ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέςεων
e-mail:ecocom-belgrade@mfa.gr
Συντονιςμόσ: Βαςίλειοσ Σκρόνιασ, Γεν.Σφμβουλοσ Ο.Ε.Υ. Α΄

2020

Δεκζμβριοσ
Ενθμερωτικό Δελτίο

Συντάκτεσ: Μάριοσ Μπελιμπαςάκθσ, Σφμβουλοσ ΟΕΥ Α΄
Όλγα Μπάρμπα, Γραμματζασ ΟΕΥ Γ΄

Γραφείο ΟΕΥ
Βελιγραδίου

ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ
Δνημερωτικό Γελτίο Γεκέμβριος 2020


Μείωςθ του ΑΕΠ τθσ Σερβίασ κατά 1,1% και λοιποί οικ. δείκτεσ κατά το 2020
Θ ςυνολικι οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ το 2020, εκτιμικθκε ότι
είχε πτϊςθ 1,1% ςε ςχζςθ με το 2019, ςφμφωνα με τθ Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Δθμοκρατίασ
τθσ Σερβίασ. Το 2020, θ ακακάριςτθ δθμιουργία παγίου κεφαλαίου κατζγραψε πραγματικι
πτϊςθ φψουσ 2,8% ςε ςφγκριςθ με το 2019.
Το 2020 θ βιομθχανικι παραγωγι είχε αφξθςθ όγκου 0,2% ςε ςχζςθ με το 2019, ενϊ θ
γεωργικι παραγωγι ςθμείωςε ανάπτυξθ φυςικοφ όγκου 4,4% ςε ςχζςθ με το 2019.
Θ αξία των καταςκευαςτικϊν ζργων που πραγματοποιικθκαν το 2020 κατζγραψε μείωςθ 4,3%
ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.
Ο κφκλοσ εργαςιϊν λιανικοφ εμπορίου παρουςίαςε βελτίωςθ κατά 5,0%, ο κφκλοσ εργαςιϊν
χονδρικισ μειϊκθκε κατά 6,1% ςε ονομαςτικοφσ όρουσ, ενϊ ο αρικμόσ των τουριςτικϊν
διανυκτερεφςεων μειϊκθκε κατά 37,5% ςε ςχζςθ με το 2019.
Για τον κλάδο logistics εκτιμικθκε ότι θ πτϊςθ του φυςικοφ όγκου ιταν 33,4% ενϊ ο κλάδοσ
των τθλεπικοινωνιϊν είχε αφξθςθ 15,1%.
Το 2020 ςε ςχζςθ με το 2019, το εξωτερικό εμπόριο αγακϊν κατζδειξε πτϊςθ των εξαγωγϊν
κατά 3,5% και μείωςθ των ειςαγωγϊν κατά 3%.
Το εκτιμϊμενο ετιςιο ποςοςτό πλθκωριςμοφ περιορίςτθκε ςτο 1,2%.

Αποχϊρθςθ τθσ Etihad Airways και ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Air Serbia
Στισ 28 Δεκεμβρίου 2020, θ Etihad Airways επιβεβαίωςε επίςθμα το κλείςιμο τθσ αερ. γραμμισ
προσ το Βελιγράδι που πραγματοποιικθκε από τισ 14 Οκτωβρίου. Σε επιςτολι που εςτάλθ ςε
ταξιδιωτικά πρακτορεία ςτθ Σερβία, ανακοινϊκθκε ότι θ γραμμι διακόπτεται για εμπορικοφσ
λόγουσ και ότι θ απόφαςθ είναι «ςυνζπεια του αντίκτυπου τθσ πανδθμίασ COVID-19 ςτθν
παγκόςμια αγορά αεροπορικϊν πτιςεων». Αρχικά είχε προγραμματιςτεί θ επανζναρξθ
λειτουργίασ αυτισ τθσ γραμμισ ςτα τζλθ Δεκεμβρίου, αλλά ςτθ ςυνζχεια θ απόφαςθ
αναβλικθκε για τα τζλθ Ιανουαρίου.
Θ Etihad Airways αποτελοφςε επίςθσ μζτοχο τθσ Air Serbia με ποςοςτό 49%, ενϊ οι δφο
εταιρείεσ ςυνεργάηονταν επίςθσ εμπορικά, με χριςθ κοινϊν κωδικϊν.
Σε ςυνζχεια τθσ αποχϊρθςθσ τθσ Etihad, και βάςει τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ του Υπουργείου
Οικονομίασ τθσ Σερβίασ και τθσ Air Serbia, θ ςερβικι κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςε
ανακεφαλαιοποίθςθ του εκνικοφ αερομεταφορζα. Το μερίδιο ιδιοκτθςίασ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ
Σερβίασ ζχει πλζον αυξθκεί από 51 ςε 82 τοισ εκατό ενϊ τθσ Etihad Airways μειϊκθκε από 49
ςε 18 τοισ εκατό.
Σφμφωνα με ςχετικό Δελτίο Τφπου, θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ
πραγματοποιικθκε, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι διαταραχζσ ςτθν οικονομία που
προκαλοφνται από τθν πανδθμία τθσ COVID-19. Θ ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ ςερβικισ εκνικισ
αεροπορικισ εταιρείασ πραγματοποιικθκε κατόπιν αιτιματοσ τθσ Air Serbia. Σχετικό διάταγμα
τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ, εκδοκζν τον Οκτϊβριο του 2020, αφορά τουσ όρουσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ των οικονομικϊν οντοτιτων που πλιττονται από τθν πανδθμία.
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Υπογραφι Συμφωνίασ διαχωριςμοφ τθσ EPS με τθν «EPS Distribucija»
Στισ 29 Δεκεμβρίου 2020, υπεγράφθ θ ςυμφωνία για τθ μεταβίβαςθ των ιδρυτικϊν
δικαιωμάτων τθσ EPS (κρατικι εταιρεία θλεκτρικισ ενζργειασ) επί του Διαχειριςτι Συςτιματοσ
Διανομισ «EPS Distribucija» ςτθν Κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ, μεταξφ τθσ Υπουργοφ Μεταλλείων
και Ενζργειασ κασ Zorana Mihajlovic, και του Διευκυντι τθσ EPS κ. Milorad Grcic. Θ υπογραφι
τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ αναμζνεται να ενκαρρφνει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των δφο κρατικϊν
εταιρειϊν, οι οποίεσ δεν κα ιδιωτικοποιθκοφν οφτε κα προβοφν ςε μείωςθ του προςωπικοφ,
όπωσ ανακοίνωςε θ Υπουργόσ μετά τθν υπογραφι. Επιπλζον, θ κα Mihajlovic, προςζκεςε ότι θ
«EPS Distribucija» μπορεί πλζον να ξεκινιςει τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ για τον τφπο
δραςτθριότθτάσ τθσ, τθν οποία δεν διακζτει αυτιν τθ ςτιγμι, ενϊ το κράτοσ κα κάνει ό, τι
μπορεί για να ενιςχφςει τόςο τθν EPS, όςο και τισ δραςτθριότθτεσ διανομισ θλεκτρικισ
ενζργειασ.

