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• Οικονομικές εκτιμήσεις στη Δημοκρατία της Σερβίας για το έτος 2019. 

• Το Βελιγράδι θα αποκτήσει σύστημα επεξεργασίας λυμάτων - Η πρώτη φάση 
θα κοστίσει 271 εκατ. Ευρώ 

• Η Σερβία θα ζητήσει βοήθεια από την κινεζική Exim Bank για την εφαρμογή 
του Εθνικού Σχεδίου Επενδύσεων. 

• Η Κυβέρνηση θα διαθέσει 11 δισ. δηνάρια για την ανακατασκευή των 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης το 2020. 

• Σημαντικότερες επενδύσεις στις υποδομές για έργα δημοσίας χρήσεως και 
ενέργειας για το 2019. 

• Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο της ΕΕ για ενεργειακή σήμανση και 
οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων. 

• Επέκταση των έργων ύδρευσης στο Pancevo.  

• Η αεροπορική υπηρεσία Kraljevo-Thessaloniki θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. 

• Η Σερβία θα επενδύσει 3,5 δισ. ευρώ σε σιδηροδρομικές υποδομές 

• Η Σερβία και η Κίνα διαπραγματεύονται τη δημιουργία διανομέα για τη 
διανομή των γεωργικών προϊόντων της Σερβίας στην κινεζική αγορά 

 
➢ Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία (επίσημα τελικά στοιχεία αναμένονται μέσα στο 

α΄ εξάμηνο τρέχοντος έτους) που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της 
Σερβίας, οι εκτιμήσεις για τη συνολική οικονομική δραστηριότητα το 2019, δείχνουν 
αύξηση 4,0% σε σχέση με το έτος 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των  
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου το 2019 παρουσίασε πραγματική 
αύξηση που ισούται με 14,2%.  Επίσης, για το προηγούμενο έτος, η βιομηχανική 
παραγωγή παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,3% σε σχέση με το 2018, ενώ ο 
όγκος γεωργικής παραγωγής μειώθηκε κατά 0,1%. Η αξία των κατασκευών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2019 σημείωσε αύξηση 28,5% σε σύγκριση με το 2018.  Ο 
κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσίασε αύξηση 9,2%, ενώ ο κύκλος 
εργασιών χονδρικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,1%. Οι υπηρεσίες εστίασης είχαν 
αύξηση 9,1%, ενώ ο αριθμός των τουριστικών διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 
7,6% σε σχέση με το 2018. Το εκτιμώμενο εξωτερικό εμπόριο αγαθών δείχνει 
αύξηση των εξαγωγών κατά 8,0% και των εισαγωγών κατά 7,8%.  Τέλος, με βάση τα 
αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, υπάρχει αύξηση της 
απασχόλησης και μείωση του ποσοστού ανεργίας. Το τρίτο τρίμηνο του 2019 το 
ποσοστό απασχόλησης έφτασε στο 49,6% και το ποσοστό ανεργίας ήταν 9,5%. Οι 
καθαρές αποδοχές και οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 10,3% σε ονομαστικούς όρους και 
κατά 8,5% σε πραγματικούς όρους. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού εκτιμάται ότι 
σε 1,9%. 
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➢ Η κα. Ζόρανα Μιχαΐλοβιτς, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών, υπέγραψε με τον Διευθυντή του 
Γραφείου Αντιπροσωπείας της Μηχανικών της Κίνας(CMEC) στη Σερβία, Li Xueqiang 
και τον Διευθυντή του PUC "Water Supply and Sewerage" , κ. Ντράγκαν Τζόρτζεβιτς, 
συμφωνία συνεργασίας για το σχέδιο συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στο 
κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Βελιγραδίου. Στην υπογραφή συμμετείχαν 
επίσης ο δήμαρχος του Βελιγραδίου Ζόραν Ραντογιέτσιτς και ο αντιδήμαρχος του 
Βελιγραδίου κ. Γκόραν Βεσίτς καθώς και εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας. Η κα Μιχαΐλοβιτς τόνισε ότι το Βελιγράδι είναι η μόνη πόλη 
στην Ευρώπη που δεν διαθέτει σύστημα επεξεργασίας λυμάτων και ότι το έργο 
αυτό έχει ύψιστη σημασία επειδή αποτελεί περιβαλλοντικό ζήτημα και ζήτημα 
καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες.  Η κα Μιχαΐλοβιτς επεσήμανε ότι 190 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα αποβλήτων χύνονται στο Sava και στο Δούναβη, όγκος 
που αντιστοιχεί σε 60 χιλιάδες ολυμπιακές πισίνες ή 19 εκατομμύρια δεξαμενές 
νερού ενώ τόνισε ότι μέσω του νέου επενδυτικού σχεδίου Σερβία 2025, θα διατεθεί 
ένα δισεκατομμύριο ευρώ και σε άλλες πόλεις και δήμους της Σερβίας που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. 
 

