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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Πληροφορίες και Οδηγίες Σύνταξης και Υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα 
με τους Νέους Κανονισμούς 
Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που σχετίζονται με τη σύνταξη και την υποβολή των 
οικονομικών καταστάσεων για το 2021 είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Σερβικού 
Οργανισμού Μητρώων Επιχειρήσεων (SBRA), στην ενότητα «Μητρώα» - «Μητρώο 
Οικονομικών Καταστάσεων»:  
https://www.apr.gov.rs/registers/financial-statements.1698.html . 
Ο ιστότοπος του Οργανισμού παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους τύπους εντύπων 
αιτήσεων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων ή/και 
εγγράφων που προβλέπονται από το άρθρο 45 του νέου νόμου περί λογιστικής, καθώς και 
πληροφορίες για τις νόμιμες προθεσμίες για την υποβολή τους, συμπεριλαμβανομένων των 
ελαφρώς μεταβληθέντων τελών που χρεώνει ο Οργανισμός για την επεξεργασία και τη 
δημόσια δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, ο ιστότοπος SBRA παρέχει 
πληροφορίες για τις καινοτομίες στη σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων για το 
2021, τον τρόπο διαχωρισμού νομικών προσώπων και επιχειρηματιών ή/και ενοποιημένων 
ομάδων ανά μέγεθος, τον τρόπο καθορισμού της υποχρέωσης ελέγχου και συνεπώς την 
υποχρέωση υποβολής των προβλεπόμενων εγγράφων, την υποχρέωση συνεχούς 
εφαρμογής επιλεγμένων λογιστικών ρυθμίσεων καθώς και άλλες πληροφορίες που 
στοχεύουν να βοηθήσουν τις υπόχρεες οντότητες στη σύνταξη και υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων 2021 σε συμμόρφωση με τους νέους κανόνες. 
 

 Στο 7% η αύξηση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2021  
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας (RZS), το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,9% σε 
πραγματικούς όρους το 4ο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση του ΑΕΠ 
ανήλθε το 1ο τρίμηνο σε 1,2%, το δεύτερο σε 13,4% και το τρίτο τρίμηνο σε 7,7% με τον 
ετήσιο ρυθμός ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 7,5%. Το λιανικό εμπόριο κατέγραψε 
αύξηση 22,7% τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 
έτους. Σε ετήσιο επίπεδο, το 2021, το λιανικό εμπόριο ήταν 15,9% υψηλότερο σε σχέση με το 
2020.. 
 

 Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6,3% σε ετήσια βάση (2021) 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εθνική στατιστική υπηρεσία RZS, το 2021 η 
βιομηχανική παραγωγή της Σερβίας αυξήθηκε κατά 6,3% σε ετήσια βάση. Μόνο τον 
Δεκέμβριο του 2021, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση και κατά 
13,1% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020. Ο εξορυκτικός τομέας παρουσίασε αύξηση 40,6% 
σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, ο μεταποιητικός κλάδος 2,3% ενώ οι προμήθειες ηλεκτρικής 
ενέργειας, και φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 7,5%. Η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων 
αυξήθηκε κατά 12,3% σε ετήσια βάση, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών 
αυξήθηκε κατά 10,7%, ενώ η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 
(-4%) - η παραγωγή ενέργειας (-6,6%) και η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε  
(-9,1%). Σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η βιομηχανική παραγωγή του 
Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο, με τη μεταποιητική βιομηχανία 

https://www.apr.gov.rs/registers/financial-statements.1698.html
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να αυξάνεται κατά 0,5%. Σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή και 
η μεταποιητική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 8,1% και κατά 6,2%, αντίστοιχα. 
 

 Αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου κατά 22,7% 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, ο κύκλος εργασιών λιανικού 
εμπορίου της Σερβίας παρουσίασε αύξηση 22,7% σε τρέχουσες τιμές, τον Δεκέμβριο του 
2021 και 11,2% σε σταθερές τιμές. Σε σχέση με το 2020, ο κύκλος εργασιών του λιανικού 
εμπορίου το 2021 αυξήθηκε κατά 15,9% σε τρέχουσες τιμές και κατά 10,3% σε σταθερές 
τιμές. 
 

 Υπουργείο Οικονομικών: To Δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 30 δισ. Ευρώ 
Το Υπουργείο Οικονομικών της Σερβίας ανακοίνωσε, ότι το δημόσιο χρέος της Σερβίας 
ανήλθε το 2021 σε 30,13 δις ευρώ ή 56,9% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έως τα 
τέλη Νοέμβρη είχε ανέλθει σε 29,89 δις ευρώ ή 56,4% του ΑΕΠ, ενώ το 2020 σε 
διαμορφώθηκε στα 26,67 δις ευρώ ή 57% του ΑΕΠ.   
 

 Ο ετήσιος πληθωρισμός Ιανουαρίου στη Σερβία στο  8,2%:  
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας, τον Ιανουάριο τ.έ., ο ετήσιος 
πληθωρισμός ανήλθε σε 8,2% ενώ ο μηνιαίος σε 0,8%. Οι τιμές των αγαθών και των 
υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση, αυξήθηκαν το 2021, κατά μέσο όρο 4%, σε σχέση 
με το 2020. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο σημειώθηκε αύξηση στις κατηγορίες: Αναψυχή και 
Πολιτισμός (1,6 %), Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (1,4%), Οικιακά είδη και συντήρηση 
(1,1%), Μεταφορές (1%), Στέγαση, νερό, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα (0,4%), 
Υγεία (0,4%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,4%),  Αλκοολούχα ποτά και καπνός (0,1%) και 
Επικοινωνίες (0,1%). Πτώση στις τιμές καταγράφηκε στις κατηγορίες: Ένδυση και υπόδηση 
(0,5%) και Εκπαίδευση (0,1%).  
 

 NBS: Το βασικό επιτόκιο παραμένει στο 1% 
Κατά την τελευταία συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο τ.έ., η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS) αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 1%. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η NBS συνέχισε τη μείωση της προσαρμογής της 
νομισματικής της πολιτικής αυξάνοντας το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο σε δημοπρασίες 
αντίστροφης επαναγοράς καθώς και το ποσοστό της πλεονάζουσας ρευστότητας σε δηνάριο 
που αποσύρθηκε σε αυτές τις δημοπρασίες. Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής για τον καθορισμό των επιτοκίων έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαρτίου 2022.  
 