Νζα οδθγία για τθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ ςχετικά με τουσ όρουσ και τον τρόπο
εκτζλεςθσ ςυναλλαγϊν ςτο εξωτερικό
Στισ 22 Δεκεμβρίου 2020, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ ενζκρινε τισ τροποποιιςεισ τθσ
Οδθγίασ για τθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ ςχετικά με τουσ όρουσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ
ςυναλλαγϊν ςε ξζνεσ πλθρωμζσ. Αντί τθσ αρχικισ θμερομθνίασ (1 Ιανουαρίου 2021), θ
ανωτζρω Απόφαςθ κα εφαρμοςτεί τθν 1θ Απριλίου 2021.
Αυτζσ οι αλλαγζσ δθμοςιεφκθκαν ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ αρ. 154 ςτισ 23
Δεκεμβρίου 2020. Σφμφωνα με τθν Οδθγία, από τθν 1θ Απριλίου 2021, οι εντολζσ πλθρωμισ
ςτο εξωτερικό για τισ πράξεισ ειςαγωγισ / εξαγωγισ αγακϊν (ιςχφει μόνο για τον κωδικό 112 Εμπορεφματα) πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον υποχρεωτικά δεδομζνα, δθλαδι:
- Στθν εντολι είςπραξθσ, θ οποία υποβάλλεται από τθν εμπορικι τράπεηα, ζχει ειςαχκεί ζνα
νζο πεδίο 12α, το οποίο αναφζρει τον αρικμό, το ζτοσ και το ποςό του τιμολογίου / pro-forma
τιμολόγιο ςφμφωνα με τα δεδομζνα από το πρόγραμμα ειςροϊν που εκδίδεται.
- Στθν εντολι πλθρωμισ ζχει ειςαχκεί ζνα νζο πεδίο 7α που αναφζρει τον αρικμό, το ζτοσ και
το ποςό του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο που πρζπει να πλθρωκοφν με τθν εκδοκείςα
παραγγελία. Ο αρικμόσ του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο που αναφζρεται ςτο
χρονοδιάγραμμα ειςροϊν / εντολϊν πλθρωμισ, πρζπει να αντιςτοιχεί ςτον αρικμό που
αναφζρεται ςτο τελωνειακό ζγγραφο (κζςθ 44), ζτςι ϊςτε να φαίνεται εάν ο εκτελωνιςμόσ των
εμπορευμάτων δεν ζχει εκτελεςτεί.
Σφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ, οι εταιρείεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν ακρίβεια των δεδομζνων
που ζχουν ειςαχκεί ςτα τιμολόγια. Οι δε τράπεηεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν όλα τα
ςτατιςτικά δεδομζνα από το χρονοδιάγραμμα ειςροϊν και εντολϊν πλθρωμισ ςτθν Εκνικι
Τράπεηα τθσ Σερβίασ.
Ωσ εκ τοφτου, από τθν 1θ Απριλίου 2021, ςτο χρονοδιάγραμμα ειςροϊν / εντολϊν πλθρωμισ
πρζπει να παρζχονται τα εξισ δεδομζνα: αρικμόσ, ποςό και ζτοσ τιμολογίου / pro-forma
τιμολόγιο ςφμφωνα με τον κωδικό 112.

Οι μεγαλφτερεσ εξαγωγικζσ εταιρείεσ ςτθ Σερβία
Θ ςυνολικι αξία των εξαγωγϊν των 15 μεγαλφτερων εξαγωγζων ςτθ Σερβία, μεταξφ
Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2020, ιταν 3,5 εκατομμφρια ευρϊ, όπωσ ανακοίνωςε το Υπουργείο
Οικονομικϊν ςτθν ζκκεςι του για τισ «Τρζχουςεσ μακροοικονομικζσ τάςεισ».
Ο μεγαλφτεροσ εξαγωγζασ είναι θ εταιρεία χάλυβα Smederevo - HBIS, ακολουκοφμενθ από τθν
Tigar και τθ Zijin Bor.
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Θ αξία των εξαγωγϊν, τθσ HBIS, ιταν 395,3 εκατ. ευρϊ και ακολουκείται από τθν Tigar Tires
Pirot με 332,2 εκατ. ευρϊ. Θ Zijin Bor, που κατζλαβε τθ δζκατθ κζςθ πζρυςι, κατατάςςεται
πλεόν τρίτθ με 330,6 εκατ. ευρϊ.
Σφμφωνα με τον ιςτότοπο του Υπουργείου Οικονομικϊν, θ αξία των εξαγωγϊν τθσ Fiat
Kragujevac (FCA Σερβία), από τον Ιανουάριο ζωσ τον Νοζμβριο, ιταν 295,6 εκατ. Ευρϊ. Θ δε NIS
εξιγαγε αγακά και πρϊτεσ φλεσ αξίασ 254,4 εκατ. Ευρϊ.
Θ αξία των εξαγωγϊν τθσ Grundfos Srbija ιταν 219 εκατ.ευρϊ, θ Henkel ςθμείωςε 213,2 εκατ.
Ευρϊ αξία εξαγωγϊν, θ Hemofarm 211,6 εκατ. ευρϊ και θ Yura είχε 211,1 εκατ.
Θ Philip Morris εξιγαγε αγακά αξίασ 205,1 εκατ. ευρϊ, θ Bosch 200,7 εκατ. ευρϊ και θ Leoni
194,7 εκατ.αντίςτοιχα.
Ακολουκοφν θ Tetra Pak με 165,7 εκατ. ευρϊ, θ HIP Petrohemija με 145,3 εκατ. ευρϊ, και θ
Gorenje, με εξαγωγζσ αξίασ 130,1 εκατ. ευρϊ.

Νζεσ επενδφςεισ ςτο Νόβι Σαντ
Σφμφωνα με δθλϊςεισ του δθμάρχου του Νόβι Σαντ, κ. Milos Vucevic, θ ιαπωνικι εταιρεία
Nidec, θ οποία εξειδικεφεται ςτθν παράγωγθ θλεκτρικϊν κινθτιρων, ενδζχεται να επιλζξει το
Νόβι Σαντ ωσ επενδυτικό προοριςμό, ενϊ παράλλθλα αναμζνεται και θ άφιξθ τθσ γερμανικισ
εταιρείασ Continental. Ειδικότερα, ο κ. Vucevic ανζφερε, ότι το Νόβι Σαντ είναι υποψιφιο μαηί
με δφο άλλεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ για τθν ιαπωνικι επζνδυςθ και θ τελικι απόφαςθ κα λθφκεί
αρχζσ του 2021. Σφμφωνα με τον ιαπωνικό τφπο, το φψοσ τθσ επζνδυςθσ κα φτάςει τα 2 δισ
δολ. ενϊ οι επενδυτζσ ςχεδιάηουν τθν αγορά 25 εκταρίων γθσ ςτθ Βιομθχανικι Ηϊνθ North 4
ςτο Νόβι Σαντ.
Ωσ προσ τθ γερμανικι επζνδυςθ, ο κ. Vucevic διλωςε ότι κα πραγματοποιθκεί ςφντομα, με τθν
καταςκευι του νζου εργοςταςίου κοντά ςτο Kac, πλθςίον του μελλοντικοφ αυτοκινθτόδρομου
Novi Sad-Zrenjanin.
Τζλοσ, ςφμφωνα με τον ίδιο, παρά τθν πανδθμία, δεν υπάρχουν κακυςτεριςεισ όςον αφορά
τθν καταςκευι του εργοςταςίου ςοκολάτασ του Swiss Barry Callebaut, το οποίο αναμζνεται να
ολοκλθρωκεί μζχρι τθν άνοιξθ. Το δε επόμενο ζτοσ κα αρχίςει θ καταςκευι τθσ τζταρτθσ
γζφυρασ ςτον Δοφναβθ, θ οποία ζχει κθρυχκεί ωσ ζργο εκνικισ ςθμαςίασ.

