Επιχορήγησης 86 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του IPA II  

τα τέλη Απριλίου υπεγράφη, μεταξύ της Τπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της ερβίας, 

κας Joksimovic και του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ερβία, κ. Fabrizi, 

συμφωνία επιχορήγησης 86 εκατομμυρίων ευρώ, ως το δεύτερο μέρος του Προγράμματος 

Δράσης IPA για το 2020. ύμφωνα με την κα Joksimovic από τα 86 εκατομμύρια ευρώ, 45,5 

εκατομμύρια προορίζονται για τον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και την υλοποίηση 

των στόχων της Πράσινης υμφωνίας. Εννέα εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον ενεργειακό 

τομέα, εστιάζοντας στην ενεργειακή απόδοση, άλλα 17 για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, 

ενώ 1,5 εκατομμύρια προορίζονται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιες 

εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρίες. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρέσβης κ. 

Fabrizi υπενθύμισε ότι το επίκεντρο της βοήθειας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 

επιχειρηματικότητα, και ειδικότερα όσον αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

χολιάζοντας τη νέα επιχορήγηση, ο Πρόεδρος της ερβίας, κ. Vucic, υπενθύμισε, ότι η ΕΕ 

αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή αλλά και επενδυτή στη ερβία, και ότι το 65,8 τοις εκατό του 

εξωτερικού εμπορίου της χώρας διεξάγεται με την ΕΕ.  

 

 υμφωνίες αξίας 235 εκατομμυρίων ευρώ για κλιματική αλλαγή και εκσυγχρονισμό 

σιδηροδρόμων 

Ο Τπουργός Οικονομικών της ερβίας κ. Sinisa Mali, εκπρόσωποι της Γαλλικής Τπηρεσίας 

Ανάπτυξης και της Παγκόσμιας Σράπεζας, υπέγραψαν δανειακές συμφωνίες - για την κλιματική 

αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων - παρουσία της Πρωθυπουργού κας 'Αννα 

Μπέρναμπιτς. 

Οι συμφωνίες αφορούν δανειακές συμβάσεις για την Κλιματική Αλλαγή και το για το 

Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των σερβικών ιδηροδρόμων ύψους περίπου 235 εκατομμύριων 

ευρώ. 

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν παρουσία του  Γάλλου Πρέσβη στη ερβία, Jean-Louis Falconi, της 

Περιφερειακής Διευθύντριας του Γαλλικού Οργανισμού Ανάπτυξης (AFD) κας Cecile Couprie 

και της Περιφερειακής Διευθύντριας των Δυτικών Βαλκανίων της Παγκόσμιας Σράπεζας, κας 

Linda van Gelder. 
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 Νέα συμφωνία του ΔΝΣ με τη ερβία το δεύτερο εξάμηνο του Ιουνίου 

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΣ στη ερβία, κ. Sebastian Sosa, δήλωσε ότι η νέα συμφωνία με τη 

ερβία θα πρέπει να εγκριθεί και να υπογραφεί το δεύτερο μισό του Ιουνίου. 

- Αναμένουμε ότι το νέο Μέσο Συντονισμού Πολιτικής (PCI) θα εξεταστεί και θα εγκριθεί από 

την εκτελεστική επιτροπή του ΔΝΤ το δεύτερο εξάμηνο του Ιουνίου - δήλωσε ο Sosa στο 

Επιχειρηματικό Υόρουμ Kopaonik. 

Ο Sosa διευκρίνισε ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 

18 Ιουνίου, κατόπιν αιτήματος της ερβίας (Άρθρο IV αίτημα για ένα νέο μέσο συντονισμού 

πολιτικής). 

Ο κύριος στόχος του νέου συμβουλευτικού διακανονισμού με τη ερβία, σε συνέχεια του 

προηγουμένου που έληξε τον Ιανουάριο του 2021, είναι η περαιτέρω υποστήριξη της 

μακροοικονομικής σταθερότητας και η ανάκαμψή της μετά την πανδημία. 

Επίσης, η ρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει τις διαρθρωτικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 

απαιτούνται για πιο "πράσινη" και πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ερβίας. 