 Στατιστική Υπηρεσία: 20,8% ακριβότερα τα Αγροτικά Προϊόντα το 2021 σε σύγκριση με 
το 2020 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας, οι τιμές παραγωγού αγροτικών και 
αλιευτικών προϊόντων τον Δεκέμβριο του 2021, ήταν αυξημένες κατά 29.1% κατά μέσο όρο, 
σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Κατά κατηγορίες προϊόντων, η μεγαλύτερη άνοδος 
τιμών σημειώθηκε στις ομάδες: Δημητριακά (38,7%), Βιομηχανικές καλλιέργειες (36,6%) 
και Ζώα (24,3%). Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, η αύξηση ήταν 0,5% κατά μέσο 
όρο, με τη μεγαλύτερη επίδραση να παρατηρείται στις ομάδες: Δημητριακά (1,3%) και Ζώα 
(1,0%). 
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Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 σε σχέση με το 2020, οι τιμές παραγωγού 
αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο, κατά 20,8%. Κατά 
κατηγορίες προϊόντων, η μεγαλύτερη άνοδος τιμών σημειώθηκε στις ομάδες: 
Οπωροκηπευτικά (50,3%), Βιομηχανικές καλλιέργειες (46,1%) και Δημητριακά (26,8%).  
 

 Αύξηση των εξαγωγών κατά 26,8% και των εισαγωγών κατά 24,6%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας – RZS, το εξωτερικό εμπόριο 
της Σερβίας ανήλθε συνολικά σε 50,22 δισ. ευρώ το 2021. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
26,8%, φθάνοντας τα 21,62 δισ. ευρώ, και οι εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 28,60 δισ. 
ευρώ, αυξήθηκαν κατά 24,6%. Το έλλειμμα ανήλθε σε 6,98 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 18,3% σε ετήσια βάση και ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών ανήλθε σε 75,6%, 
από 74,3% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η περιοχή της Βοϊβοντίνα 
αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Σερβίας (34,8%), ενώ η περιοχή του 
Βελιγραδίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο των εισαγωγών (46%). Το εξωτερικό εμπόριο 
ήταν το υψηλότερο με χώρες με τις οποίες η Σερβία έχει συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών, με τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιπροσωπεύουν το 60,3% του συνόλου. Η 
Γερμανία αποτέλεσε τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Σερβίας, με τις σερβικές 
εξαγωγές προς τη Γερμανία να ανέρχονται σε 2,74 δις ευρώ και τις εισαγωγές από τη 
Γερμανία σε 3,77 δις ευρώ. Μόνο τον Δεκέμβριο του 2021, η Σερβία εξήγαγε αγαθά αξίας 1,99 
δις ευρώ, 26,5% περισσότερα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους- ενώ οι 
εισαγωγές ανήλθαν σε 29 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,1% σε ετήσια βάση.   
 

 Μείωση των εξαγωγών της Σερβίας προς το Κόσοβο 
Σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, η εισροή αγαθών από τη Σερβία προς το Κόσοβο 
μειώθηκε το 2021 κατά 37% σε σχέση με το 2017, όταν το Κόσοβο επέβαλε φόρο ύψους 100% 
στα προϊόντα αυτά. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης, ότι η αξία των αγαθών αυτών ανερχόταν το 
2017 σε 450 εκατομμύρια ευρώ - 36,8%% υψηλότερη σε σχέση με το 2021 (305 εκατ. ευρώ). 
Σημειώνεται, ότι για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι το 2018, η Σερβία ήταν η κύρια πηγή 
αγαθών για την αγορά της περιοχής του Κοσόβου, με εμπορεύματα αξίας περίπου 1,2 
εκατομμυρίων ευρώ - κυρίως είδη τροφίμων και οικοδομικής βιομηχανίας- να μεταφέρονται 
καθημερινά από τη Σερβία, στο Κόσοβο.   
 

 Μάλι: Ο μέσος σερβικός μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ έως το 2026 
Ο Υπουργός Οικονομικών της Σερβίας, κ. Σίνισα Μάλι, δήλωσε ότι οι μηνιαίοι μισθοί και οι 
συντάξεις στη Σερβία θα συνεχίσουν να αυξάνονται και, έως το 2026, ο μέσος μισθός και η 
μέση σύνταξη θα φτάσουν τα 1.000 και τα 500 ευρώ, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο κ. Μάλι 
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ενήργησε υπεύθυνα κατά το ξέσπασμα της πανδημίας, 
παρέχοντας 8,7 δις ευρώ οικονομική βοήθεια σε πολίτες και επιχειρήσεις. Παρά τις 
μεγάλες αυτές δαπάνες, το μερίδιο του δημόσιου χρέους της Σερβίας στο εθνικό ΑΕΠ 
ανήλθε σε 52,1% - χαμηλότερο από το όριο του 60%, όπως επίσης και από τα επίπεδα 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντας ως παραδείγματα τη Γερμανία (70%), το Μαυροβούνιο 
(90%), το Ηνωμένο Βασίλειο (100%) και την Ελλάδα (220%). Τέλος, τόνισε ότι τα χρήματα 
αυτά, προέρχονται από πραγματικές πηγές, και ότι η σταθερότητα των δημόσιων 
οικονομικών είναι αποτέλεσμα σκληρών οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν το 
2014, σημειώνοντας ότι τον Ιούλιο του 2012 υπήρχαν 8,5 δις δηνάρια στα κρατικά ταμεία, με 
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τη χώρα να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ενώ τώρα τα ποσά αυτά ανέρχονται σε 
162 δις δηνάρια.  
 

