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• Νέο επενδυτικό σχέδιο για τη Σερβία-Εξαγγελίες Προέδρου κ. Βούτσιτς. 

• Οι κινέζοι είναι οι πρώτοι αριθμητικά τουρίστες στη Σερβία. 

• Πρωτοβουλία για την ίδρυση ταμείου για τη χρηματοδότηση νεοφυών 
επιχειρήσεων (start ups). 

• Η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Σερβία κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2019 ανήλθε σε 1,9 δισ. Ευρώ. 

• Πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη #Digital2019. 

• Έναρξη λειτουργίας του Nordeus Hub. 

• 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. 

• Η Τσεχική MD Investments 2000 ιδιοκτήτης της Marina Dorcol για 3,8 δισ. 
δηνάρια. 

• Ο Όμιλος OTP  ολοκλήρωσε την εξαγορά της Societe Generale Σερβίας. 

• Συμφωνία για την κατασκευή μονάδας θέρμανσης βιομάζας στο Priboj-
Διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ανάδοχο. 

 
 

➢ Σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου Βούτσιτς, το νέο Εθνικό Επενδυτικό 
Σχέδιο της χώρας, περιλαμβάνει έργα δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες κατοικίες, στον 
τομέα της ενέργειας, στις μεταφορές και την ψηφιακή υποδομή και άλλους τομείς. Πιο 
συγκεκριμένα, η κατανομή των χρηματικών ποσών ανά τομέα προβλέπει: 

- Κατασκευή πρωτογενών και δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων- 3δις 
ευρώ. 

- Οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές (τοπικές, περιφερειακές, αυτοκινητόδρομοι, 
δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, ανακατασκευή σιδηροδρομικών υποδομών)- 4δις ευρώ. 

- Γραφεία και δημόσιες επενδύσεις (σχολεία, νοσοκομεία και κλινικές, Πανεπιστήμια κα)- 
700 εκατ. ευρώ. 

- Προγεννητικός σχεδιασμός (εξωσωματική γονιμοποίηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
τη μητέρα) και επενδύσεις σε προγράμματα για παιδιά- 500 εκατ. ευρώ. 

- Ψηφιακές υποδομές (ψηφιοποίηση, έξυπνες πόλεις, ψηφιακές σχολικές τάξεις, 
τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα)- 500 εκατ. ευρώ. 

- Κατασκευή διαμερισμάτων για νιόπαντρα ζευγάρια-500 εκατ. ευρώ. 
- Ενεργειακές υποδομές – 500 εκατ. ευρώ. 
- Τουρισμός – 300 εκατ. ευρώ. 
- Αγροτική παραγωγή (εργασίες ανακαίνισης μηχανημάτων και αρδευτικών συστημάτων)- 

200 εκατ. ευρώ. 
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- Κίνητρα επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων- 
100 εκατ. ευρώ. 

- Κατασκευή της πρώτης γραμμής του Μετρό Βελιγραδίου- 1,4 δις ευρώ. 
- Κατασκευή εθνικών και λοιπών σταδίων – 600 εκατ. ευρώ. 
- Κατασκευή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βελιγραδίου – 150 εκατ. ευρώ. 
 
 
➢ Από τους ξένους τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Σερβία τους τελευταίους μήνες, οι 

κινεζικοί είναι οι περισσότεροι, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο 
Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας, Ρασίμ Λιάιτς. 
Πρόσθεσε ότι, βάσει των στοιχείων για τους πρώτους επτά μήνες του 2019, οι 
τουρίστες από την Κίνα είχαν συνολικά 73.559 αφίξεις, αύξηση 39% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

        Ο Υπουργός είπε επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τουριστικών 
τάσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, υπήρξε μια αλλαγή. Από τις πρώην 
Γιουγκοσλαβικές χώρες, μόνο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη παραμένει μεταξύ των πέντε 
πρώτων χωρών όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων. Η Τουρκία είναι τρίτη, η 
Γερμανία είναι η τέταρτη και η Βουλγαρία πέμπτη. 
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των τουριστών 
από τη Ρωσία έχει αυξηθεί κατά 40%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, ο Λιάιτς 
δήλωσε ότι 2.042.667 τουρίστες επισκέφθηκαν τη Σερβία, σημειώνοντας αύξηση 5,4% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 
 
➢ Η Σερβία έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τις καινοτομίες και την ανάπτυξη 

