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• Τα επενδυτικά σχέδια με την Κίνα φθάνουν σε αξία τα 13 δισ. Ευρώ. 

• Η Rio Tinto επενδύει 200 εκατομμύρια δολάρια σε έργα εξόρυξης λιθίου στο 
Jadar 

• Νέο εθνικό πρόγραμμα - Ευνοϊκά δάνεια και τεχνική βοήθεια για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 

• Δημιουργία Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου στο σε έκταση 3.600 m2 - 
Ξεκινούν οι προσφορές για την προετοιμασία τεκμηρίωσης του έργου. 

• Δύο συμφωνίες υπεγράφησαν για συνεργασία με γερμανικές εταιρείες. 

• Διάσκεψη Εταιρικής Καινοτομίας - Βελιγράδι, 22 Οκτωβρίου 2019. 

• 4η Διάσκεψη Κίνας-Χωρών Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης για τη 
Συνεργασία σε Θέματα Καινοτομίας, Βελιγράδι, 8-9 Οκτωβρίου 2019. 

• 19ο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο – Βελιγράδι , 7-8 Οκτωβρίου 2019 

• 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το διασυνοριακό πρόγραμμα Σερβία-
Μαυροβούνιο 2014-2020 στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας (IPA 
II), κονδύλια 2016, 2017 και 2018. 

• Στα 2,5 δισ. Ευρώ η αξία των έργων ΣΔΙΤ στη Σερβία. 

• Η Σερβία ανεβαίνει τέσσερις θέσεις στη λίστα Doing Business. 

• Οι εξαγωγές της Σερβίας σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
αυξήθηκαν στα 900 εκατομμύρια ευρώ. 

 

➢ Η Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας κα Ζόρανα 
Μιχαΐλοβιτς σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, υπό 
την ηγεσία του υφυπουργού κ. Chen Keming, τόνισε ότι η οικονομική συνεργασία της 
Σερβίας και της Κίνας βελτιώνεται και ενθαρρύνεται από τους καλούς και ισχυρούς 
δεσμούς των δύο προέδρων. Αυτές οι καλές σχέσεις και οι αμοιβαίες επισκέψεις τους 
αντικατοπτρίζουν την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο είναι 15 
φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 2008 και τρεις φορές μεγαλύτερο από το 2018. 
Τόνισε ότι η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα καλή στον τομέα 
των υποδομών, όπου η αξία των κοινών έργων είναι περίπου 13 δισ. Ευρώ. Οι κινεζικές 
εταιρείες φέρνουν τεχνογνωσία στη Σερβία ενώ η Σερβία είναι η πρώτη χώρα που 
υπέγραψε το Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "One Belt, One 
Road". Ένα άλλο θέμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι συγκεκριμένοι τρόποι 
περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας ειδικής ομάδας εργασίας για επενδύσεις. 

 

➢ Ο αυστραλιανο-βρετανικός όμιλος εξορύξεων Rio Tinto έχει μέχρι στιγμής επενδύσει 
200 εκατομμύρια δολάρια (181,5 εκατομμύρια ευρώ) για εξορύξεις στο Jadar στη 
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Σερβία και σχεδιάζει μέχρι το 2021 επιπρόσθετες επενδύσεις. Το έργο Jadar 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπόγειων ορυχείων και την κατασκευή μονάδας 
μεταλλουργικής και τεχνολογικής επεξεργασίας συμπυκνωμάτων. Τα αναμενόμενα 
τελικά προϊόντα είναι 99,5% καθαρό βορικό οξύ και ανθρακικό λίθιο, που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή μπαταριών λιθίου. Η Rio Tinto ανακάλυψε κοίτασμα 
βορικού λιθίου στην κοιλάδα του ποταμού Jadar το 2004 και σχεδιάζει να ξεκινήσει την 
παραγωγή το 2023. Το Jadar εκτιμάται ότι περιέχει το 10% των παγκόσμιων 
κοιτασμάτων λιθίου, που αποτελούν την πρωτογενή πρώτη ύλη για την παραγωγή 
ηλεκτρικών στηλών για ηλεκτρικά οχήματα. Η ανακάλυψη βορικού λιθίου στο Jadar στη 
Σερβία εκτιμάται σε 135,7 εκατομμύρια τόνους με μέση σταθμισμένη συγκέντρωση 
οξειδίου του λιθίου 1,86%. 

 