 Matic: Έσοδα ρεκόρ από τον Τουρισμό για το 2021 
Επικαλούμενη στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, η Υπουργός Εμπορίου, 
Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών, κα Matic, δήλωσε το Φεβρουάριο ότι η σερβική τουριστική 
βιομηχανία σημείωσε έσοδα συναλλάγματος - ρεκόρ για το 2021, ανερχόμενα σε 1,596 δις 
ευρώ. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το 2019 - την καλύτερη χρονιά για τη σερβική 
τουριστική βιομηχανία πριν την πανδημία - ήταν 1,436 δισ. ευρώ, περίπου 160 εκατ. 
χαμηλότερα από το 2021. Στη συνέχεια, η Υπουργός δήλωσε ικανοποιημένη με το ιστορικό 
αποτέλεσμα καθώς και με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ξένων τουριστών προήλθε από 
χώρες της περιοχής, και ειδικότερα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη 
Βόρεια Μακεδονία, αλλά και από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Σημείωσε ωστόσο, ότι 
συνολικά, οι Σέρβοι τουρίστες ξεπέρασαν τους ξένους επισκέπτες.  
 

 Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καυσίμων στη Σερβία είναι από τους υψηλότερους στην 
περιοχή  
Σύμφωνα με δημοσίευση της εφημερίδας Danas, η τιμή της βενζίνης στη Σερβία είναι από 
τις υψηλότερες στην περιοχή λόγω της υψηλής φορολόγησης, η οποία αποτελεί το 52,3% 
της λιανικής τιμής της βενζίνης και το 51,3% της τιμής του ντίζελ. Η τιμή του Eurodiesel 
ανέρχεται σε 179 RSD. Σύμφωνα με το νέο νόμο για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι 
τιμές λιανικής αναμένεται να αυξηθούν. Εάν οι τιμές αυξηθούν κατά 7,9% και προστεθεί ο 
ΦΠΑ, το κόστος της βενζίνης θα αυξηθεί κατά περίπου 5,5 RSD ανά λίτρο. Οι τιμές της 
βενζίνης στη Σερβία είναι από τις υψηλότερες στην περιοχή, με εξαίρεση την Κροατία όπου 
το λίτρο κοστίζει 1,51 ευρώ και την Ελλάδα όπου η βενζίνη κοστίζει 1,795 ευρώ. Το Eurodiesel 
είναι ακόμη πιο ακριβό – κοστίζει 42 RSD περισσότερο από ότι στη Βόρεια Μακεδονία και 35 
RSD περισσότερο από ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες, ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης στο Eurodiesel είναι ο υψηλότερος στην περιοχή με διαφορά 
0,49 ευρώ ανά λίτρο, ενώ κάθε αύξηση της τιμής επηρεάζει τους καταναλωτές μέσω του 
κόστους μεταφοράς και του υψηλότερου κόστους την αγροτική παραγωγή.   

 

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 Ξεκίνησε η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Sabac-Loznica 
Ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου τ.έ., η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Sabac-Loznica, η 
αποπεράτωση του οποίου έχει ορισθεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023. Με την ολοκλήρωσή 
του η διαδρομή Βελιγραδίου - Sabac θα διαρκεί 45 λεπτά, ενώ από το Βελιγράδι στη Λόζνιτσα 
(σύνορα με Βοσνία-Ερζεγοβίνη) θα διαρκεί περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά. 
Η εμπορική σύμβαση για τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων στον αυτοκινητόδρομο 
Ruma-Sabac και Sabac-Loznica υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2019, με την εταιρεία Azvirt από 
το Αζερμπαϊτζάν. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 77 χιλιόμετρα, εκ των οποίων ο 
αυτοκινητόδρομος Ruma-Sabac έχει μήκος 22 χιλιόμετρα, ενώ το τμήμα Sabac-Loznica, 55 
χιλιόμετρα. Η συνολική συμβατική αξία των έργων από τη Ruma έως τη Loznica ανέρχεται σε 
467,5 εκατ. ευρώ, ενώ του τμήματος Sabac - Loznica σε 247,5 εκατ. ευρώ. 
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 Ξεκινά η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Σερβίας-Βουλγαρίας 

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στο σερβικό τμήμα της 
διασύνδεσης φυσικού αερίου μήκους 171 km που θα συνδέει τη Νις (Σερβία) και τη Σόφια 
(Βουλγαρία), υποστηρίζοντας έτσι την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Το σερβικό 
τμήμα του αγωγού μήκους 109 χιλιομέτρων θα κοστίσει 85,5 εκατ. ευρώ και θα πληρωθεί με 
δάνειο 25 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 49,6 εκατ. ευρώ 
επιχορήγηση από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
τα υπόλοιπα 11 εκατ. ευρώ να προέρχονται από  τον σερβικό κρατικό προϋπολογισμός και 
κονδύλια της Srbijagas. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού έχει προγραμματιστεί 
για το 4ο τρίμηνο του 2023. Με την προβλεπόμενη δυναμικότητά του, ο νέος αγωγός 
φυσικού αερίου θα παράσχει πρόσθετη αύξηση 80% της χωρητικότητας σε σχέση με τις 
τρέχουσες ετήσιες ανάγκες της Σερβίας σε φυσικό αέριο (περίπου 2,4 bcm/έτος) και θα 
αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο 
συμβάλλοντας στον στόχο της καθαρότερης ενέργειας. Η διασύνδεση φυσικού αερίου 
Σερβίας-Βουλγαρίας έχει προσδιοριστεί στο Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για τα 
Δυτικά Βαλκάνια ως ένα από τα εμβληματικά έργα, που ενθαρρύνει τη μετάβαση από τον 
άνθρακα σε πιο βιώσιμη και πράσινη παραγωγή ενέργειας. 

 Η Bechtel ενδιαφέρεται για την κατασκευή ενεργειακής υποδομής 

 Η αμερικανική κατασκευαστική εταιρεία Bechtel, η οποία συμμετέχει στην κατασκευή του 
διαδρόμου Morava, θα συμμετάσχει επίσης σε έργα υποδομής στους τομείς της ενέργειας, 
ειδικά όσον αφορά τις ΑΠΕ, δήλωσε ο Stuart Jones, περιφερειακός Διευθυντής της εταιρείας, 
σε συνάντηση που είχε με την Υπουργό Ενέργειας της Σερβίας, κα Zorana Mihajlovic.– Η 
ανάπτυξη των υποδομών είναι ένας από τους πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής και υπάρχει 
άφθονο περιθώριο για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και θέλουμε να δούμε τις καλύτερες 
εταιρείες του κόσμου, όπως η Bechtel, σε αυτόν τον τομέα στη Σερβία – είπε η Υπουργός.– Οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλους 
υδροηλεκτρικούς , αιολικούς και ηλιακούς σταθμούς – είπε η Mihajlovic και σημείωσε ότι οι 
αναστρέψιμες υδροηλεκτρικές μονάδες ήταν μέρος του οράματος της χώρας για ενεργειακή 
ανάπτυξη, ειδικά η κατασκευή του «Djerdap 3 » και «Μπίστριτσα». Η Υπουργός είπε επίσης 
ότι οι ενεργειακές υποδομές είναι ο τομέας στον οποίο θα γίνουν οι περισσότερες επενδύσεις 
στο επόμενο διάστημα και σημείωσε ότι τα έργα στον τομέα της ενέργειας και της εξόρυξης 
ανήλθαν σε πάνω από 28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η πλειοψηφία αφορά προς ΑΠΕ, όπως 
ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Κυβέρνησης της Σερβίας. 