νέων επιχειρήσεων και έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
καινοτομίας στην Ευρώπη. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης της Σερβίας Νενάντ Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς δήλωσε ότι η Σερβία έχει 
ενταχθεί στα πέντε κορυφαία οικοσυστήματα της Ευρώπης, μαζί με το Λονδίνο, το Τελ 
Αβίβ, τη Βαρκελώνη και το Ελσίνκι. Όπως είπε, φέτος, θα ανοίξουν οκτώ καινοτόμα 
κέντρα εκκίνησης σε πόλεις χωρίς σχολές, ενώ άλλα έξι τέτοια κέντρα θα ανοίξουν 
μέχρι τα μέσα του 2020. Αυτό θα προσφέρει στους νέους το βέλτιστο χώρο και τις 
βέλτιστες τεχνολογίες. Έτσι, θα τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους και να τα διαθέσουν στην αγορά - είπε ο Πόποβιτς. Ο Υπουργός είπε 
ότι οι προτάσεις που έλαβε η Σερβία αφορούσαν στην ανάγκη αύξησης της 
χρηματοδότησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι αυτό θα 
αντιμετωπιστεί με τη δρομολόγηση μιας πρωτοβουλίας για τη σύσταση ενός ταμείου 
για τη χρηματοδότηση των start up. Τα αρμόδια υπουργεία θα συνεργαστούν για την 
προσέλκυση χρημάτων στο καινοτόμο οικοσύστημα εκκίνησης στο μέλλον - τόνισε. 
Ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με την πρωτοβουλία Digital Serbia, της 
οποίας η βοήθεια είναι πολύ σημαντική. 
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➢ Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (NBS), η εισροή άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη Σερβία ανήλθε σε 1,9 δισ. Ευρώ (9% του ΑΕΠ) το πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους, αυξημένες κατά 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Είναι η 
πέμπτη συνεχής χρονιά κατά την οποία παρουσιάζεται αυξανόμενη τάση άμεσων ξένων 
επενδύσεων και πέμπτο έτος στη σειρά όπου η καθαρή εισροή ΑΞΕ είναι επαρκής για την 
κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  
Όπως αναφέρει η NBS, το 2018, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Σερβία ανήλθε 
σε 3,5 δισ. Ευρώ ή σε ποσοστό 8,2% του ΑΕΠ. Αυτό επέτρεψε την κάλυψη του τρέχοντος 
ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών με την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων για 
τέταρτη συνεχή χρονιά. Η επίτευξη μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και η βελτίωση του συνολικού επιχειρηματικού κλίματος συνέβαλαν σε 
μεγαλύτερη εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων - τονίζει η NBS. 
Η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων περιλαμβάνει: την Ανατολική Ασία, την 
Ευρασιατική Ένωση και τη Μέση Ανατολή. Πέρυσι, οι περισσότερες ΑΞΕ προήλθαν από τη 
Γαλλία (710 εκατ. Ευρώ), ακολουθούμενες από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του 
Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν (694,1 εκατ. Ευρώ), των Κάτω Χωρών και της Γερμανίας 
(263,7 εκατ. Ευρώ το καθένα). Η Ρωσία είναι η πέμπτη (237,3 εκατ. Ευρώ), 
ακολουθούμενη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (180,7 εκατ. Ευρώ) και το 
Λουξεμβούργο (176 εκατ. Ευρώ). Όσον αφορά τους πρώτους έξι μήνες του 2019, η Ρωσία 
είναι η πρώτη (278,1 εκατομμύρια ευρώ), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (263,9 
εκατομμύρια ευρώ), την Ελβετία (220 εκατομμύρια ευρώ), τη Γερμανία (149,4 
εκατομμύρια ευρώ) και το Λουξεμβούργο (138,3 εκατομμύρια ευρώ) . 
 
➢ Διοργανώθηκε για  έκτη συνεχή χρονιά το Συνέδριο ( #Digital2019 ) που αφορά τις 