Η Κυβέρνηση της ερβίας και το ΔΝΣ συμφώνησαν, τον Απρίλιο, μια νέα ρύθμιση, η οποία δεν 

θα συνεπάγεται οικονομική υποστήριξη, αλλά θα έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα 

και θα διαρκέσει δυόμισι χρόνια. 

Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου (ΔΝΣ) τόνισε επίσης ότι η σερβική 

οικονομία είχε ξεπεράσει την πανδημία του κορονοϊού σχετικά καλά και ότι, σύμφωνα με 

προκαταρκτικές προβλέψεις, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο  2021 είναι 

υψηλότερος από το αναμενόμενο στο 1,2%. 

Η ερβία είχε πτώση του ΑΕΠ μόλις 1% το 2020, η οποία ήταν μια από τις μικρότερες 

απώλειες στην Ευρώπη και χαμηλότερη από τον μέσο όρο για το Δυτικά Βαλκάνια.  

 

Επενδύσεις  

 Ελληνικές Επενδύσεις στη ερβία 

Ο Έλληνας επιχειρηματίας κ. Πέτρος τάθης, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Λονδίνο, τις 

Κάννες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Καραϊβική και τη Νέα Τόρκη, ανακοίνωσε στις 30 Μαΐου ότι 

σκοπεύει να ξεκινήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες στη ερβία και να εκποιήσει την 

Universal Capital Bank με έδρα την Ποντγκόριτσα. ύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη του 

Βελιγραδίου είναι πολύ εντυπωσιακή ενώ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο έργο του Belgrade 

Waterfront. Ανακοίνωσε επίσης το άνοιγμα ενός «exclusive» εστιατορίου. 

 

 

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 Γερμανικές επενδύσεις στη ερβία 

ύμφωνα με το Γερμανο-σερβικό επιμελητηρίο (AHK), στη ερβία λειτουργούν περίπου 400 

γερμανικές εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 65.000 άτομα, ενώ οι 

γερμανικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ. ε ανακοίνωση 

του για την επέτειο των 20 ετών λειτουργίας του, το επιμελητήριο, ανέφερε ότι η Γερμανία 

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς εταίρους της ερβίας. Για το εορτασμό 

της επετείου, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία στο Βελιγράδι και την 

οργάνωση Germany Trade & Invest, η εκδήλωση, AHK Road Show, η οποία έχει ως στόχο την 
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ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Ο επικεφαλής του Επιμελητηρίου, κ. Υρανκ 

Άλτετερ δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι ο διμερής όγκος του εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,5 φορές τα 

τελευταία οκτώ χρόνια, φθάνοντας στα 5 δισεκατομμυρία ευρώ το 2019, ενώ πρόσθεσε ότι, 

παρά την πανδημία, κατά το 2020 το εμπόριο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 

 

 

 US AID Strategy 2020-2025 

τις 10 Μαΐου 2021, παρουσιάσθηκε από το Γραφείο του US AID στη ερβία, η τρατηγική 

υνεργασίας για την Ανάπτυξη της ερβίας (Country Development Cooperation Strategy-

CDCS) για τα έτη 2020-2025. Σα κυριότερα σημεία της τρατηγικής συνοψίζονται στα κάτωθι: 

Κύριος τόχος της τρατηγικής για την επόμενη πενταετία είναι η δημιουργία μιας πιο 

«οικονομικά παραγωγικής αλλά και δημοκρατικής ερβίας, μέσω της προώθησης της 

Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης αλλά και της αυτάρκειας». 

Η στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει έναν προϋπολογισμό ύψους 115 εκατ. δολαρίων προς 

επίτευξη των στόχων της, επικεντρώνεται σε δύο πρωτεύοντες Αναπτυξιακούς τόχους. Ο 

πρώτος αφορά την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών παραγόντων. Ειδικότερα, το US AID 

επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση της ανταπόκρισης των κυβερνητικών θεσμών 

προς το δημόσιο συμφέρον, μέσω της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, την παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας. Επιπλέον, 

στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής της κοινωνίας στην πολιτική διαδικασία και την εποπτεία 

των κυβερνητικών θεσμών, την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, και την βελτίωση της 

διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Σέλος, προς την επίτευξη του πρώτου αναπτυξιακού 

στόχου, έμφαση δίνεται επίσης, στην βελτίωση της ανταπόκρισης σε εξωγενείς παράγοντες , 

μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, της διασυνοριακής συνεργασίας, της παιδείας 

σχετικά με τα ΜΜΕ και της ενδυνάμωσης των μηχανισμών αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Ως δεύτερος αναπτυξιακός στόχος έχει τεθεί η υποστήριξη της επίτευξης της δίκαιης 

ευημερίας. Σα κύρια εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού - ως προς το οικονομικό 

σκέλος - είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της 

ενσωμάτωσής του σε ανεπτυγμένες αγορές, της βελτίωσης των δυνατοτήτων πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της ενίσχυσης - μιας βασισμένης στη γνώση - οικονομίας. Ως προς το 

κοινωνικό σκέλος το US AID δίνει έμφαση στη στήριξη των μειονοτήτων, μέσω της 

ενδυνάμωσης κοινωνικών ομάδων όπως αυτές των νέων, των γυναικών και των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, στην προστασία της βιοποικιλότητας των υποβαθμισμένων 

περιοχών καθώς και στην κινητοποίηση δημοσίων αλλά και ιδιωτικών πόρων για την κοινωνική 

ανάπτυξη. 

Σο USAID θα υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της τρατηγικής, με τη χρήση δεικτών 

απόδοσης και τη διεξαγωγή τακτικών αξιολογήσεων. 

 

 Δημιουργία Κινέζικο-ερβικού Εργαστηρίου Υυσικών Προϊόντων και Ανάπτυξης Νέων 

Υαρμάκων 

Δημιουργήθηκε κοινό κινεζικό-σερβικό εργαστήριο για φυσικά προϊόντα και ανάπτυξη νέων 

φαρμάκων. 

Σο εργαστήριο «One Belt - One Road» του Ινστιτούτου Shanghai Materia Medica και του 

Ινστιτούτου Βιολογικής Έρευνας Sinisa Stankovic στο Βελιγράδι θα διευθύνονται από 

εκπροσώπους της Κίνας και της ερβίας. 

Η ιδέα της ίδρυσης του κοινού εργαστηρίου συνδυάζει τις ερευνητικές ικανότητες για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής φυσικών προϊόντων σε διάφορους τομείς, κυρίως στην ανάπτυξη 
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νέων φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων που βασίζονται σε φυσικούς πόρους, διατηρώντας 

παράλληλα τη βιολογική ποικιλότητα και διασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη. 

Εκτός από τη βέλτιστη χρήση του επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού, οι εργασίες του 

εργαστηρίου θα εξασφαλίσουν επίσης την αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής. 

 

Διαγωνισμοί 

 Διαγωνισμός για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα στο θερμοηλεκτρικό σταθμό 

Kostolac  

Η Δημόσια Επιχείρηση «Elektroprivreda Srbije- EPS», προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή του Block B3 στο θερμοηλεκτρικό σταθμό 

Kostolac. 

ύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, κύριο αντικείμενο της σύμβασης 

είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση και την 

αξιολόγηση των μελετών και έργων, καθώς και η εποπτεία της υλοποίησης και θέσης σε 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, ο έλεγχος της ποιότητας των τεχνικών συστημάτων και η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις εξορύξεις και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τπενθυμίζεται ότι η EPS είχε υπογράψει το Νοέμβριο του 2013 συμφωνία με τον ανάδοχη 

εταιρεία του έργου, China Machinery Engineering Corporation (CMEC). 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου. 

 

 Προκήρυξη - Ο Δήμος Βελιγραδίου αναζητά εργολάβους για την αποκατάσταση του 

συστήματος θέρμανσης 

Η δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας «Beogradske Elektrane» "προκήρυξε" χθες δημόσια 

πρόσκληση για μηχανικά και κατασκευαστικά έργα σχετικά με την υλοποίηση του 

προγράμματος αποκατάστασης του συστήματος διανομής της θέρμανσης. 