 
 Ανακοινώθηκε η κατασκευή της νότιας παράκαμψης κοντά στο Βάλιεβο 

Ο Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών, κ. Τόμισλαβ Μομίροβιτς, ανακοίνωσε 
στις 22 Φεβρουαρίου τ.έ , την έναρξη της κατασκευής της νότιας παράκαμψης γύρω από την 
πόλη Βάλιεβο, επισημαίνοντας ότι συνολικά για τον αυτοκινητόδρομο προς Βάλιεβο θα 
επενδυθούν σχεδόν 160 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή της παράκαμψης, μήκους περίπου πέντε 
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χιλιομέτρων σχεδιάζεται σε δύο φάσεις. Οι εργασίες για την κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου Λάικοβατς-Ιβεράκ, μήκους 18,3 χλμ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 
Υπενθυμίζεται ότι με το έργο αυτό, το Βάλιεβο θα συνδεθεί με τον αυτοκινητόδρομο «Milos 
Veliki» (E-763) προς Μαυροβούνιο, με τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας καθώς και 
έμμεσα, με Βουλγαρία και Ελλάδα μέσω του Διαδρόμου 10.  
 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Air Serbia μετέφερε 83% περισσότερους επιβάτες το 2021  
Η Air Serbia, ανακοίνωσε ότι μετέφερε 1.586.665 επιβάτες το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 
83%, σε σχέση με το 2020. Ο μέσος συντελεστής φορτίου στις πτήσεις της Air Serbia ήταν 
64%, το μερίδιο αγοράς της στο αεροδρόμιο Nikola Tesla του Βελιγραδίου ανήλθε κατά μ.ο. 
σε περίπου 50% - υπερβαίνοντας το αποτέλεσμα του 2019, ενώ ο όγκος κίνησης της Air 
Serbia αυξήθηκε κατά 39% σε σύγκριση με το 2020. Το αποτέλεσμα είναι 35% χαμηλότερο 
από ότι πριν από την πανδημία, το 2019, αλλά είναι σημαντικά υψηλότερο από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου υπήρξε μείωση κατά 44% σε σύγκριση με το 2019. Τέλος, στην 
ανακοίνωσή της, η Air Serbia αναφέρθηκε στην περαιτέρω επέκτασή της στις αγορές της 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, η οποία σχεδιάζεται να ξεκινήσει μεταξύ Απριλίου και 
Ιουνίου, με την εισαγωγή 12 νέων προορισμών. 

 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 
 Άρθρο: Προοπτικές ηλιακής ενέργειας στη Σερβία 

Σύμφωνα με άρθρο του ηλεκτρονικού οικονομικού περιοδικού eKapija, η χρήση της ηλιακής 
ενέργειας ως κυρίαρχη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά κατά 
τα επόμενα δέκα χρόνια. Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς, σημειώνεται ότι η Σερβία μπορεί να βασιστεί στο φως του ήλιου, ως σταθερή 
πηγή ενέργειας για δέκα μήνες ετησίως – από το Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο. Τον 
Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, οι ηλιόλουστες μέρες φθάνουν το 50%, ενώ η διάρκεια της 
ημέρας κατά την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 9 ώρες. 
Ιδιαίτερες προοπτικές, σύμφωνα με το άρθρο, διαφαίνονται στην παραγωγή ενέργειας για 
ιδιoκατανάλωση (prosumers), με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες ιδιωτών και 
επιχειρήσεων. Ο πρόσφατα ψηφισθέντας σχετικός νόμος για τη χρήση των ΑΠΕ στη Σερβία 
έχει εισάγει σημαντικές καινοτομίες μεταξύ των οποίων και την έννοια του αγοραστή-
καταναλωτή, του λεγόμενου «prosumer». Η καινοτομία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους 
πολίτες και στις μικρές επιχειρήσεις να μεταφέρουν την πλεονάζουσα ενέργεια, που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν, στο σύστημα διανομής και να χρησιμοποιούν το πλεόνασμα 
ως πίστωση στους μελλοντικούς λογαριασμούς ρεύματος. Επιπλέον, απλοποιεί την 
διαδικασία σε τρία βήματα: εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, αντικατάσταση των 
υφιστάμενων μετρητών με αμφίδρομους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος, 
υπογραφή συμφωνίας με την αρμόδια EPS Snabdevanje για την πλήρη παροχή ηλεκτρικής 
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ενέργειας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν και τα σχετικά νομοθετήματα εγκρίθηκαν από την 
κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2021, δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Εντούτοις, μέσω δήμων, 
εγκρίνονται ήδη επιχορηγήσεις ύψους έως 50% για ανάλογα έργα. 
Η απόσβεση των επενδύσεων αυτών για μικρές εγκαταστάσεις υπολογίζεται με τρέχουσες 
τιμές σε επτά έως οκτώ έτη, ενώ μειώνεται σημαντικά, σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις - από 
30 kW έως 150 kW. Ωστόσο, οι χρόνοι αυτοί δύνανται να μειωθούν περαιτέρω μέσω της 
χρήσης επιδοτήσεων και χρηματοδότησης από την κυβέρνηση, την ΕΕ αλλά και τράπεζες,  η 
οποία ανέρχεται σε 15-25% επί της αξίας της επένδυσης. Σύμφωνα με την εταιρεία Conseko 
doo, που δραστηριοποιείται στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια που 
παράγεται σε στέγες παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων δύναται να καλύψει το 
10-60% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας αυτών των εγκαταστάσεων. 
Σύμφωνα με το άρθρο, αυτή τη στιγμή στη Σερβία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ξένων 
επενδυτών που ενδιαφέρονται για την κατασκευή ηλιακών πάρκων μεγάλης ισχύος, ωστόσο 
είναι σημαντικό να υπάρξουν και τοπικές αντίστοιχες επενδύσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ισορροπημένο σύστημα. Το άρθρο αναφέρει επίσης, ως επιτυχημένο παράδειγμα, τις 
σχετικές επενδύσεις που έχουν διενεργηθεί σε χώρες όπως η Γαλλία, η Σουηδία και 
πρόσφατα η Ελλάδα, μέσω ενεργειακών συνεταιρισμών. 
Επιπλέον, τονίζεται ότι στην ΕΕ, η ιδέα πάνω στην οποία οικοδομείται ο τομέας ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέτει τη μετατροπή των ΑΠΕ και ιδίως της ηλιακής ενέργειας, ως την πρωτογενή 
πηγή ενέργειας, με τους σταθμούς θερμικής ενέργειας και φυσικού αερίου να παραμένουν 
ως εφεδρικές πηγές. Τέλος, συνοψίζοντας, ως θετικά παραδείγματα και ως «νικητές», ο 
αρθρογράφος «βλέπει» εκείνες τις χώρες που δίνουν ίσες ευκαιρίες, τόσο σε μεγάλες όσο και 
σε μικρές μονάδες να επενδύσουν, ενώ ως «ευκαιρία» αναφέρει τη διενέργεια σχετικών 
επενδύσεων μέσω ενεργειακών συνεταιρισμών.  
 