Θζςεισ εργαςίασ ςε τουριςτικά γραφεία που απωλζςκθκαν ςτθ Σερβία λόγω τθσ
πανδθμίασ
Σε ςυνζντευξθ τθσ ςτον κρατικό τθλεοπτικό ςτακμό RTS, θ Υπουργόσ Εμπορίου, Τουριςμοφ και
Τθλεπικοινωνιϊν, κα Tatjana Matic διλωςε ότι 1.525 άνκρωποι ζχουν ‘’χάςει τισ δουλειζσ’’
τουσ ςε τουριςτικά γραφεία από τον Μάρτιο, όταν θ πανδθμία κορωνοϊοφ ζπλθξε τθ Σερβία.
Σφμφωνα με τθν ίδια, μετά τον ξενοδοχειακό τομζα, τα τουριςτικά γραφεία ιταν αυτά που
επλιγθςαν περιςςότερο. Για τθ ςτιριξι τουσ, το κράτοσ, ζχει παράςχει ζωσ τϊρα, οικονομικι
βοικεια φψουσ 1,8 δισ RSD.

Ο ςιδθρόδρομοσ υψθλισ ταχφτθτασ από το Βελιγράδι ςτο Νόβι Σαντ κα ολοκλθρωκεί
ζωσ το τζλοσ του 2021 - Ζναρξθ διαπραγματεφςεων για τθν προμικεια τρζνων
Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργοφ Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Υποδομϊν, κ. Τόμιςλαβ
Μομίροβιτσ, τα προβλιματα με τουσ ξζνουσ εργολάβουσ ςτουσ οποίουσ ανατζκθκε θ
καταςκευι ςιδθροδρόμου υψθλισ ταχφτθτασ από το Βελιγράδι ςτο Νόβι Σαντ, ζχουν
εξαλειφκεί. Το ζργο κα ολοκλθρωκεί εντόσ προκεςμίασ, ζωσ το τζλοσ του 2021.
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Ο κ. Μομίροβιτσ διλωςε, ότι διεξιχκθςαν διαπραγματεφςεισ με Κινζηουσ και Ευρωπαίουσ
εταίρουσ ςχετικά με τθν προμικεια τρζνων που κα μποροφν να τρζχουν με ταχφτθτα 200 χλμ /
ϊρα ςε αυτιν τθ διαδρομι, μειϊνοντασ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ από το Βελιγράδι ςτο Νόβι
Σαντ ςε λιγότερο από μια ϊρα.

Το United Group είναι ζτοιμο να επενδφςει ςε δίκτυο 5G ςτθ Σερβία το επόμενο ζτοσ
Το United Group (UG) ανακοίνωςε ότι είναι ζτοιμο να επενδφςει ςτθν 5θ γενιά κινθτοφ
διαδικτφου ςτθ Σερβία το 2021.
- "Στθ Βουλγαρία επεκτείνουμε το δίκτυο 5G, και τον επόμενο χρόνο κα αρχίςουμε να το
"χτίηουμε" και ςτθ Σλοβενία και ςτθν Κροατία. Θζλουμε θ SBB, ςερβικι εταιρεία που ανικει
ςτθν United Group, να ζχει ενεργό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ του δικτφου 5G ςτθ Σερβία,
προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ γριγορθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο για τθν οικονομία, τθν
υγειονομικι περίκαλψθ, τθ γεωργία και τα ζργα αςφαλϊν και ζξυπνων πόλεων’’ αναφζρει θ
UG ςτο δελτίο Τφπου τθσ.
Το United Group υπενκυμίηει ότι θ κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ υιοκζτθςε μια ςτρατθγικι για τθν
ανάπτυξθ ενόσ δικτφου 5G το 2018. Το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ και
Τθλεπικοινωνιϊν ζχει ανακοινϊςει, αρκετζσ φορζσ, ότι ο διαγωνιςμόσ για τισ ραδιοςυχνότθτεσ
ςτισ οποίεσ κα λειτουργεί το δίκτυο 5G κα πραγματοποιθκεί ςτισ αρχζσ του 2021.

Ιδιωτικοποίθςθ εταιρειϊν διαχείριςθσ υδάτων ςτθν περιφζρεια του Banat το
επόμενο ζτοσ
Σφμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίασ τθσ Σερβίασ, υπάρχουν υποψιφιοι αγοραςτζσ που
ενδιαφζρονται για τισ τζςςερισ εταιρείεσ διαχείριςθσ νεροφ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Zrenjanin, Pancevo, Kovin και Vrsac και θ ιδιωτικοποίθςι τουσ μπορεί να αναμζνεται το
επόμενο ζτοσ.
Το Υπουργείο ςθμείωςε ότι οι επιςτολζσ ενδιαφζροντοσ δεν ιταν δεςμευτικζσ. Ρεραιτζρω
ενζργειεσ για τθ διαδικαςία ιδιωτικοποίθςθσ και το άνοιγμα δθμόςιων προςκλιςεων για
πϊλθςθ κα εξαρτθκοφν από τισ αποφάςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Σερβίασ ςχετικά με το μοντζλο
και τθ μζκοδο τθσ ιδιωτικοποίθςθσ, θ οποία αναμζνεται κατά τθ διάρκεια του 2021. Σφμφωνα
με τα ςτοιχεία που δθμοςιεφκθκαν ςτον ιςτότοπο του υπουργείου, θ ςυνολικι αξία του
κεφαλαίου αυτϊν των τεςςάρων εταιρειϊν διαχείριςθσ υδάτων, ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2019, ιταν
ςχεδόν 412 εκατ. RSD.

Πικανι ςυνεργαςία με τθν IDC για τθν επζκταςθ του αγωγοφ αερίου Banatski Dvor
Σε ςυνάντθςθ τθσ Υπουργοφ Ενζργειασ τθσ Σερβίασ, κασ Zorana Mihajlovic με εκπροςϊπουσ τθσ
ρωςικισ εταιρείασ IDC -κφριου εργολάβου του Balkan Stream - ςυηθτικθκαν οι τελικζσ
εργαςίεσ για τθν καταςκευι του αγωγοφ φυςικοφ αερίου κακϊσ και θ πικανι ςυνεργαςία με
τθν IDC για το ζργο επζκταςθσ του αγωγοφ φ.α. Banatski Dvor.
Θ Υπουργόσ αναφζρκθκε ςτθ ςθμαςία του Balkan Stream, με τον οποίο θ Σερβία αποκτά ακόμθ
μία πθγι εφοδιαςμοφ με φυςικό αζριο, και ζτςι αυξάνει τθν ενεργειακι τθσ αςφάλεια, ενϊ
τόνιςε ότι το Υπουργείο ςυμμετείχε ενεργά ςτθν επίλυςθ όλων των ηθτθμάτων, ϊςτε να είναι
όλα ζτοιμα για να τεκεί ο αγωγόσ ςε λειτουργία.
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 Η κινεηικι Jisheng Airlines ειςάγει τακτικι γραμμι μεταφοράσ φορτίου ςτο Βελιγράδι
Θ Jisheng Airlines ξεκίνθςε τακτικζσ πτιςεισ φορτίου (cargo) μεταξφ τθσ Τςανγκςά, ςτθ νότιακεντρικι Κίνα και του Βελιγραδίου χρθςιμοποιϊντασ αεροςκάφοσ Boeing 747-300 του
Λευκορωςικοφ μεταφορζα Transavia Export, ςφμφωνα θ EX-YU Aviation News.
Οι πτιςεισ ξεκίνθςαν ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου και μεταφζρουν κυρίωσ ιατρικά εφόδια, ροφχα,
ανταλλακτικά αυτοκινιτων, αιςκθτιρεσ και διάφορα προϊόντα διαςυνοριακοφ θλεκτρονικοφ
εμπορίου.
Θ νζα διαδρομι ςθματοδοτεί τισ πρϊτεσ τακτικζσ πτιςεισ μόνο για φορτία μεταξφ Κίνασ και
Σερβίασ.