Η τεχνική προδιαγραφή του διαγωνισμού προβλέπει την εγκατάσταση σωλήνων θέρμανσης με 

τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία (μόνωση, εξαρτήματα, φλάντζες…), καθώς και την 

εκτέλεση εργασιών ενισχυμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας, μαζί με την προετοιμασία 

τεχνικής τεκμηρίωσης και τα απαραίτητα εγχειρίδια έργου. 

Προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική περίοδος εγγύησης για τον πλειοδότη τουλάχιστον δύο 

ετών, ξεκινώντας από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες στο σύστημα 

θέρμανσης. 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των έργων θα οριστεί καθώς προχωρά το έργο, 

ανάλογα με το εύρος, τη δυναμική και τον επείγοντα χαρακτήρα της εκτέλεσης των έργων σε 

συγκεκριμένες τοποθεσίες. 

Η αξία της επένδυσης είναι περίπου 600 εκατομμύρια δηνάρια (RSD). Όλες οι λεπτομέρειες 

του διαγωνισμού WWW.BEOELEKTRANE.RS -email: zana.koljanin@bgdel.rs και 

informisanje@beoelektrane.rs 

 

 

 

 

 

 

http://www.beoelektrane.rs/
mailto:zana.koljanin@bgdel.rs
mailto:informisanje@beoelektrane.rs


ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ  

Δνημερωτικό Γελτίο Μάιος 2021 

 

 

 9 

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 υζήτηση με το Τπουργείο Οικονομικών και το Εμπορικό Επιμελητήριο της ερβίας1 

Σην Σρίτη, 25 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας μεταξύ των 

εταιρειών-μελών των πέντε διμερών επιμελητηρίων και οργανώσεων στη ερβία: του 

υνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων ερβίας, της λοβενικής Επιχειρηματικής Λέσχης, του 

Ελβετο-ερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Κροατικής Επιχειρηματικής Λέσχης και του 

Βελγο-ερβικού Επιχειρηματικού υνδέσμου, με τους εκπροσώπους του Τπουργείου 

Οικονομικών της Δημοκρατίας της ερβίας και του Εμπορικού Επιμελητηρίου ερβίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας με θέμα «Μακροοικονομικές τάσεις στην 

οικονομία της Δημοκρατίας της ερβίας στο πλαίσιο του COVID-19», στους συμμετέχοντες 

απευθύνθηκαν ο κ. Ognjen Popović, Τφθπουργός Οικονομικών και ο κ. Mihailo Vesović, 

Διευθυντής του Σομέα τρατηγικής Ανάλυσης, Τπηρεσιών και Διεθνοποίησης στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο της ερβίας και παρουσίασαν τις τρέχουσες, όπως και τις αναμενόμενες τάσεις 

στην εγχώρια οικονομία. 

Ο κ. Popović με την ευκαιρία αυτή δήλωσε ότι η συνολική αξία της κρατικής στήριξης στην 

οικονομία το 2020 ανήλθε στο 12,9% του ΑΕΠ καθώς και ότι το τρίτο πακέτο στήριξης φέτος 

ανέρχεται στο 4,5% του ΑΕΠ. κ. Ognjen Popović επεσήμανε ότι οι βασικοί στόχοι των μέτρων 

για τη στήριξη της οικονομίας είναι, μεταξύ άλλων, η διατήρηση των οικονομικών ικανοτήτων 

και ρευστότητας, ιδίως στον τομέα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων οικονομικών 

οντοτήτων. Επιπλέον, τόνισε ότι το Τπουργείο Οικονομικών ακολουθεί μια υπεύθυνη 

δημοσιονομική πολιτική, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εντείνει τις διαδικασίες μεταρρυθμίσεων 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να επιτρέψει την 

περαιτέρω αειφόρο ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας. Οι τρεις βασικοί στόχοι των 

μεταρρυθμίσεων του Τπουργείου Οικονομικών αφορούν το νέο Νόμο για την ψηφιοποίηση, τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια και τις τροποποιήσεις των Νόμων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Ο κ. Popović ολοκλήρωσε την παρουσίασή του σημειώνοντας ότι o διάλογος μεταξύ 

επιχειρήσεων και κράτους είναι κρίσιμος για την κοινή εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν 