 Άτυπη ψηφιακή συνάντηση δωρητών ενέργειας (Βελιγράδι, 8.2.2022)    
Εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά με πρωτοβουλία της γερμανικής 
Πρεσβείας Βελιγραδίου και σε συνεργασία με την εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.. Ο Christian 
Schilling, επικεφαλής του Τμήματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Γερμανικής Πρεσβείας 
(KfW), παρουσίασε την ημερήσια διάταξη η οποία περιελάμβανε παρουσιάσεις για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Σερβία, σε συνδυασμό με την τρέχουσα 
"ενεργειακή διαμάχη" εντός της σερβικής κυβέρνησης -μεταξύ του Υπουργείου Μεταλλείων 
και Ενέργειας(ΥΜΕ) και των κύριων ενεργειακών παρόχων ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα: 
1. Παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της μελέτης για την "ενσωμάτωση των 
ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας στη Σερβία" από την USAID. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα 
αρχικά ευρύματα της μελέτης που υλοποιείται σε συνεργασία με την EMS (Elektromreža 
Srbije- Εθνικός διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας). Η μελέτη ρίχνει φως στο 
πραγματικό κόστος και τις οικονομικές συνέπειες του μετασχηματισμού του ενεργειακού 
τομέα της Σερβίας, από τον άνθρακα και το φυσικό αέριο προς τις ΑΠΕ και επικεντρώνεται: 
α) στην αναγκαία αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και β) 
στο αναμενόμενο κόστος εξισορρόπησης του συστήματος. 
Κατά την σύντομη συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα ενεργειακή διαμάχη στη Σερβία, 
ορισμένα από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 
''καταχρηστικά'' για να τροφοδοτήσουν τη διαμάχη. Οι συγγραφείς κατέστησαν σαφές ότι η 
πρόθεση της μελέτης δεν είναι να αμφισβητήσει την αναγκαία ενεργειακή μετάβαση στη 
Σερβία. Επιβεβαίωσαν ότι η απαιτήσεις εξισορρόπησης και το σχετικό κόστος μπορούν 
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σαφώς να θεωρηθούν διαχειρίσιμα. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ εξήγησαν τη διαδικασία σχετικά 
με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των πρεσβειών της αντιπροσωπείας της ΕΕ και του 
ΥΜΕ. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα από την πλευρά της ΕΕ ήταν η έλλειψη συντονισμού από 
την Κυβέρνηση. Συμφωνήθηκε, ότι πολύ σύντομα μετά τις εκλογές η ΕΕ, σε συντονισμό με 
τα κράτη μέλη και τους δωρητές, θα προσεγγίσει το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
και θα συζητήσει την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού των δωρητών. 
2. Παρουσίαση σχετικά με την προώθηση και ενσωμάτωση των ΑΠΕ - Γερμανική εμπειρία 
από την KfW  
Στην παρουσίασή του, ο εκπρόσωπος της KfW, αναπτυξιακού οργανισμού της Γερμανίας, 
παρουσίασε τον γερμανικό δρόμο προς την αποανθρακοποίηση και την εισαγωγή στις ΑΠΕ. 
Ο ανωτέρω, αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Σερβία και τα διδάγματα που έχουν αντλήσει 
από τη «γερμανική εμπειρία». Στις αρχές του δεκαετίας του 1990 οι Γερμανοί πάροχοι 
ενέργειας είχαν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες όπως έκαναν τώρα η EMS και η EPS. Ιδίως, 
αμφισβητώντας τη σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης υψηλών μεριδίων ευμετάβλητων ΑΠΕ 
στο σύστημα και την εξισορρόπησή του. Δεδομένου ότι το μερίδιο των ΑΠΕ ανέρχεται 
σήμερα πάνω από 40% και η σταθερότητα του συστήματος δεν έχει ποτέ τεθεί εν κινδύνω, 
αποδείχθηκε ότι αυτές οι δικαιολογημένες ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Φυσικά 
για αυτό το λόγο απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και η έγκαιρη εισαγωγή μιας 
λειτουργικής ενδο-ημερήσιας αγοράς στη δημοπρασία ενέργειας. Υπογραμμίστηκε όμως ότι 
η γερμανική ενεργειακή μετάβαση ήρθε μαζί με σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές, 
Η επόμενη άτυπη συνάντηση συντονισμού των δωρητών θα οργανωθεί τον Απρίλιο/Μάιο 
τ.έ. προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και οι πιθανές συνέπειες για 
τον ενεργειακό τομέα. 