Ανανζωςθ του κακεςτϊτοσ αδαςμολόγθτθσ πρόςβαςθσ γεωργικϊν προϊόντων από τθ
Σερβία ςτθν ΕΕ για άλλα πζντε χρόνια
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Σερβίασ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
παρατείνει ζωσ το τζλοσ του 2025, τθν Απόφαςθ για τα Αυτόνομα Εμπορικά Μζτρα. Σφμφωνα
με αυτι, τα ςερβικά γεωργικά προϊόντα -πλθν κάποιων εξαιρζςεων- απολαμβάνουν
αδαςμολόγθτθσ πρόςβαςθσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά.
Εκτόσ των γεωργικϊν προϊόντων όπωσ μιλα, δαμάςκθνα κτλ, τα επόμενα πζντε χρόνια, τα
προϊόντα που μποροφν να εξαχκοφν χωρίσ δαςμοφσ ςτθν ΕΕ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων,
πατάτεσ, κολοκυκάκια, μανιτάρια, ςταφφλια, βερίκοκα, κεράςια, νεκταρίνια, ροδάκινα,
φράουλεσ, ξθροφσ καρποφσ, πεπόνια και διάφορα εςπεριδοειδι. Επιπλζον, ςφμφωνα με τα
Αυτόνομα Εμπορικά Μζτρα, επεκτείνεται θ δυνατότθτα εξαγωγισ επιπλζον 30.000
εκατολίτρων ετθςίωσ για τουσ οινοπαραγωγοφσ από τθν περιοχι, αφοφ εξαντλθκοφν οι
ποςοςτϊςεισ που ζχει εγκρίνει θ ΕΕ για τισ οικονομίεσ των Δυτικϊν Βαλκανίων ξεχωριςτά,
ςφμφωνα με τισ διμερείσ ςυμφωνίεσ.

Ζναρξθ λειτουργίασ του ςερβικοφ τμιματοσ του TurkStream.
Ξεκίνθςε θ λειτουργία του ςερβικοφ τμιματοσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου TurkStream,
γεγονόσ το οποίο κα επιτρζψει τον πλιρθ τερματιςμό τθσ διαμετακόμιςθσ φυςικοφ αερίου ςτθ
Σερβία μζςω τθσ Ουκρανίασ, και ςτθν επόμενθ φάςθ, το αζριο από τον TurkStream κα φτάςει
ςτθν Ουγγαρία και ςτθ ςυνζχεια ςτθν Αυςτρία.
Οι κακθμερινζσ παραδόςεισ φυςικοφ αερίου δφνανται να φτάςουν τα 15 εκατομμφρια κυβικά
μζτρα.
Ο αγωγόσ φυςικοφ αερίου TurkStream, διζρχεται κατά μικοσ του βυκοφ τθσ Μαφρθσ
Θάλαςςασ, από τθ ωςία ζωσ τισ ακτζσ τθσ Τουρκίασ.
Στθ ςυνζχεια πθγαίνει ςτα ςφνορα με τισ γειτονικζσ χϊρεσ, από τισ οποίεσ το αζριο εξάγεται
ιδθ ςτθν Ελλάδα, τθ Βουλγαρία και τθ Βόρεια Μακεδονία.
Θ ικανότθτα ροισ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου, μικουσ 930 km, είναι 31,5 διςεκατομμφρια
κυβικά μζτρα ετθςίωσ.

Πάνω από 800 εκατ. ευρϊ θ επζνδυςθ τθσ NIS ςτο διυλιςτιριο πετρελαίου του
Pancevo
Σε ςυνζντευξι του για το εβδομαδιαίο Pancevac, ο Αναπλθρωτισ Διευκφνων Συμβοφλοσ τθσ
NIS (Naftna Industrija Srbije - Petroleum Industry of Serbia), κ. Andrey Tuchnin, διλωςε ότι από
το 2009, ζχουν επενδυκεί πάνω από 800 εκατ. ευρϊ ςτον εκςυγχρονιςμό του διυλιςτθρίου
πετρελαίου ςτο Pancevo, και πλζον αποτελεί μία από τισ πιο ςφγχρονεσ μονάδεσ ςτθν περιοχι.
Επιπλζον, αναφζρκθκε ςτθν πρόςφατθ ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ μονάδασ «βακιάσ
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επεξεργαςίασ» («Deep Processing»), ςτθν οποία επενδφκθκαν πάνω από 300 εκατ., και
αποτελεί ςθμαντικι επζνδυςθ όχι μόνο για τθ Σερβία, αλλά και για ολόκλθρθ τθν περιοχι,
αποφζροντασ ςθμαντικά οφζλθ για τισ επιχειριςεισ και το περιβάλλον.
Μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα παραγωγισ
μεγαλφτερων ποςοτιτων, καλφτερθσ ποιότθτασ καυςίμων, κακϊσ και ενόσ νζου προϊόντοσ του οπτάνκρακα, που μζχρι ςτιγμισ ζπρεπε να ειςάγεται ςτθ Σερβία.
Επιπλζον ο κ. Andrey Tuchnin, ανζφερε ότι θ NIS εξετάηει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ του
δικτφου πωλιςεϊν τθσ, το οποίο κακίςταται δυνατό μετά τθ λειτουργία τθσ μονάδασ «Deep
Processing», ενϊ τζλοσ, τόνιςε ότι μονάδα αυτι, κα ςυμβάλλει επίςθσ ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ
τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

Προεδρία Σερβίασ ςτθν Ενεργειακι Κοινότθτα
Θ Υπουργόσ Ορυχείων και Ενζργειασ τθσ Σερβίασ κα Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ, εξ ονόματοσ τθσ
Σερβίασ, ανζλαβε (17.12.2020) τθν Ρροεδρία τθσ Ενεργειακισ Κοινότθτασ για το 2021,
ανακοινϊνοντασ ότι το επόμενο ζτοσ κα ςθματοδοτθκεί από αναηιτθςθ κοινϊν απαντιςεων
ςε ενεργειακζσ και οικολογικζσ προκλιςεισ, κακϊσ και καλφτερθ ςφνδεςθ τθσ περιοχισ.
Θ κα Μιχάιλοβιτσ, τόνιςε ότι ο ςτόχοσ είναι θ Σερβία, ωσ προεδρεφουςα χϊρα, να αποτελζςει
παράδειγμα για άλλα μζλθ το 2021, τόςο ςτθν ζγκριςθ όςο και ςτθν εφαρμογι κανονιςμϊν
ςχετικά με τθν ενζργεια και τθν κλιματικι αλλαγι, ςτθ διεξαγωγι μεταρρυκμίςεων, κακϊσ και
ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων και αποδοτικϊν ενεργειακϊν εταιρειϊν.

H EE κα χορθγιςει 11 εκατ. ευρϊ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ παραγωγισ ςτθ Σερβία
Σφμφωνα με δθλϊςεισ του επικεφαλισ τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ ΕΕ ςτθ Σερβία κ. Sem Fabrizi, θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχεδιάηει να υπογράψει ςυμφωνία επιχοριγθςθσ φψουσ 11 εκατ. ευρϊ, με
τον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ τθσ Σερβίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ του τεχνολογικοφ χάςματοσ και
τθν αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ παραγωγισ. Το πρόγραμμα αυτό, κα ςυμβάλει ςτον
εκςυγχρονιςμό τθσ παραγωγισ, τθν επζκταςθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ χϊρασ, ςτθ
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν
αγορά.
Ο κ. Fabrizi επανζλαβε ότι θ ΕΕ είναι διατεκειμζνθ να ςυνεχίςει να υποςτθρίηει τθν Κυβζρνθςθ
τθσ Σερβίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, ιδίωσ μζςω τθσ ιδθ προγραμματιςμζνθσ
δθμιουργίασ ειδικισ πλατφόρμασ, για τον ςυντονιςμό των μεταρρυκμίςεων του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Θ εν λόγω πλατφόρμα κα υποςτθριχκεί μζςω ενόσ νζου –
χρθματοδοτοφμενου από τθν ΕΕ- ζργου, προχπολογιςμοφ φψουσ 8 εκατ. ευρϊ, το οποίο επίςθσ
κα ςυμβάλει ςτθν απλοποίθςθ και τθν ψθφιοποίθςθ των κρατικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν
επιχειρθματικι κοινότθτα.