➢ Η Σερβία σχεδιάζει να ζητήσει οικονομική στήριξη από την Exim Bank της Κίνας για 
την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου 2020-2025 για υποδομές μεταφορών, 
δήλωσε η Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών κα Ζόρανα 
Μιχαΐλοβιτς."Η Exim Bank χρηματοδοτεί μερικά από τα μεγαλύτερα έργα στη 
Σερβία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Milos Veliki, 
το έργο παρακαμπτήριου δρόμου Βελιγραδίου και του σιδηροδρόμου Βελιγραδίου-
Βουδαπέστης. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία στα έργα που 
σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε ως μέρος του νέου επενδυτικού κύκλου ", δήλωσε η 
κα Μιχαΐλοβιτς σύμφωνα με δελτίο τύπου. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον 
Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Πιστοποίησης της Exim Bank, κ. 
Ζου Γινγκ, η κα Μιχαΐλοβιτς συζήτησε έργα όπως η κατασκευή του διαδρόμου 
Fruska Gora, ο αυτοκινητόδρομος Belgrade-Surcin, ο αυτοκινητόδρομος Iverak-
Lajkovac και η ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής Belgrade-Nis.  
Τον περασμένο μήνα, η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Άννα Μπέρναμπιτς δήλωσε 
ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να επενδύσει 14 δισ. Ευρώ για να τονώσει την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας έως το 2025. 
 

➢ Η ανοικοδόμηση 19 εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, η συμβατική αξία 
των οποίων ανέρχεται σε περισσότερα από 10 δις δηνάρια, βρίσκεται σε εξέλιξη 
στη Σερβία. Η ανακατασκευή 15 μονάδων υγειονομικής περίθαλψης 
προετοιμάζεται και θα πρέπει να ξεκινήσει το 2020, με σημαντικότερα έργα την 
κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης της πανεπιστημιακής παιδικής κλινικής, 
γνωστής ως Tirsova 2, της ανοικοδόμησης του «Ινστιτούτου Υγείας μητέρας και 
παιδιού» στο Βελιγράδι, τη συνέχιση των εργασιών για την Κλινικό Κέντρο της 
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Βοϊβοντίνα και την επισκευή της Κλινικής για τις Λοιμώδεις Νόσους. Οι εργασίες 
κατασκευής της Tirsova 2 προγραμματίζονται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2020. 
Όσον αφορά την ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας και Παιδιού, το 
σχέδιο προβλέπει η πρώτη φάση των εργασιών  να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 
2020. Η ανακατασκευή του κλινικού κέντρου της Βοϊβοντίνα, αναμένεται το 
Φεβρουάριο του 2020.  
 
 