τάσεις στην  Ψηφιακή τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης (5-
6/9). Εν λόγω Συνέδριο συγκέντρωσε σημαντικές εταιρείες από τη  βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών όπως  η MTS, η  VIP, η Telenor, η Deutsche Telekom, FOX,  AMS, 
National Geographic, Epic Drama, Viasat  και άλλους. Το Συνέδριο καλωσόρισαν με 
σύντομες ομιλίες οι ( κατά την πρώτη ημέρα)  : κ. Ζόραν Τζόρτζεβιτς , Υπουργός Εργασίας, 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, o Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη 
Σερβία Κάιλ Σκοτ, η κα  Ματέγια Νόρτσιτς-Στάμτσαρ, Αναπληρώτρια Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Βελιγράδι, o κ. Γκόρνταν Μάτιτς, Διευθυντής του Σερβικού 
Κέντρου Κινηματογράφου, και κατά τη δεύτερη ημέρα : ο κ. Μπράνκο  Ρούζιτς, Υπουργός 
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Πρέσβης της Ινδίας στη 
Σερβία   Σουμπράτα Μπαταχαργιέ και η Πρέσβης της Ρουμανίας στη Σερβία  Οάνα-
Κριστίνα Πόπα. Το Συνέδριο περιελάμβανε θεματικές συζήσεις (panel discussions), οι 
οποίες αφορούσαν στην ανταλλαγή απόψεων με τους σημαντικούς εταίρους στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών της περιοχής, την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στα νέα 
δεδομένα και γενικότερα θέματα σχετικά με το οικοσύστημα της τεχνολογίας στη Σερβία. 

 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 2019 

 

 

 5 

➢ Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Nordeus Hub, ένας χώρος διαμοιρασμού και 
συνεργασίας στο Νέο Βελιγράδι, ειδικά για τις ανάγκες της βιομηχανίας των νεοφυών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο gaming. Ως ο πρώτος χώρος αυτού του 
είδους στη χώρα, το Hub προορίζεται για την ανάπτυξη ανεξαρτήτων ομάδων 
παιχνιδιών, start ups και την ενίσχυση των ταλαντούχων νέων του οικοσυστήματος 
προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις, παρουσιάσεις και 
κοινωφελείς εκδηλώσεις. Το Hub θα λειτουργεί ως κέντρο όπου οι άνθρωποι μπορούν 
να μάθουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να συνεργαστούν, να βρουν 
συνεργάτες και να λάβουν βοήθεια και υποστήριξη από την ομάδα Nordeus και άλλες 
εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου. Βρίσκεται στο επιχειρηματικό συγκρότημα 
GTC Green Heart, σε ένα κτίριο δίπλα στη μονάδα Nordeus, με επιφάνεια 260μ2 και 
διαθέτει χωρητικότητα 30 θέσεων, διαθέτει επίσης δύο αίθουσες συσκέψεων και 
άλλες εγκαταστάσεις.  

 
➢ 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   
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  
-EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome  
 
➢ Η εταιρεία MD Investments 2000 αγόρασε την οικοδομική έκταση στην τοποθεσία 

Marina Dorcol στο Βελιγράδι. Ως μοναδικός πλειοδότης η MD Investments 2000 έγινε ο 
νέος ιδιοκτήτης της έκτασης 4 εκταρίων, την οποία αγόρασε στην τιμή των 3,8 
δισεκατομμυρίων δημαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Επιχειρησιακών 
Μητρώων, η MD Investments 2000 είναι εγγεγραμμένη στην Cukarica, με πλειοψηφικό 
τσεχικό κεφάλαιο, και ασχολείται με την κατασκευή κατοικιών και μη οικιστικών 
εγκαταστάσεων. Εκ μέρους της εταιρείας, η συμφωνία υπογράφηκε από τον διευθυντή 
της, κ. Peter Dajko. Σύμφωνα με το λεπτομερές σχέδιο ρύθμισης, η τοποθεσία ανήκει σε 

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
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
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μια ζώνη που προορίζεται για εμπορικές δραστηριότητες και κατοικίες, και, επιπλέον 
αυτών των εγκαταστάσεων, υπάρχει υποχρέωση για την ανάπτυξη δημόσιων χώρων 
πρασίνου με δέντρα. Το μέγιστο συνολικό εμβαδόν των εγκαταστάσεων που 
κατασκευάζονται στην τοποθεσία είναι 76.000 m2. Ο τεχνικός φάκελος για όλες τις 
εγκαταστάσεις και τα χαρακτηριστικά που πρόκειται να κατασκευαστούν πρέπει να 
εγκριθεί από την Επιτροπή Προγραμματισμού της Βουλής του Βελιγραδίου.  
 