‘’Εταιρεία Παπαποςτόλου’’, παρουςία και λειτουργία τθσ ςτθ Σερβία.
Θ ελλθνικι εταιρεία Ραπαποςτόλου, ζνασ από τουσ περιφερειακοφσ ‘’θγζτεσ’’ όςον αφορά τθν
πϊλθςθ, διανομι και εγκατάςταςθ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ και διαγνωςτικϊν δοκιμϊν, ειςιλκε
πζρυςι ςτθ ςερβικι αγορά.
Θ εταιρεία υπάρχει εδϊ και περιςςότερα από 100 χρόνια. Ιδρφκθκε ςτθν Ελλάδα και με τθν
πάροδο του χρόνου επζκτεινε τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτθ Βόρεια Μακεδονία, τθ ουμανία και
τθ Βουλγαρία.
Θ διευκφντρια του ςερβικοφ γραφείου, κα Τάνια Εβροςιμόφςκα, διλωςε ςτο eKapija, ότι θ
εταιρεία διακζτει αναπνευςτιρεσ, ςυςκευζσ παρακολοφκθςθσ αςκενϊν, τεςτ γενετικισ και
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δοκιμζσ PCR για το COVID-19, ενϊ ςχεδιάηει να επεκτακεί ςε πιο ςφγχρονεσ ςυςκευζσ και
τεχνολογίεσ για γριγορθ και ακριβι διάγνωςθ και ευκολότερθ διαχείριςθ των αςκενϊν.

Η Standard & Poor επιβεβαίωςε τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ Σερβίασ ςε BB +
Ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ ‘Standard & Poor's’ επιβεβαίωςε εκ νζου τθν πιςτολθπτικι
ικανότθτα τθσ Σερβίασ, ςτθ βακμίδα BB + με ςτακερζσ προοπτικζσ επαναξιολόγθςθσ (outlook).
Σφμφωνα με τθ Standard & Poor's, θ ςυνεπισ εφαρμογι υπεφκυνθσ οικονομικισ πολιτικισ ζχει
αποφζρει αποτελζςματα και θ Σερβία αποτελεί μία από τισ λίγεσ χϊρεσ που δεν ζχουν
ςθμειϊςει μείωςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτάσ τουσ το 2020.
Οι επιτυχθμζνεσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ και τα μζτρα δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ,
φαίνεται πωσ δθμιοφργθςαν καλά κεμζλια για βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ ενϊ θ Σερβία
ιταν κατάλλθλα προετοιμαςμζνθ για τθν κρίςθ. Θ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ δθμιοφργθςε
επαρκι δθμοςιονομικό χϊρο για να υποςτθριχκεί ο πρόςκετοσ δανειςμόσ, για τθ λιψθ μζτρων
ςτιριξθσ των επιχειριςεων και τθν οικονομικι ανάκαμψθ από τον αντίκτυπο τθσ πανδθμίασ.
Ταυτόχρονα θ φφεςθ τθσ ςερβικισ οικονομίασ επιβραδφνκθκε, ενϊ τα μζτρα νομιςματικισ
πολιτικισ που εφαρμόςτθκαν τα τελευταία χρόνια, ζχουν οδθγιςει ςε χαμθλό και ςτακερό
πλθκωριςμό κάτω του 2%. Θ οικονομικι ηθμία που προκλικθκε από τθν πανδθμία ζχει επίςθσ
μετριαςτεί, χάρθ ςτο πακζτο ςτιριξθσ τθσ ςερβικισ Κυβζρνθςθσ και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ
Σερβίασ που αντιπροςϊπευαν ςχεδόν το 13% του ΑΕΡ.

Επενδφςεισ ΕΤΕπ ςτα Δ. Βαλκάνια
Θ επικεφαλισ τθσ ΕΤΕπ για τα Δυτικά Βαλκάνια, κα Ντουμπράβκα Νεγκρζ, τόνιςε ότι θ Τράπεηα
κα ςυνεχίςει να υποςτθρίηει τθν καινοτομία και τθν ψθφιοποίθςθ, τθ προςταςία του
περιβάλλοντοσ, τθ μετάβαςθ ςτθν "πράςινθ οικονομία", τθν ανάπτυξθ υποδομϊν και τισ
μεταφορικζσ ςυνδζςεισ των χωρϊν τθσ περιοχισ, κακϊσ και τισ μικρζσ και μεςαίου μεγζκουσ
επιχειριςεισ.
Θ κα Νεγκρζ υπενκφμιςε ότι πάνω από 2 δις ευρϊ ζχουν επενδυκεί ςε υποδομζσ μεταφορϊν
ςτθ Σερβία ενϊ προτεραιότθτα τθσ ΕΤΕπ το 2021, κα είναι θ ψθφιοποίθςθ, θ οποία βελτιϊνει
τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ και τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν εξυπθρζτθςθ του
κοινοφ. Τόνιςε ότι πρόςφατα θ ΕΤΕπ υπζγραψε ςφμβαςθ για τθν επζνδυςθ ςτθν ψθφιοποίθςθ
των δθμοτικϊν και γυμναςίων ςτθ Σερβία αξίασ 65 εκατ. ευρϊ, μζςω αυτισ τθσ επζνδυςθσ κα
υπάρχει ταχφτερο Διαδίκτυο ςε περιςςότερα από 1.500 ςχολεία.

Η Κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ υιοκζτθςε μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του
αμπελοοινικοφ τομζα
Θ Κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ ζχει υιοκετιςει μια μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του
αμπελοοινικοφ τομζα, θ οποία καλφπτει λεπτομερϊσ τθν ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ οινοποίθςθσ
και αμπελουργίασ ζωσ το 2030.
Θ ιδζα τθσ προετοιμαςίασ αυτισ τθσ δεκαετοφσ ςτρατθγικισ, ιταν το αποτζλεςμα τθσ
ςυνεργαςίασ των Υπουργείων Γεωργίασ και Οικονομικϊν και τθσ Ζνωςθσ Οινοποιϊν και
αμπελουργϊν τθσ Σερβίασ (SVVS), ενϊ το ζργο τθσ ςφνταξθσ τθσ ςτρατθγικισ ανατζκθκε ςτον
διεκνι ςυμβουλευτικό οργανιςμό Horwath HTL, ο οποίοσ ζχει μεγάλθ εμπειρία ςτθν
προετοιμαςία ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ αμπελουργικϊν περιοχϊν.
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 Το Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν τθσ Σερβίασ, υπζβαλε
Δθμόςια Πρόςκλθςθ για Δθμιουργία Ευρυηωνικοφ Δικτφου Διαδικτφου.
Το Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν τθσ Σερβίασ ανακοίνωςε τθν τρίτθ
δθμόςια πρόςκλθςθ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν για να ςυμμετάςχουν ςτθν εκτζλεςθ ζργων υποδομισ ευρυηωνικϊν
επικοινωνιϊν.
Θ πρόςκλθςθ διαρκεί ζωσ τισ 18 Ιανουαρίου.
Σφμφωνα με τον ιςτότοπο του Υπουργείου, θ πρόςκλθςθ αφορά τθν κοινι καταςκευι
υποδομισ ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν ςε 386 κζςεισ ςε 89 διμουσ τθσ Σερβίασ.
Επιλζξιμοι ςυμμετζχοντεσ είναι όλοι οι φορείσ εκμετάλλευςθσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που
πραγματοποιοφν ι ζχουν εξουςιοδοτθκεί να αςκοφν τθ δραςτθριότθτα των θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν. Ρρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ωσ δθμόςιοι φορείσ επικοινωνίασ δικτφου και
υπθρεςιϊν ςτο μθτρϊο που διαχειρίηεται θ υκμιςτικι Υπθρεςία Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν
και Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν.
Ρρόκειται για τθν τρίτθ δθμόςια πρόςκλθςθ για τθν πρϊτθ ‘’φάςθ’’ του ζργου καταςκευισ
υποδομϊν ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ ςτθ Σερβία, το οποίο κα
διαρκζςει ζωσ το 2022.