➢ Τα σημαντικότερα έργα για το 2019 σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα 
eKapija περιλαμβάνουν: (1) Το έργο της ρωσικής Gazprom και της Τουρκίκής Botas, 
για την κατασκευή του αγωγού TurkStream, είναι το σημαντικότερο έργο του 
περασμένου έτους στη Σερβία σύμφωνα με το ενημερωτικό site e-Kapija. Το 
σερβικό τμήμα των 403 χιλιομέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ο νέος αγωγός φυσικού 
αερίου θα μεταφέρει 31,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία ετησίως. Το ήμισυ, 15,75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, προορίζεται για την 
Τουρκία, ενώ το άλλο μισό προορίζεται για τη νότια και κεντρική Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Ουγγαρίας. Σύμφωνα 
με τις ανακοινώσεις, η Σερβία ενδέχεται να συνδεθεί με το δίκτυο τον Μάιο ή το 
Σεπτέμβριο του 2020.   
(2) Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη το οποίο πρόκειται να 
κατασκευαστεί στη Subotica από την εταιρεία Maestrale Ring και το οποίο θα 
παράγει ηλεκτρισμό για μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Τα μέλη της Συνέλευσης 
της πόλης της Subotica ενέκριναν την απόφαση για την προετοιμασία του 
λεπτομερούς ρυθμιστικού σχεδίου για την κατασκευή του αιολικού πάρκου 
Maestrale Ring, επένδυση αξίας 700 εκατ. Ευρώ. Τα οικονομικά κεφάλαια που 
απαιτούνται για την προετοιμασία του σχεδίου θα παρασχεθούν από την εταιρεία 
Vetropark Maestrale Ring, η οποία εδρεύει στο Βελιγράδι και ιδρύθηκε από την 
Fintel Energija. Το αιολικό πάρκο πρόκειται να εγκατασταθεί στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της διοικητικής περιοχής της πόλης Subotica, μεταξύ των οικισμών Cantavir, 
Visnjevac, Gabric, Bikovo, Stari Zednik και Novi Zednik και η περιοχή παραγωγής 
ανεμογεννητριών θα είναι τουλάχιστον 1.000 μέτρα μακριά από την κατοικημένη 
ζώνη. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Σερβία έχει τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις 
δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία θα μπορούσε να κάνει τη 
χώρα λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας και να μειώσει τα 
επιβλαβή φαινόμενα του θερμοκηπίου.  
(3) Το αιολικό πάρκο στην Kovacica, το οποίο είναι ο πρώτος εξ ολοκλήρου νέος 
σταθμός ηλεκτροπαραγωγής που θα συνδεθεί στο ηλεκτρικό σύστημα της Σερβίας 
μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργεί 
από τον Ιούλιο του 2019 έχει 38 εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες συνολικής 
ισχύος 104,5 MW και θα παράγει ενέργεια για περισσότερα από 68.000 
νοικοκυριά. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 
κατά περίπου 250.000 τόνους ετησίως. Επενδυτής είναι η ισραηλινή εταιρεία 
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Enlight ενώ η New Energy Solutions θα εταίρος από την σερβική πλευρά. Η 
συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 189 εκατ. Ευρώ. Από αυτά, 49 εκατ. 
Ευρώ προέρχονται από δάνειο της ΕΤΑΑ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται 
από την Erste Group και την Erste Bank Serbia. 
(4) Την πρόθεση των εργοστάσιων θέρμανσης στη Σερβία να αρχίσουν να 
χρησιμοποιούν βιομάζα. Το Υπουργείο Μεταλλείων και Ενέργειας μέσω της 
ανάπτυξης της αγοράς βιομάζας το 2018, ενεργοποιήθηκε στη χρήση ΑΠΕ.  
Στόχος του έργου είναι η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα (μαζούτ, άνθρακας, 
πετρέλαιο) σε βιομάζα ή θερμική ενέργεια. Δώδεκα πόλεις (Priboj, Mionica, 
Despotovac, Loznica, Osecina, Svilajnac, Nova Varos, Arilje, Lebane, Kosjeric, 
Kladovo και Surdulica) θα στραφούν στην αξιοποίηση της βιομάζας, η οποία έχει το 
μεγαλύτερο δυναμικό στη Σερβία. Τα επόμενα χρόνια, η χώρα θα αυξήσει 
σημαντικά το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, χάρη στις 
δυνατότητες βιομάζας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://www.ekapija.com/en/retrospective/2019/7   
 

➢ Η δημόσια πρόσκληση προς τους φορείς αξιολόγησης της εναρμόνισης με την ΕΕ 
για την ενεργειακή σήμανση και το οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας της Σερβίας, (τμήμα  
ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων). Η δημόσια πρόσκληση ανοίγει σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας στο πλαίσιο 
του έργου "Δημιουργία και ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων αξιολόγησης της 
εναρμόνισης των προϊόντων με την οδηγία για την ενεργειακή σήμανση και τον 
οικολογικό σχεδιασμό". Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα (σερβικά) 
:https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/najave/775/eu-projekat-za-energetsko-
oznacavanje-i-eko-dizajn-proizvoda.html . 

 
➢ Η PUE Vodovod i kanalizacija Pancevo έχει ανοίξει τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης για την προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης για την 
ανακατασκευή και την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων. Η κατασκευή του 
υδρευτικού συστήματος του Pancevo ξεκίνησε το 1961. Μέχρι στιγμής έχουν 
συνδεθεί πάνω από 120.000 κάτοικοι στο σύστημα και το συνολικό μήκος των 
υδροηλεκτρικών έργων ανέρχεται σε περίπου 482 χλμ, εκ των οποίων τα 188 χλμ. 
Είναι το μήκος των υδροηλεκτρικών σταθμών πόλη, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται 
στις προαστιακές περιοχές. Το συνολικό μήκος των υδροηλεκτρικών έργων για τα 
οποία πρόκειται να ετοιμαστεί η τεχνική τεκμηρίωση του έργου είναι περίπου 
24.200 μέτρα. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2020. 

 
➢ Η Air Serbia θα ξεκινήσει εποχιακές πτήσεις Kraljevo-Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο. 

Όπως ανακοινώθηκε, η εθνική αεροπορική εταιρεία θα πετάει στη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας από το αεροδρόμιο Μοράβα τρεις φορές την 

https://www.ekapija.com/en/retrospective/2019/7
https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/najave/775/eu-projekat-za-energetsko-oznacavanje-i-eko-dizajn-proizvoda.html
https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/najave/775/eu-projekat-za-energetsko-oznacavanje-i-eko-dizajn-proizvoda.html
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εβδομάδα, την Τρίτη, τις Πέμπτες και τα Σάββατα. Τα εισιτήρια είναι ήδη 
διαθέσιμα. 