 
 Πρόγραμμα Διαχείρισης Απορριμμάτων για την περίοδο 2022-2031 

Η Κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων για την περίοδο 
2022-2031. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ, μέσω του 
Κεφαλαίου 27, η χώρα ξεκίνησε τη διαδικασία θέσπισης συστήματος διαχείρισης 
απορριμμάτων και εναρμόνισής του με τους στόχους και το κεκτημένο της Ε.Ε. Τα κύρια 
προβλήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων είναι η 
ανεπαρκής κάλυψη με υπηρεσίες αποκομιδής αστικών απορριμμάτων (86,4%), η ανεπαρκώς 
εφαρμοσμένη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, η διάθεση των απορριμμάτων σε 
ακατάλληλους χώρους υγειονομικής ταφής, δεν υπάρχει σύστημα επεξεργασίας 
επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ δεν υπάρχει και ανακύκλωση απορριμμάτων από υλικά 
κατασκευών και κατεδαφίσεων κ.λπ. Την επόμενη περίοδο, τα μέτρα προτεραιότητας 
αφορούν την διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, την αύξηση του βαθμού ανακύκλωσης 
απορριμμάτων και την κατασκευή των υποδομών που λείπουν, ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην βασικές οδηγίες της ΕΕ 
σχετικά με τον τομέα των απορριμμάτων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί μια οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα στη διαχείριση των 
απορριμμάτων, θα εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Αναλυτικές πληροφορίες για εν λόγω Πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στη Μελέτη του 
Γραφείου μας για τη Διαχείριση Αποβλήτων στη Σερβία την οποία θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα : https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79361  
 

  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79361
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 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την «πράσινη» μετάβαση (9.2.2022) 
Το Business Intelligence Club (BIC- https://bic.rs ) και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
(ΙΕΥ- https://iea.rs ) διοργάνωσαν στις 9.02.2022, ενημέρωση εργασίας για διπλωμάτες ξένων 
αποστολών στη Σερβία. Το θέμα της συζήτησης αφορούσε της πτυχές της «πράσινης» 
μετάβασης, καθώς και τις συνέπειες για την οικονομία και κυρίως για τις επιχειρήσεις.  
Τo BIC είναι φορέας που συγκεντρώνει επιχειρηματίες, διπλωμάτες, νομικούς, στελέχη 
επιχειρήσεων και τραπεζών, στους οποίους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
Το δε ΙΕΥ εστιάζει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Σερβίας και ΕΕ καθώς και στην ενίσχυση 
της ικανότητας όλων των πλευρών που εμπλέκονται στη διαδικασία.  
Εν θέματι Ημερήσια Διάταξη περιελάμβανε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία 
συμμετείχαν: ο Πρόεδρος της γερμανικής ProCredit Bank στη Σερβία κ. Igor Anić, η 
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enel PS κα Olivera Zlatić, o Διευθύνων Σύμβουλος της New 
Energy Solutions κ. Miloš Colić και η κα Anne-Kristin Piplica, Επικεφαλής του Οικονομικού 
Τμήματος της Γερμανικής Πρεσβείας. 
Οι συμμετέχοντες σημείωσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μετάβαση 
σε μια περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

 

Χρηματοδότηση - Επενδύσεις 

 Πακέτο επενδύσεων ύψους 3,2 δις ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια  
Στις 25 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα επενδυτικό πακέτο, ύψους 3,2 
δισ. ευρώ, για την υποστήριξη 21 έργων στους τομείς των μεταφορών, της ψηφιακής 
τεχνολογίας, του κλίματος και της ενέργειας στα Δυτικά Βαλκάνια. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, το εν λόγω πακέτο επενδύσεων αποτελεί το πρώτο τμήμα του 
φιλόδοξου Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά 
Βαλκάνια, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Το πακέτο περιλαμβάνει 1,1 δισ. ευρώ 
επιχορηγήσεις από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας 2021-2027 (IPA III), πρόσθετες διμερείς 
συνεισφορές μελών της ΕΕ αλλά και τη Νορβηγία, και τέλος, ευνοϊκά δάνεια από διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Όσον αφορά τα σχέδια για τον τομέα των βιώσιμων 
μεταφορών, αυτά αφορούν την κατασκευή σημαντικών οδικών και σιδηροδρομικών 
συνδέσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων Μεσογείου, Ανατολής-
Δύσης και Ρήνου-Δούναβη, μαζί με τη σιδηροδρομική σύνδεση από τα Σκόπια έως τα 
βουλγαρικά σύνορα.  
 

 Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ στα Δυτικά Βαλκάνια ανήλθαν σε 853 εκατομμύρια ευρώ το 2021 
Σύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Τράπεζας, οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων - ΕΤΕπ στα Δυτικά Βαλκάνια ανήλθαν σε 853 εκατομμύρια ευρώ το 
2021, και αφορούν τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης μετάβασης, της 
ψηφιοποίησης και της υποστήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις, 
Ειδικότερα, πέρυσι, η ΕΤΕπ επένδυσε 560 εκατομμύρια ευρώ σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις βοηθώντας τις να ανακάμψουν από την κρίση της πανδημίας, να 
προσαρμοστούν και να συνεχίσουν να παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης.. Επιπλέον, με 
σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα από το 2020 έως σήμερα, ο 
Όμιλος ΕΤΕπ έγινε ένας από τους σημαντικότερους αρωγούς του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στην περιοχή. Ως μέρος του προγράμματος “Team Europe”, η ΕΤΕπ 