Το Σερβικό Κοινοβοφλιο υιοκζτθςε τον Προχπολογιςμό του 2021
Το ςερβικό κοινοβοφλιο ενζκρινε τον προχπολογιςμό για το 2021 και ζνα ςφνολο
ςυνοδευτικϊν νόμων.
Ο προχπολογιςμόσ για το 2021 προβλζπει ςυνολικά ζςοδα 1.336 δισ RSD, δθλαδι αφξθςθ 3,5%
ςε ςφγκριςθ με τθν ανακεϊρθςθ του προχπολογιςμοφ από το 2020, κακϊσ και ςυνολικζσ
δαπάνεσ 1.514 δισ RSD, δθλαδι μείωςθ ςχεδόν 15% ςε ςχζςθ με τθν ανακεϊρθςθ του φετινοφ
προχπολογιςμοφ.
Το προβλεπόμενο ζλλειμμα ανζρχεται ςε 178 δισ RSD, που αντιςτοιχεί ςτο 3% του ΑΕΡ.

Παγκόςμια Τράπεηα: Οι κφριεσ πθγζσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτο Βελιγράδι είναι θ
κζρμανςθ, οι οδικζσ μεταφορζσ, οι εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ με άνκρακα
Οι κφριεσ πθγζσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων ςτο Βελιγράδι είναι θ κζρμανςθ, οι οδικζσ μεταφορζσ
και οι ςτακμοί θλεκτροπαραγωγισ με άνκρακα.
Θ ανάλυςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτο Βελιγράδι και τθν
περιοχι, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοντινϊν πόλεων Smederevo και Pančevo, ζδειξε ότι οι
μεγαλφτερεσ πθγζσ ρφπανςθσ βρίςκονται ςτισ ίδιεσ τισ αςτικζσ περιοχζσ (εγκαταςτάςεισ
κζρμανςθσ, οικιακι κζρμανςθ και οδικζσ μεταφορζσ, ακολουκοφμενεσ από κερμοθλεκτρικοφσ
ςτακμοφσ και κζρμανςθ ςε αγροτικά νοικοκυριά).
Οι εκπομπζσ PM2.5 είναι τϊρα 27,4 μικρογραμμάρια και ο ΡΟΥ ςυνιςτά να διατθροφνται κάτω
από 10 μικρογραμμάρια
Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ, που παρουςιάςτθκε ςτο περιφερειακό ςυνζδριο How to Win the
Balkan Air-Pollution Dodgeball, που διοργανϊκθκε από το Κδρυμα ΑΡΕ, θ μζςθ ετιςια
ςυγκζντρωςθ ςωματιδίων PM2.5, ζνασ από τουσ πιο επικίνδυνουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ,
είναι άνω των 27 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μετρθτι ςτθν περιοχι του Βελιγραδίου. Ο
Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ςυνιςτά όπωσ θ ςυγκζντρωςθ ςωματιδίων PM2.5 διατθρείται
κάτω από 10 μικρογραμμάρια, για τθν αποφυγι επιβλαβϊν επιπτϊςεων ςτθν ανκρϊπινθ
υγεία.
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Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ, θ ποιότθτα του αζρα κα μποροφςε να βελτιωκεί δραςτικά εντόσ 12
μθνϊν, όχι μόνο ςτθν περιοχι του Βελιγραδίου, αλλά και ςτθ Σερβία, εάν (ι) μειωκεί θ
περιεκτικότθτα ςε κείο ςτο μαηοφτ για κζρμανςθ και (ιι) εάν οι εκπομπζσ διοξειδίου του κείου
ςε ςτακμοφσ παραγωγισ ενζργειασ (οι οποίοι τελοφν υπό κρατικι διοίκθςθ ElektroprivredaSrbije) βρίςκονται ςτα επιτρεπόμενα όρια.

Το Δθμόςιο Χρζοσ τθσ Σερβίασ ανιλκε ςε 56,9% του ΑΕΠ ζωσ τα τζλθ Οκτωβρίου
Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν τθσ Σερβίασ, το Δθμόςιο Χρζοσ, ζωσ τα
τζλθ Οκτωβρίου ανιλκε ςε περίπου 29,69 δισ ευρϊ ι 56,9% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ. Ρριν από
περίπου ζνα μινα ανερχόταν ςε 56,7% του ΑΕΡ, ενϊ το 2019 ‘’ζκλειςε’’ με χρζοσ φψουσ 23,94
δισ ευρϊ ι 52% του ΑΕΡ. Επιπλζον, τθν περαςμζνθ Δευτζρα, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν, κ. Sinisa
Mali, διλωςε ότι θ Σερβία «αντζδραςε αποφαςιςτικά» ςτθν πανδθμία, διακζτοντασ
περιςςότερα από 6 δισ ευρϊ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομίασ. Ο τελευταίοσ,ανακοίνωςε επίςθσ
ςτο κρατικό κανάλι «RTS», ότι το 2021 κα δοκεί βαρφτθτα ςτισ επενδφςεισ κεφαλαίου, για τισ
οποίεσ κα διατεκοφν περίπου 2,8 δισ ευρϊ, κάτι που, ςφμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί
ςθμαντικό κίνθτρο για τθν οικονομικι ανάπτυξθ.

Η περιφερειακι ςυνδεςιμότθτα κρίςιμθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςερβικισ οικονομίασ Οι "Πράςινοι Διάδρομοι" επιταχφνουν τθ ροι αγακϊν.
Το άνοιγμα των "Ρράςινων Διαδρόμων- Green Corridors" των Δυτικϊν Βαλκανίων ςτα μζςα
Απριλίου 2020 επζτρεψε τθν ταχφτερθ ροι εμπορευμάτων ςτθν πιο κρίςιμθ φάςθ τθσ
πανδθμίασ του κοροναϊοφ.
Θ θμεριςια ροι 2.000 φορτθγϊν, τα οποία περίμεναν ζωσ και 20 ϊρεσ ςτα ςυνοριακά ςθμεία
ελζγχου, αυξικθκε ςε 13.000 φορτθγά τθν θμζρα.
Πςοι γνωρίηουν το κζμα τονίηουν ότι ο αρικμόσ κα μποροφςε να είναι μεγαλφτεροσ. Στθ
Σερβία, το ςφςτθμα των πράςινων διαδρόμων καλφπτει τα ςυνοριακά / διοικθτικά ςθμεία
ελζγχου Presevo, Sremska Raca, Gostun και CKP Merdare.
Ρϊσ λειτουργοφν οι Ρράςινοι Διάδρομοι:
- Θ κφρια ιδζα τθσ πρωτοβουλίασ είναι να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ μεταφορά ηωτικϊν
προμθκειϊν μζςω των πράςινων διαδρόμων ζναντι όλων των άλλων αγακϊν. Θ ροι τθσ
κυκλοφορίασ διαςφαλίηεται με 24ωρθ λειτουργία ςτα κρίςιμα ςθμεία ελζγχου / ςθμεία κοινισ
διζλευςθσ, όπου οι τελωνειακζσ και φυτοχγειονομικζσ διαδικαςίεσ εκτελοφνται με τον πιο
αποτελεςματικό τρόπο για όλα τα αγακά που κεωροφνται ηωτικισ ςθμαςίασ προμικειεσ ςφμφωνα το αρμόδιο υπουργείο.
Θ απρόςκοπτθ μεταφορά μζςω αυτϊν των ςθμείων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διατιρθςθ
των εμπορευμάτων , ειδικά όταν πρόκειται για ηωτικζσ προμικειεσ όπωσ τρόφιμα, βοοειδι,
ηωοτροφζσ, χθμικά και ιατρικά υλικά και αναλϊςιμα.
- Θ προτεραιότθτα που δίνεται ςτα οχιματα που μεταφζρουν αυτοφ του είδουσ τα
εμπορεφματα πραγματοποιείται μζςω του ςυςτιματοσ SEED (ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ των
αγροτϊν) .
- Θ αναγνϊριςθ των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με βάςθ τισ δαςμολογικζσ ετικζτεσ ςτισ
δθλϊςεισ εξαγωγισ και διαμετακόμιςθσ.
- Οι ςτακμοί τροφοδοςίασ καυςίμων ορίηονται επίςθσ κατά μικοσ των πράςινων διαδρόμων
και πρζπει να είναι διακζςιμοι ςτουσ οδθγοφσ εμπορευματικϊν οχθμάτων για να γεμίςουν τισ
δεξαμενζσ ι να αναπαυκοφν. Επίςθσ, ιςχφει προςωρινά θ αναςτολι όλων των υφιςτάμενων
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περιοριςμϊν ςτθ μεταφορά φορτίου, θ οποία ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ τθσ ροισ τθσ
κυκλοφορίασ και ςτθ μείωςθ του χρόνου ταξιδιοφ.