  
➢ Η κυβέρνηση ανακοίνωσε δαπάνες για σιδηροδρομικές υποδομές ύψους 3,5 δισ. 

Ευρώ στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος επενδύσεων των 14 δισ. Ευρώ της 
Σερβίας για το 2025. Τα σιδηροδρομικά έργα περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό 
του τμήματος 208 km Valjevo - Vrbnica της γραμμής Beograd - Bar και την 
κατασκευή ενός ολοκληρωμένου κέντρου ελέγχου της κυκλοφορίας. Οι εργασίες 
αυτές θα χρηματοδοτηθούν με 57,5 εκατ. Ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό 
καθώς και από δάνειο ύψους 172,5 εκατ. Ευρώ από τη Ρωσία, στο πλαίσιο 
συνεργασίας με τους Ρώσικούς Σιδηρόδρομους που υπεγράφη τον Οκτώβριο. Το 
τμήμα του πανευρωπαϊκού διαδρόμου Χ μεταξύ Beograd και Niš θα αναβαθμιστεί, 
μαζί με τις επεκτάσεις του διαδρόμου X από το Niš προς το Dimitrovgrad και το 
Preševo. Η γραμμή Novi Sad - Subotica - Kelebia πρόκειται να αναβαθμιστεί και να 
διπλασιαστεί από το China Railway International Group και την China 
Communications Construction Co με πρόγραμμα ύψους 943 εκατ. Ευρώ με 
χρηματοδότηση από την Exim Bank of China. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
εκσυγχρονισμό των κόμβων Novi Sad, Vrbas και Subotica, κατασκευή 49 
υπεραποστάσεων και υπόγειων διαβάσεων, ανακαίνιση εννέα σταθμών και 
κατασκευή οδογέφυρας ύψους 1.6 km στο Vrbas. Η διαδρομή θα παραμείνει 
κλειστή για 33 μήνες από τον Μάρτιο του 2020, με τα τρένα να εκτρέπονται για να 
διέρχονται μέσω του Bogojevo ή του Zrenjanin. Θα κατασκευαστεί μια διατροπική 
εμπορευματική εγκατάσταση στο Batajnica δυτικά του Βελιγραδίου. Προβλέπεται 
επίσης δαπάνη ύψους 1,37 δισ. Ευρώ για το μετρό του Βελιγραδίου, ενόψει του 
ανοίγματος του πρώτου τμήματος το 2025. 
 

➢ Η Σερβία διαπραγματεύεται με την Κίνα για τη δημιουργία ενός κόμβου από τον 
οποίο θα διανέμονται στην κινεζική αγορά τα γεωργικά προϊόντα της Σερβίας 
δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Σερβίας Μπράνισλαβ Νεμίμοβιτς μετά την 
έναρξη του Agro Belgrade 2020.   "- Αυτή τη στιγμή εξάγουμε βοδινό, αρνίσιο και 
κρασί με την Chine, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να κάνουμε 
μια σοβαρή επιχείρηση από τη γεωργία - είπε ο υπουργός.¨ Υπενθύμισε ότι 300 
εκατ. Ευρώ προορίζονται για τη γεωργία στο πλαίσιο του σχεδίου της Σερβίας για 
το 2025, μεταξύ άλλων για την άρδευση, την εξυγίανση και τη αυτοματοποίηση, 
καθώς και για το σχέδιο αύξησης της ανταγωνιστικότητας της σερβικής αγοράς και 
εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών προϊόντων που μπορεί να παράγει η ίδια η 
χώρα. Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι ο νόμος για τη ρύθμιση της αγοράς 
γεωργικών προϊόντων έχει προετοιμαστεί και ότι ο νόμος θα απαγορεύσει την 
υποχρέωση κάθε αγοραστή να εγγραφεί, με εγγύηση για τη λήψη των 
αγορασθέντων αγαθών. - Όσοι πωλούν τα εμπορεύματα θα είναι σε θέση να 
ελέγξουν το μητρώο - ανέφερε ο Νεντίμοβιτς και ανακοίνωσε ότι ο νόμος θα 
αρχίσει να εφαρμόζεται το τρίτο τρίμηνο του 2020. Όσον αφορά τον τομέα των 
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σταφυλιών και του κρασιού, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να εγκριθεί μια 
στρατηγική για την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης κατά τις 
επόμενες 15 ημέρες. Ο Nedimovic ανακοίνωσε επίσης ότι,  μία από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες είναι τα κίνητρα για τις βιολογικές καλλιέργειες. 

 
 
 