https://bic.rs/
https://iea.rs/
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τήρησε τη δέσμευσή της να χορηγήσει 1,7 δις ευρώ για να βοηθήσει την ταχύτερη ανάκαμψη 
από την πανδημία του COVID-19, διασφαλίζοντας πράσινη, ψηφιακή και βιώσιμη ανάπτυξη. 
Η τράπεζα της ΕΕ εισήγαγε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και προϊόντα, όπως ειδικές 
πιστωτικές γραμμές για το κλίμα, με στόχο τη διευκόλυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα 
των εταιρειών στην περιοχή μέσω της εισαγωγής ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών. 
Περαιτέρω μέσα χρηματοδότησης αναμένεται να χορηγηθούν στην περιοχή, παρόμοια με το 
ήδη υπογραφέν το 2020 με τη Σερβία για την υποστήριξη επιχειρήσεων να απασχολούν 
άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Για να επεκτείνει την τοπική παρουσία της και να ενισχύσει την οικονομική και τεχνική 
βοήθεια σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ εγκαινίασε την πρωτοβουλία EIB 
Global — με στόχο να επιταχύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων μέσω 
εξατομικευμένης υποστήριξης που παρέχεται από ειδικούς επί τόπου. 
Ως η τράπεζα της ΕΕ για το κλίμα, η ΕΤΕπ, εντατικοποίησε την τεχνική και οικονομική της 
υποστήριξη προς την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων για το κλίμα και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, σύμφωνα με το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το 
2021, «ξεκλείδωσε» συνολικά 257 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος, 
για τη δημιουργία ασφαλέστερων και αποδοτικότερων ενεργειακών δικτύων, για τις 
βιώσιμες μεταφορές και την εισαγωγή φιλικών προς το κλίμα διεργασιών. 
Με τα 200 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν σε ψηφιακά έργα στην περιοχή από το 2020, 
η ΕΤΕπ επέτρεψε την έξυπνη, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Δελτίο, οι επενδύσεις της ΕΤΕπ αντιμετωπίζουν το ψηφιακό 
κενό της περιοχής και επιτρέπουν την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου 4G και την 
εισαγωγή του δικτύου 5G, καθώς και την ψηφιοποίηση πάνω από 1.500 σχολείων. 
Μακροπρόθεσμα, οι δράσεις αυτές αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων, την αποτελεσματικότητα των δημόσιων ιδρυμάτων και την απασχόληση των 
νέων στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής εποχής.  

 

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητήριου Σερβίας:Η Γερμανία αξίζει τα περισσότερα εύσημα 
για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό της Σερβίας 

"Με επενδύσεις περίπου 3 δισ. ευρώ στη σερβική οικονομία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 
Γερμανία είναι ο κορυφαίος επενδυτικός και εμπορικός εταίρος της Σερβίας και αξίζει τα 
περισσότερα εύσημα για τον εκσυγχρονισμό της σερβικής οικονομίας", δήλωσε τη Δευτέρα στο 
Βερολίνο ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας (PKS) κ. 
Μάρκο Τσάντες (Cadez). Ο Cadez, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη 
Γερμανία είχε σημαντικές συναντήσεις στο Βερολίνο και το Μόναχο και συζήτησε με 
Γερμανούς πολιτικούς και εκπροσώπους της βιομηχανίας την ενίσχυση της διμερούς 
συνεργασίας και τις προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο. 
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 Συμμετοχή χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην επενδυτική Σύνοδο κορυφής της EBRD 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) διοργάνωσε (28/2) εν θέματι 
ψηφιακή Σύνοδο με τη συμμετοχή των Κυβερνήσεων της Αλβανίας, της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, του Κοσσυφοπεδίου, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας και της 
Σερβίας. Στη Σύνοδο κορυφής παρέστηκαν οι εξής: η κα Ana Brnabic, Πρωθυπουργός της 
Σερβίας, Dimitar Kovacevski, Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Zdravko Krivokapic, 
Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Albin Kurti, Πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, Edi 
Rama, Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Zoran Tegeltija, Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, και Odile Renaud-Basso, Πρόεδρος της EBRD. 
Την εκδήλωση χαιρέτησε η Πρόεδρος της EBRD Odile Renaud Basso, η οποία στην ομιλία της 
τόνισε ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομικές 
προοπτικές και την πολιτική σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων, τονίζοντας ότι "η ΕΤΑΑ 
έχει υπάρξει πολύ ισχυρός υπέρμαχος αυτής της συνεργασίας", έχοντας επενδύσει 
περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ στην περιοχή ενώ συνεχίζει να επενδύει πάνω 
από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο.Αναλυτική ενημέρωση για την εκδήλωση : 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79346  
 

 

Διαγωνισμοί 

 Πρόσκληση αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ για αντικατάσταση κουφωμάτων σε τοπικές 
αυτοδιοικήσεις – Κρατική συμμετοχή 70% στους λιγότερο ανεπτυγμένους δήμους 

Το Υπουργείο Εξορύξεων και Ενέργειας της Σερβίας δημοσίευσε σήμερα νέα δημόσια 
πρόσκληση για τη χορήγηση επιδοτήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πιο 
συγκεκριμένα, για φέτος έχουν εξασφαλιστεί 250 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις 
αντικατάστασης κουφωμάτων, δηλαδή τοποθέτησης εξωτερικής μόνωσης και 
αντικατάστασης λεβήτων, καθώς και για τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών. Το υπουργείο 
αντί για 50% θα συμμετέχει με 70% στους λιγότερο ανεπτυγμένους  δήμους.  