➢ Ο Όμιλος OTP ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αγορά της Societe 

Generale Bank στη Σερβία. Η τράπεζα θα συνεχίσει με το νέο όνομα - OTP banka Srbija AD 
Beograd, ενώ η Societe Generale Osiguranje αλλάζει το όνομά της σε OTP Osiguranje ADO 
Beograd και η Sogelease γίνεται OTP Leasing Srbija d.o.o. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η OTP Group - η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης της Vojvodjanska banka - 
ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στη Σερβία καθώς η διαδικασία εξαγοράς των δύο 
τραπεζών θα οδηγήσει στη δημιουργία των κορυφαίων τραπεζικών ιδρυμάτων στη 
Σερβική αγορά ανά μέγεθος περιουσιακών στοιχείων, αριθμό υποκαταστημάτων και 
χαρτοφυλάκιο δανείων και καταθέσεων. Κατά την επόμενη περίοδο, οι κύριες 
δραστηριότητες των τραπεζών-μελών της OTP Group θα είναι η διατήρηση υψηλότερου 
επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους πελάτες και η επιτυχής 
ολοκλήρωση της εφαρμογής της εξαγοράς. Η Societe Generale λειτουργεί με επιτυχία για 
περισσότερα από 40 χρόνια στη Σερβία. Είναι μια από τις πιο καινοτόμες τράπεζες στην 
αγορά. Η διαδικασία ενσωμάτωσης της OTP banka Srbija και της Vojvodjanska banka, 
αρχής γενομένης από τώρα, προγραμματίζεται να διαρκέσει μέχρι το 2021. Μέχρι το 
τέλος της διαδικασίας, οι δύο τράπεζες θα λειτουργήσουν ως ξεχωριστές οντότητες, αλλά 
οι πελάτες και των δύο τραπεζών από τώρα και στο εξής μπορούν να αποσύρουν 
χρήματα από ένα ευρύ δίκτυο περισσότερων από 300 ΑΤΜ και των δύο τραπεζών στη 
Σερβία χωρίς χρεώσεις για χρεωστικές κάρτες. Η συμφωνία για τον προγραμματισμό της 
πώλησης της Societe Generale στη Σερβία στον Όμιλο OTP υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 
του 2018, αλλά απαιτήθηκε η έγκριση της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας και της 
Επιτροπής Αντιμονοπωλιακών πρακτικών. 
 

➢ Ο πρόεδρος του δήμου Priboj, Λάζαρ Ρβόβιτς, υπέγραψε τριμερή συμφωνία για την 
πλήρη ανακατασκευή του απομακρυσμένου συστήματος θέρμανσης στο Priboj με το 
Υπουργείο Ενέργειας της Σερβίας και τη γερμανική τράπεζα ανάπτυξης KfW στο Βελιγράδι. 
Η συμφωνία αφορά την κατασκευή μονάδας θέρμανσης με ενέργεια βιομάζας, η οποία, 
μαζί με τον δήμο Mali Zvornik, θα είναι η πρώτη περίπτωση πλήρους αντικατάστασης των 
ορυκτών καυσίμων με βιομάζα στη Σερβία. Το έργο περιλαμβάνει επίσης πλήρη 
ανασυγκρότηση του συστήματος αγωγών θέρμανσης στο Priboj και την κατασκευή νέων 
υποσταθμών. Η συμφωνία ανέρχεται σε 6 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων το 16,5% 
χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ελβετίας, ενώ το υπόλοιπο 
προέρχεται από έσοδα από μακροπρόθεσμο δάνειο της KfW με ελάχιστο επιτόκιο 1,1% και 
περίοδο χάριτος δύο χρόνια. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ανάδοχο θα 
πρέπει να ανοίξει τον Οκτώβριο, και αν όλα πάνε όπως είχε προγραμματιστεί, η νέα 
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μονάδα θέρμανσης και το πλήρως ανακατασκευασμένο σύστημα τηλεθέρμανσης θα 
πρέπει να είναι έτοιμα για την επόμενη περίοδο θέρμανσης. Εκτός από το Priboj και το 
Mali Zvornik, στο έργο αυτό, το οποίο καλύπτει έξι δήμους και ανέρχεται σε 26,75 
εκατομμύρια ευρώ, θα κατασκευαστούν εργοστάσια θέρμανσης με βιομάζα στα 
Majdanpek, Novi Pazar, Prijepolje και Nova Varos. 
 
➢ Μέχρι το 2020, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός θα αυξηθεί κατά 11,1% ή από 155,3 

δηνάρια σε 172,5 δην ανά ώρα, δήλωσε στις 10 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών 
Sinisa Mali. Με την αύξηση, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός θα φθάσει από τα 27,022 δην. 
στα 30.022. Περίπου 350.000 εργαζόμενοι στη Σερβία πληρώνονται βάσει του κατώτατου 
μισθού. 