την περαιτέρω βελτίωση του εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Ο κ. Vesović παρουσίασε τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία της εγχώριας οικονομίας.:πχ το 

πρώτο τρίμηνο του 2021 ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Δημοκρατίας της 

ερβίας ανέρχεται σε 1,2%. Σόνισε ότι η ερβία είναι η μοναδική χώρα στην περιοχή των 

Δυτικών Βαλκανίων για την οποία εκτιμάται να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας 

ήδη από το 2021. Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, ο κ. Vesović επεσήμανε ότι η συνολική 

εξαγωγή της ερβίας το 2020 είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το προηγούμενο έτος, ήτοι κατά 

περίπου 3% καθώς και ότι η ερβία το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε αύξηση των 

εξαγωγών κατά 13,8% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. 

Σόνισε ιδιαίτερα ότι ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους μοχλούς της οικονομικής 

ανάκαμψης της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σο 2020, το πλεόνασμα στο εμπόριο 

αυτού του τομέα με τις ξένες αγορές ανήλθε σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Vesović 

δήλωσε και ότι η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών ΣΠΕ συμβάλλει ολοένα και περισσότερο σε 

αυτό το πλεόνασμα. 

Μετά τις παρουσιάσεις, οι εταιρείες-μέλη των πέντε διμερών επιμελητηρίων και οργανώσεων 

                                                 
1
 (Ενημέρωση/Πηγή: Hellenic Business Association) 
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είχαν την ευκαιρία να θέσουν απευθείας τις ερωτήσεις τους στους εκπροσώπους των κρατικών 

φορέων. 

 

 υνέδριο για την πράσινη βιομηχανική πολιτική (26-27 Μαΐου) 

Σο διήμερο διαδικτυακό υνέδριο διοργανώθηκε από την Γερμανική Πρεσβεία στο Βελιγράδι σε 

συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Γερμανικό Τπουργείο Οικονομικής υνεργασίας και 

Ανάπτυξης. 

Σο υνέδριο καλωσόρισαν η Πρωθυπουργός της ερβίας κα Άννα Μπέρναμπιτς και ο Γερμανός 

Πρέσβης κ. Σόμας ίμπ (Thomas Schieb). 

Η Π/Θ μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η ερβία προσπαθεί να εναρμονιστεί με τα πρότυπα και την 

Πράσινη Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτύχει την ένταξη στην Πράσινη υμφωνία, 

η οποία είναι ίσως η πιο σημαντική για τη μελλοντική ποιότητα ζωής στη χώρα της. Πρόσθεσε, 

ότι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα είναι η βελτίωση και η προστασία 

της ποιότητας του αέρα, η επεξεργασία λυμάτων και η διαχείριση των αποβλήτων. Ανακοίνωσε, 

επίσης, ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 28 

περιφέρειες της ερβίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Πρόσθεσε ότι η ερβία σχεδιάζει με 

τους Ευρωπαίους εταίρους της έργα προστασίας της ποιότητας του αέρα σε περιοχές που 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο και άνθρακα, και δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 

διαπραγματεύσεις για έργα για το Κραγκούγιεβατς, το Κοζέριτς και το Βάλιεβο. 

Ο Γερμανός Πρέσβης στη ερβία κ. Thomas Schieb επεσήμανε ότι η απόφαση-στόχος της ΕΕ 

για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου άνθρακα έως το 2050, είναι σημαντική για τη ερβία ως 

υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ. Αυτή η μείωση πραγματοποιείται μέσω των αρχών της κυκλικής 

οικονομίας και με προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ο κ. Schieb, τόνισε, ότι η ερβία χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο προσθέτοντας ότι η πράσινη 

βιομηχανική πολιτική σημαίνει υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και συνέχιση της 

διαδικασίας ψηφιοποίησης. 

τη συνέχεια εκπρόσωποι Γερμανικών εταιρειών στη ερβία παρουσίασαν τις δραστηριότητες 

τους ενώ εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Τπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τη 

στρατηγική της Γερμανίας για την Πράσινη Οικονομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-belgrade@mfa.gr). 

3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 

δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, 

Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Το Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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