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 Συνέδριο για την πρωτοβουλία "Ανοιχτά Βαλκάνια" 
Το Κέντρο Εξωτερικής Πολιτικής (https://cfp.org.rs/center-for-foreign-policy) και το Ίδρυμα 
Hanns Seidel (https://www.hss.de ) διοργάνωσαν στις 8.2.2022, διαδικτυακό Συνέδριο για την 
Πρωτοβουλία "Open Balkan”. Οι ομιλητές έκαναν μια σύντομη ανασκόπηση των εξελίξεων 
και των μέχρι στιγμής συμφωνιών: 
- Στις 29 Ιουλίου 2021 οι ηγέτες της Σερβίας κ. Βούτσιτς, Αλβανίας κ. Ράμα και Βορείου 
Μακεδονίας κ. Ζάεφ , υπέγραψαν συμφωνίες για τη διακίνηση αγαθών, την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και τη συνεργασία για την προστασία από φυσικές καταστροφές. 
- Συμφωνήθηκε, επίσης, η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων και γενικότερα των τίτλων 
σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης. 
- Στις 2 Αυγούστου 2021, οι διευθυντές των ταχυδρομείων της Σερβίας και της Βόρειας 
Μακεδονίας, Zoran Đorđević και Jani Makraduli υπέγραψαν στο Βελιγράδι Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας. 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79346
https://cfp.org.rs/center-for-foreign-policy
https://www.hss.de/
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- Στις 3 Αυγούστου 2021, με εντολή του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, 
στάλθηκαν τέσσερα ελικόπτερα του Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβίας για να βοηθήσουν 
στην κατάσβεση πυρκαγιάς στη Βόρεια Μακεδονία. 
- Η συμφωνία για την ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ζώων που 
επετεύχθη ανάμεσα στην Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας (Ανοιχτά Βαλκάνια), τέθηκε σε εφαρμογή 
- Επίσης, στις συνοριακές διαβάσεις των τριών αυτών χωρών λειτουργεί ξεχωριστή λωρίδα 
ελεύθερης διέλευσης φορτηγών που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ζώα στην 
οποία δεν γίνεται κανένας έλεγχος. 
- Από τις 3 Ιανουαρίου αναγνωρίζονται αμοιβαίως όλα τα πιστοποιητικά κτηνιατρικού και 
φυτοϋγειονομικού ελέγχου μεταξύ των χωρών μελών της «Open Balkan». Η διαδικασία είναι 
απλή και το μόνο που απαιτείται είναι η έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την ημέρα διέλευσης του φορτηγού. 
Από τις λοιπές παρεμβάσεις συγκρατούμε τις κάτωθι σκέψεις και προβληματισμούς: 
- Ο σκοπός της πρωτοβουλίας “Open Balkan” είναι να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για 
εμπόριο. Οι πολίτες των κρατών μελών θα χρειάζονται μόνο ένα δελτίο ταυτότητας για να 
επισκεφθούν άλλα κράτη μέλη, εξοικονομώντας χρόνο στα σημεία διέλευσης των συνόρων. 
Αυτή η οικονομική ζώνη προετοιμάζει τις χώρες να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
αγαθά και τα κεφάλαια μεταξύ αυτών των χωρών θα διακινούνται πιο γρήγορα και θα 
εξοικονομούνται περισσότερες από 30 εκατομμύρια ώρες διασχίζοντας τα σύνορα αυτών 
των τριών χωρών κάθε χρόνο. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως θα εξοικονομηθούν $3,2 
δις, εκ , ενώ σύμφωνα με τους Σέρβους αξιωματούχους, η Σερβία θα εξοικονομήσει 
τουλάχιστον $1,5 δις. 
- Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε επίσης ένα περιφερειακό οικονομικό 
“φόρουμ” στο οποίο συμμετείχαν περί τις 350 εταιρείες, από τις τρεις αυτές χώρες, αλλά και 
από την ευρύτερη περιοχή. 
- Όπως υποδηλώνει το όνομα της πρωτοβουλίας, η “Open Balkan” είναι ανοιχτή για όλους 
τους εταίρους από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Κάθε συμφωνία στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας που υπογράφηκε από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τη 
Δημοκρατία της Αλβανίας και τη Δημοκρατία της Σερβίας, παραμένει ανοιχτή για να 
συμμετάσχουν, επίσης, οι εταίροι στο Σεράγεβο, την Ποντγκόριτσα και την Πρίστινα. Στόχος 
είναι η δημιουργία ενός κοινού χώρου για την ελεύθερη ροή ανθρώπων, αγαθών, κεφαλαίων 
και υπηρεσιών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και μια κοινή αγορά εργασίας. 
- Επισημάνθηκε το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι εταίροι της Western Balkans 6 Chamber 
Investment Forum (WB6-CIF-https://www.wb6cif.eu) έτοιμοι για υψηλό επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης αυτή τη στιγμή, γι' αυτό υπάρχει το σύστημα των ομόκεντρων κύκλων 
ολοκλήρωσης για τα Σκόπια, τα Τίρανα και το Βελιγράδι ‘’στο κέντρο’’. Εξάλλου σε αυτή την 
αρχή, βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορισμένα κράτη μέλη να είναι μέλη της ευρωζώνης 
και του χώρου Σένγκεν, ενώ ορισμένα άλλα όχι. 
 

 Εκδήλωση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Πράσινης Οικονομίας τον Απρίλιο στο Βελιγράδι 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Μηχανικών και Τεχνικών της Σερβίας, μεταξύ 19 και 
21 Απριλίου 2022, θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι, το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία». Τον εν λόγω συνέδριο διοργανώνεται από την 
επαγγελματική επιστημονική εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος της Σερβίας 
Ecologica Beograd, σε συνεργασία με την Belgrade Banking Academy, το ALFA BK University 

https://www.wb6cif.eu/
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Belgrade, το Belgrade Institute for Multidisciplinary Research και το Institute for General and 
Physical Chemistry of Belgrade, τη Βουλγαρική Εθνική Ένωση Επιστημόνων, το 
Πανεπιστήμιο «Angel Kanchev» του Ruse, τη Βουλγαρική Εθνική Εταιρεία Γεωργικών 
Μηχανικών και τη Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση (BENA). Οι θεματικές εκδήλωσης θα 
είναι η πράσινη οικονομία και η πράσινη ανάπτυξη, η αειφόρος ανάπτυξη, ο ρόλος της 
κυκλικής οικονομίας στη διατήρηση των φυσικών πόρων, η σημασία της ψηφιοποίησης για 
τη βιωσιμότητα διαφόρων τομέων της οικονομίας και οι νομικές βάσεις για την εφαρμογή 
της, η ενεργειακή απόδοση, η απανθρακοποίηση, οι ΑΠΕ, η βιογεωχημεία, η βιοτεχνολογική 
μηχανική, οι νέες μέθοδοι ανακύκλωσης, η βιολογική γεωργία και πολλά άλλα.   
 

 9ο EMobility Συμπόσιο,18-20 Οκτωβρίου, Βελιγράδι. 
Tο 9ο EMobility Συμπόσιο (δείτε εδώ: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79277 ) το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18 και 20 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι. Στόχος του 
συνεδρίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι να συγκεντρώσουν διακεκριμένους 
ομιλητές από διάφορες χώρες και τομείς εργασίας που συνδέονται με την ηλεκτρονική 
κινητικότητα (e-mobility). Η χώρα-εταίρος του 9ου Συμποσίου Emobility θα είναι η Σλοβενία, 
όπου είχαν διοργανωθεί οι προηγούμενες εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κ. Primož Lemež : primoz.lemez@emobility.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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