➢ Νέες και πολύ μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις (μέχρι δύο ετών) θα μπορούν να 
ενταχθούν στο νέο εθνικό πρόγραμμα «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 
αυτοαπασχόλησης» από την 1η Νοεμβρίου. Τα διαθέσιμα ποσά ανέρχονται σε 300 
εκατ. δηνάρια (RSD) και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομίας, το πρόγραμμα στήριξης που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Σερβίας 
είναι αποτέλεσμα του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης 
της Σερβίας και της Γερμανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (KfW) το 2018 και θα υλοποιηθεί 
από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομίας και του Ταμείου Ανάπτυξης, με την εξειδικευμένη υποστήριξη της KfW και 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σερβίας (CCIS) ως εταίρου στην υλοποίηση. Το 
πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης 
περιλαμβάνει όλες τις βασικές πτυχές της υποστήριξης για την επιτυχία των start-up - 
πενθήμερη εκπαίδευση για την προετοιμασία επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων, 
ευνοϊκές τραπεζικές πιστώσεις σε εμπορικές τράπεζες, εγγυήσεις για πιστώσεις από 
τράπεζες-εταίρους και επιχορηγήσεις για χρήστες που πληρώνουν με επιτυχία την 
πίστωση ύψους 20% της συνολικής επένδυσης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος (το μέγιστο ποσό των επιχορηγήσεων είναι 360.000 RSD). Οι ευνοϊκές 
τραπεζικές πιστώσεις στο μέγιστο ποσό των 3,6 εκατομμυρίων RSD θα διατεθούν για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων (προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, μηχανές, 
εγκαταστάσεις, υλικό σπόρων, αγορά ή προσαρμογή χώρου γραφείων ή παραγωγής), 
καθώς και για περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, με ευνοϊκές συνθήκες αποπληρωμής 
και παροχές υπό μορφή χαμηλότερου, σταθερού επιτοκίου 5,99% ετησίως.  Στόχος 
αυτού του προγράμματος υποστήριξης, στο οποίο οι τράπεζες-εταίροι είναι η Raiffeisen 
Bank, η UniCredit Bank και η Postanska Stedionica, είναι να συμβάλλει στη δημιουργία 
ενός θετικού περιβάλλοντος για νέους επιχειρηματίες, στην αναβάθμιση των συνθηκών 
επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 
άνοιγμα νέων μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
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➢ Μετά το Βελιγράδι, τη Νις και το Νόβι Σαντ, θα κατασκευαστεί επιστημονικό και 
τεχνολογικό πάρκο και στο Cacak. Ο Δήμος έχει ανοίξει τη διαδικασία ανάθεσης για την 
προετοιμασία τεκμηρίωσης σχεδίου για την κατασκευή του και οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να ετοιμάσουν προτάσεις με όλες τις απαραίτητες μελέτες. Το σχέδιο θα 
πρέπει να προβλέπει την κατασκευή μιας εγκατάστασης με σκοπό τη διαμόρφωση του 
διοικητικού χώρου ενώ θα  πρέπει να διαθέτει χώρους εκπαίδευσης, χώρους γραφείων 
καθώς και με συνοδευτικούς χώρους.  

 

➢ Σερβικές και γερμανικές κυβερνητικές αντιπροσωπείες υπέγραψαν στο Βελιγράδι δύο 
διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και της εκπαίδευσης, με 
τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον Γερμανό Ομοσπονδιακό Υπουργό 
Οικονομίας και Ενέργειας Peter Altmeier. Η μια συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στην 
εταιρεία Brose doo και το Υπουργείο Οικονομίας της Σερβίας. Εκ μέρους της Σερβίας, το 
έγγραφο υπογράφηκε από τον Υπουργό Goran Knežević. Η δεύτερη συμφωνία 
υπεγράφη ανάμεσα στη γερμανική εταιρεία Maintenance Serbia doo  και το Υπουργείο 
Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Σερβίας για στρατηγική εταιρική 
σχέση. Εκ μέρους του Υπουργείου, η συμφωνία υπογράφηκε από τη βοηθό υπουργό 
Gabrijela Grujić. 

 
➢ Η Διάσκεψη Εταιρικής Καινοτομίας διοργανώθηκε από το ICT Hub, το οποίο είναι ένα 

κέντρο για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, το οποίο παρέχει ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), όπως ενοικίαση χώρου, 
συμμετοχή σε διαλέξεις, εκδηλώσεις και συνέργιες με στόχο την ενίσχυση του 
οικοσυστήματος των start up στην περιοχή. Η Διάσκεψη εταιρικής καινοτομίας είναι 
ετήσιο γεγονός, το οποίο συγκεντρώνει καινοτόμες εταιρείες και επιχειρηματίες και 
τους δίνει την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να μάθουν από τους 
κορυφαίους ειδικούς. Η φετινή Διάσκεψη εταιρικής καινοτομίας επικεντρώθηκε στην 
αναζήτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων στη διαχείριση της καινοτομίας. 

  
➢  Η 4η Διάσκεψη Κίνας-Χωρών Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης για τη Συνεργασία σε 

Θέματα Καινοτομίας περιελάμβανε την υιοθέτηση της Δήλωσης για τη Συνεργασία σε 
θέματα Καινοτομίας ανάμεσα στις χώρες της ΚΑΕ και την Κίνα, την Υπογραφή 
Συμφωνιών Συνεργασίας ανάμεσα σε κυβερνητικούς και επιστημονικούς φορείς της 
Σερβίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις. 
Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Άννα Μπέρναμπιτς, ο κ. Νέναδ Πόποβιτς, αρμόδιος 
Υπουργός για την Καινοτομία και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Σερβίας και ο 
Υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας κ. Wang Zhigang στις εναρκτήριες 
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ομιλίες τους καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες και χαιρέτησαν την έναρξη της 
Διάσκεψης. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 270 Κινέζοι αξιωματούχοι και 
επιχειρηματίες από 11 επαρχίες και 4 δήμους , καθώς και Κυβερνητικοί εκπρόσωποι 
(Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γεν. Γραμματείς) από τη Σερβία, την Ελλάδα, τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο, τη 
Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η χώρα μας 
εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την 
Έρευνα και Τεχνολογία, κ. Χρίστο Δήμα. 