Ολοκλιρωςθ εξαγοράσ τθσ Komercijalna Banka
Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν τθσ Σερβίασ, κ. Sinisa Mali, ςτισ αρχζσ
Δεκεμβρίου 2020, θ διαδικαςία εξαγοράσ τθσ Komercijalna Banka από τθ Σλοβενικι NLB κα είχε
ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ του ζτουσ ενϊ ποςό περίπου 400 εκατ. ευρϊ κα καταβάλλονταν
ςτον κρατικό προχπολογιςμό. Τελικά, θ διαδικαςία πϊλθςθσ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30
Δεκεμβρίου 2020, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ του 83,23% των κοινϊν
μετοχϊν τθσ Komercijalna banka ςτθν NLB, με το τίμθμα να ανζρχεται ςτα 395 εκατ. ευρϊ.
Επιπλζον, περίπου 60 εκατ. ευρϊ είχαν ιδθ καταβλθκεί ςτο κράτοσ μζςω μεριςμάτων, το
οποίο είχε τεκεί ωσ όροσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ.
Σφμφωνα με τον κ. Mali, τμιμα του ςυνολικοφ ποςοφ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αποπλθρωμι
του χρζουσ ςτο Αηερμπαϊτηάν, φψουσ 170 εκατ. ευρϊ, το οποίο αφορά δάνειο λθφκζν το 2012
με επιτόκιο 4% και αποτελεί τθν πιο ακριβι πίςτωςθ τθσ χϊρασ. Επιπλζον, πρόςκεςε ότι το
κράτοσ κα προςπακιςει να εξοικονομιςει το υπόλοιπο ποςό, ζτςι ϊςτε, εάν είναι απαραίτθτο,
να χρθςιμοποιθκεί για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομίασ το 2021.
Σθμειϊνεται ότι, θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ Komercijalna Banka αφοροφςε μζροσ τθσ ςυμφωνίασ με
το ΔΝΤ, θ οποία ζλθγε ςτο τζλοσ του ζτουσ 2020.

Ο COVID-19 αυξάνει τθ ηιτθςθ για πλαςτικά υλικά-παράγωγα
Θ Umprom αποτελεί μια από τισ ελάχιςτεσ εταιρείεσ παραγωγισ πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν για
τθ βιομθχανία φαρμακευτικϊν, χθμικϊν και καλλυντικϊν ςτθ Σερβία.
Σφμφωνα με τθν οικονομικι διευκφντρια, κα Radmila Vagic, θ εταιρεία, θ οποία λειτουργεί ςτθ
ςερβικι αγορά για 33 χρόνια, πρόκειται να ξεκινιςει τθν καταςκευι ενόσ νζου ςυγκροτιματοσ
παραγωγισ ςτθν επιχειρθματικι ηϊνθ Volarsko Polje, ςτθν είςοδο τθσ Stara Pazova.
Σφμφωνα με το ςχζδιο πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, που εκπονικθκε από τθν Konsalting d.o.o.,
το ςυγκρότθμα κα αποτελείται από ζνα κτίριο διαχείριςθσ, μια αίκουςα παραγωγισ και τρεισ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, με ςυνοδευτικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ μια εργαλειοκικθ και μια
εγκατάςταςθ για τθν παραγωγι καλωδίων.
- Το νζο ςυγκρότθμα παραγωγισ κα είναι τριπλάςιο από το ςθμερινό, το οποίο βρίςκεται ςτθ
Stara Pazova και κα καταλαμβάνει ζκταςθ 3.800 m2. Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ ζχουν
ιδθ ξεκινιςει και αναμζνουμε να ξεκινιςουν οι επιχειριςεισ το επόμενο φκινόπωρο, τόνιςε θ
κα Radmila Vagic.

Ευκολότερθ πρόςβαςθ για τουσ νζουσ αγρότεσ ςτθ Σερβία ςε κονδφλια τθσ ΕΕ
Σφμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίασ, Διαχείριςθσ Υδάτων και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Σερβίασ,
επίκειται ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ IPARD II τθσ ΕΕ, κακϊσ και του Νόμου για τθ Γεωργία
και τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ, ϊςτε να καταςτεί πιο εφκολθ θ πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ για
τουσ νζουσ αγρότεσ. H ςθμαντικότερθ τροποποίθςθ αφορά τον οριςμό του όρου «νεαρόσ
αγρότθσ», ο οποίοσ μζχρι τϊρα αφοροφςε άτομα κάτω των 40 ετϊν κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ
λιψθσ κεφαλαίων από το IPARD. Εισ το εξισ κα αφορά άτομα κάτω των 40 ετϊν κατά τθν
περίοδο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για ζγκριςθ του ζργου. Αυτζσ οι αλλαγζσ κα επιτρζψουν ςτουσ
νζουσ που βρίςκονται ςτο ςυγκεκριμζνο θλικιακό όριο, να λάβουν επιπλζον 5% τθσ
επιχοριγθςθσ, ωσ προσ τθ ςυνολικι αξία τθσ επζνδυςθσ.
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Επζκταςθ τθσ εταιρείασ λιανικοφ εμπορίου BIG CEE και ςτον τομζα τθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ
"Το ςχζδιο τθσ BIG CEE είναι να αναπτυχκεί ςτθ Σερβία και ςε ολόκλθρα τα Βαλκάνια", διλωςε
ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όμπερτ Γιαχάβ (Yahav) ςτο πλαίςιο τθσ Διάςκεψθσ "CEO Summit
Beograd".
"Ξεκινιςαμε ςτο Νόβι Σαντ και τϊρα βριςκόμαςτε ςτο Βελιγράδι, το Ράνςεβο, το Ηρεντηάνιν.
Σχεδιάηουμε να επεκτακοφμε ςε όλθ τθ Σερβία (Novi Pazar, Νισ, Zlatibor, Subotica), καλϊ τουσ
εκπροςϊπουσ των τοπικϊν αυτοδιοικιςεων να επικοινωνιςουν μαηί μασ για να μπορζςουμε
να ςυνεργαςτοφμε" - ςθμείωςε ο κ. Yahav.
Επιςθμαίνει ότι το ςχζδιο είναι να αναπτυχκοφν από τθ Σερβία ωσ κζντρο ςε ολόκλθρα τα
Βαλκάνια.
- Θζλουμε να είμαςτε ςθμαντικόσ παίκτθσ ςτα Βαλκάνια, τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τθν Αλβανία,
τθ Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβοφνιο, τθν Κροατία, επεςιμανε ο Yahav.
Ρροςζκεςε επίςθσ, ότι θ εταιρεία ςχεδιάηει να παραμείνει και ςτθ Σερβία τθν επόμενθ
περίοδο.
Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ BIG CEE επεςιμανε επίςθσ ότι το ςχζδιο περιλαμβάνει επζκταςθ
των επενδφςεων τθσ εταιρείασ ςε ακίνθτα από τον τομζα λιανικισ και ςτον τομζα των logstics.
Θ BIG CEE διαχειρίηεται 200.000 τετραγωνικά μζτρα εμπορικϊν κζντρων, χϊρων γραφείων,
κζντρων εφοδιαςτικισ και οικιςτικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και περιςςότερα από 150.000
τετραγωνικά μζτρα γθσ που προορίηονται για μελλοντικι ανάπτυξθ.