 
➢ Το 19ο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η εταιρεία TGI του κ. 

Συμεών Τσομώκου, πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Εν λόγω Συνέδριο συγκαλείται 
ετησίως από το 2001 και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα της περιοχής. 
Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισαν εκτός από τον Αντιπρόεδρο της διοργανώτριας 
εταιρείας ο κ. Ιωάννη Θωμάτο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβικής Δημοκρατίας κ. 
Ίβιτσα Ντάτσιτς και η κα Γιάνα Μιχαϊλοβα, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ξένων 
Επενδυτών στη Σερβία (Foreign Investors Council-FIC). Μεταξύ άλλων, στο Συνέδριο 
συμμετείχαν ο Επικεφαλής της ΕΕ στη Σερβία Πρέσβης κ. Σεμ Φαμπρίτσι, οι Πρέσβεις 
της Κροατίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας καθώς και ο 
Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. 
Γεώργιος Παγουλάτος. Οι κυριότερες θεματικές ενότητες του φετινού Συνεδρίου 
περιελάμβαναν: Τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της Σερβίας για την περίοδο 
2020-2030. Τη σημασία του Brexit για τα Δυτικά Βαλκάνια και το μέλλον της ΕΕ. Το 
brain drain “διαρροή εγκεφάλων/επιστημόνων”. Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η 
περιφερειακή πρόκληση σταθερότητας. Ένα ισχυρό και σταθερό τραπεζικό σύστημα 
για βιώσιμη ανάκαμψη. Ενεργειακή γεωπολιτική: η πρόκληση για τη Σερβία. Προώθηση 
της Συνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τεχνητή νοημοσύνη: ένας κόσμος 
ευκαιριών, η πρόκληση για τη Σερβία. 

 
➢ Το Υπουργείο Οικονομικών της Σερβίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία για την 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση του Μαυροβουνίου και το Υπουργείο Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης της Σερβίας, άνοιξε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ΙΡΑ για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Σερβίας και 
Μαυροβουνίου την περίοδο 2014 -2020. Η πρόσκληση αφορά δύο πεδία. Το πρώτο 
είναι η προώθηση της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και 
της διασυνοριακής κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης. Το δεύτερο είναι η 
αναβάθμιση των ικανοτήτων για τη χρήση των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι οδηγίες για τους αιτούντες είναι διαθέσιμες για 
δωρεάν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:    

- CFCU:www.cfcu.gov.rs                                                                                                           
EuropeAid:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome   

http://www.cfcu.gov.rs/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2019 

 

 

 6 

- Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2019 (15:00). 
Το χρονοδιάγραμμα των ενημερωτικών συνόδων θα δημοσιευθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία στους ακόλουθους ιστότοπους: CFCU: www.cfcu.gov.rs και EuropeAid: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome  

 

➢ Η αξία 50 έργων στον τομέα της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που 
πραγματοποιούνται σήμερα στη Σερβία ανέρχεται σε 2,5 δισ. Ευρώ, ωστόσο, αυτού του 
είδους οι επενδύσεις μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα παραμένουν σε 
χαμηλό επίπεδο. Η έννοια των ΣΔΙΤ εξακολουθεί να αναπτύσσεται στη Σερβία, αν και ο 
νόμος που ρυθμίζει αυτόν τον τομέα υιοθετήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Από τα 134 
σχέδια ΣΔΙΤ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, έχουν ήδη υλοποιηθεί 50 συμφωνίες. Τα 
περισσότερα από αυτά τα έργα βρίσκονται στους τομείς των δημόσιων μεταφορών, της 
επεξεργασίας των αποβλήτων, της εξασφάλισης της ενέργειας από τη βιομάζα, της 
κατασκευής τοπικών και οδικών υποδομών. 
 
 

➢ Η Σερβία έχει ανεβεί τέσσερις θέσεις στον κατάλογο της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing 
Business για το 2020. Είναι πλέον 44η μεταξύ των 190 χωρών.  

 
➢ Η βιομηχανία ΤΠΕ της Σερβίας δημιούργησε εξαγωγές αξίας 913 εκατομμυρίων ευρώ 

κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 26,4% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Σερβικού Τύπου. Οι 
εξαγωγές της βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι 
διπλάσιες σε σχέση με το 2016. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας, το 
εμπορικό πλεόνασμα του τομέα των ΤΠΕ ανέρχεται σήμερα σε περίπου 500 
εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με άλλους τομείς της 
οικονομίας της Σερβίας. Ο τομέας των ΤΠΕ είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους 
τομείς της οικονομίας και ένας από τους μεγαλύτερους μοχλούς ανάπτυξης του ΑΕΠ 
της Σερβίας. 

 

 

 

http://www.cfcu.gov.rs/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