H Σερβικι Κυβζρνθςθ ρφκμιςε τθν κατανομι ποςοςτϊςεων για ειςαγωγζσ οίνου από
τθν ΕΕ
Θ ςερβικι Κυβζρνθςθ εξζδωςε απόφαςθ με τθν οποία κακορίηει τθν κατανομι των
ποςοςτϊςεων για τθν ειςαγωγι 2,5 εκατ. λίτρων οίνου (wine quotas) από τθν ΕΕ με
προτιμθςιακι τιμι.
Θ κατανομι των ποςοςτϊςεων ειςαγωγισ οίνου κα περιλαμβάνει μια μζκοδο βαςιςμζνθ ςτθ
χρονολογικι ςειρά των τελωνειακϊν διαςαφιςεων (αρχι τθσ προτεραιότθτασ, first come first
served).
Θ ετιςια ποςόςτωςθ περιλαμβάνει τριμθνιαίεσ ποςοςτϊςεισ 625.000 λίτρων και οι
αχρθςιμοποίθτεσ ποςότθτεσ εντόσ ενόσ τριμινου προςτίκενται ςτισ επιτρεπόμενεσ ποςότθτεσ
ειςαγωγισ για το επόμενο τρίμθνο.
Το μζγιςτο ποςό που μπορεί να ειςάγει μια επιχείρθςθ ςε κάκε ζνα από τα τρία πρϊτα τρίμθνα
είναι το 15% τθσ τριμθνιαίασ ποςόςτωςθσ, δθλαδι 93.750 λίτρα.
Εάν μια επιχειρθματικι οντότθτα ειςάγει λιγότερο από αυτό το 15%, το υπόλοιπο ποςό
προςτίκεται ςτθν επιτρεπόμενθ ποςότθτα για το επόμενο τρίμθνο.

Καταςκευι εγκαταςτάςεων αποκείωςθσ
Τθν 1θ Δεκεμβρίου, ςτον κερμοθλεκτρικό ςτακμό παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ Nikola
Tesla B ςτο Ομπρζνοβατσ, ξεκίνθςε θ καταςκευι εγκατάςταςθσ αποκείωςθσ, θ οποία κα
κοςτίςει 210 εκατομμφρια ευρϊ.
Ραρευρζκθκαν ςτθν τελετι θ Υπουργόσ Ορυχείων και Ενζργειασ κα Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ, θ
Υπουργόσ Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ, κα Irena Vujovic, ο Ιάπωνασ διευκυντισ τθσ
Mitsubishi Power κ. Μιτςουγιάμα, και ο Ιάπωνασ πρζςβθσ ςτθ Σερβία κ. Takahito Katsumata.
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ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ
Δνημερωτικό Γελτίο Γεκέμβριος 2020


Η Διεκνισ Αγροτικι Ζκκεςθ διεξιχκθ διαδικτυακά ςτισ 14-18 Δεκεμβρίου 2020
Θ Διεκνισ Αγροτικι Ζκκεςθ Νόβι Σαντ, πραγματοποιικθκε φζτοσ διαδικτυακά, από τισ 14 ζωσ
τισ 18 Δεκεμβρίου. Συμμετείχαν πάνω από 130 εκκζτεσ από τθ Σερβία και το εξωτερικό, και οι
επιςκζπτεσ είχαν τθ δυνατότθτα να εγγραφοφν δωρεάν και να παρακολουκιςουν τθν
εκδιλωςθ διαδικτυακά ςτο www.expoonline.rs
Θ επικοινωνία μεταξφ των εκκετϊν και των επιςκεπτϊν πραγματοποιοφνταν μζςω
βιντεοκλιςεων, email ι chat, ενϊ το επιχειρθματικό κοινό είχε τθ δυνατότθτα
πραγματοποίθςθσ διαδικτυακϊν ςυναντιςεων με τουσ εκκζτεσ ςε πραγματικό χρόνο.


Μείωςθ του αρικμοφ τουριςτϊν τον Οκτϊβριο 2020 κατά 49,3% ςε ςχζςθ με το 2019
Σφμφωνα με τθν Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Σερβίασ (RZS), τον περαςμζνο Οκτϊβριο
ςθμειϊκθκαν 49,3% λιγότερεσ αφίξεισ τουριςτϊν ςτθ Σερβία ςε ςφγκριςθ με τον ίδιο μινα το
2019, ενϊ ο αρικμόσ των διανυκτερεφςεων ιταν χαμθλότεροσ κατά 37,5%. Ειδικότερα,
καταγράφθκαν 168.497 αφίξεισ, εκ των οποίων οι περιςςότερεσ (30%) ιταν ςτθν περιοχι τθσ
Sumadija και τθσ Δυτικισ Σερβίασ. Ωσ τελικό προοριςμό το Βελιγράδι είχε το 23,5% του
ςυνολικοφ αρικμοφ αφίξεων. Οι περιςςότερεσ αφίξεισ τουριςτϊν ιταν από το Ιςραιλ (6.805),
τθ Βοςνία- Ερηεγοβίνθ (6.610), τθν Τουρκία (2569) και το Μαυροβοφνιο (2.551). Ο ςυνολικόσ
αρικμόσ διανυκτερεφςεων ανιλκε ςε 528.777, με τισ περιςςότερεσ (42,1%) ξανά ςτθν περιοχι
τθσ Sumadija και τθσ Δυτικι Σερβία, ενϊ περιςςότερεσ από 104.000 διανυκτερεφςεισ
πραγματοποιικθκαν ςτο Βελιγράδι.

1. Σε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ, παρακαλείςτε όπωσ αναφζρεται θ πθγι.
2. Εφ’ όςον δεν επικυμείτε πλζον να λαμβάνετε τα Ενθμερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείςτε όπωσ αποςτείλετε ςχετικό
μινυμα ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο μασ (ecocom-belgrade@mfa.gr).
3. .Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρζχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουςίωσ και
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για παροχι ενθμζρωςισ τουσ ι για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. Η διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικών
δεδομζνων υπόκειται ςτα οριηόμενα ςτο εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ςχετικά με τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει (Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςταςία προςωπικών δεδομζνων
από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon.
4. Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο προζρχονται τόςο από επίςθμεσ πθγζσ(Κρατικι Στατιςτικι Υπθρεςία,
Κεντρικι Τράπεηα, ιςτοςελίδεσ Υπουργείων και δθμοςίων φορζων κ.α.),όςο και από ειδιςεισ ςε ζντυπα και άλλα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Το
Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου τθρεί επιφφλαξθ ωσ προσ τισ ειδθςεογραφικζσ πθγζσ για τισ οποίεσ δεν εγγυάται τθν ακρίβειά τουσ.
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