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Περίπου 30 ιαπωνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σήμερα στη Σερβία.
Ορισμένες από τις σημαντικότερες ιαπωνικές εταιρείες είναι οι: Nidec Corparation,
Asahi Food and Healthcare, Canon, Itochu Corporation, JTI, Mitsubishi Corporation, Toyo
Tires, Yazaki, Nippon και άλλες.
Ο όγκος εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες σύμφωνα με τα στοιχεία της Σερβικής
Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2021 αναμένεται να φθάσει περίπου τα 295 εκατ. Ευρώ
(περίπου 355 εκατ. Δολλ) τοποθετώντας την Ιαπωνία στην 30 η θέση των εμπορικών
εταίρων βάσει του όγκου εμπορίου1. Το 2020 το αντίστοιχο ποσό ήταν περίπου 221
εκατομμυρίων ευρώ.
Μεταξύ των δύο χωρών υπεγράφη Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, η οποία
τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2021.
Η Toyo Tires επένδυσε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ η Nidec Corporation
αναμένεται να επενδύσει στη Σερβία περισσότερα από τα μισά από τα 1,5 δισεκατομμύρια
ευρώ που προορίζονται για ευρωπαϊκά εργοστάσια.
Η ιαπωνική εταιρεία Nidec Corporation άρχισε να κατασκευάζει το εργοστάσιό της για
την παραγωγή κινητήρων για ηλεκτρικά οχήματα στο Νόβι Σαντ τον Δεκέμβριο του
2020. Στα εγκαίνια παρευρέθη ο Πρόεδρος της Σερβίας, κ. Vučić.
Τον Μάιο του 2021, διοργανώθηκε, από κοινού από το γραφείο του Ιαπωνικού
Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (JETRO) στη Βιέννη, την Αναπτυξιακή Υπηρεσία της
Σερβίας (RAS) και την Mizuho Bank Ltd, σεμινάριο για επενδύσεις στη Σερβία.
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Τον Οκτώβριο του 2021, η "Nippon Express", η μεγάλη ιαπωνική εταιρεία logistics, ίδρυσε
νέο υποκατάστημα στο Νόβι Σαντ.
Οι λοιπές ιαπωνικές επενδύσεις περιλαμβάνουν : (1) το έργο κατασκευής αποθείωσης
καυσαερίων για τον θερμοηλεκτρικό σταθμό Nikola Tesla, το έργο (2) "Ενέργεια από τα
απόβλητα" του Βελιγραδίου στη Vinča (μία γαλλο-ιαπωνική κοινοπραξία Itochu-Suez )
(3) τεχνική συνεργασία για το έργο εκσυγχρονισμού των δημόσιων αστικών μεταφορών
στην πόλη του Βελιγραδίου.
Το εργοστάσιο που κατασκευάζει η Toyo Tires στην Inđija θα είναι ένα
αυτοματοποιημένο εργοστάσιο με τεχνολογία αιχμής που θα τηρεί επίσης διάφορα
περιβαλλοντικά πρότυπα.
Άλλες Ιαπωνικές εταιρείες στη Σερβίας
Η πρώτη ιαπωνική επένδυση στη Σερβία ήταν η αγορά της Senta Tobacco Industry από την
Japan Tobacco International τον Μάιο του 2006. Από εκείνη την εξαγορά μέχρι σήμερα,
η εν λόγω εταιρεία έχει επενδύσει 169 εκατομμύρια δολάρια. Η Japan Tobacco
International κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή καπνού στη Σερβία, με μερίδιο
αγοράς άνω του 40%.
Η εταιρεία Asahi Food and Healthcare Co. Ltd. (μέρος της εταιρείας Asahi
Breweries), σε συνεργασία με τις εταιρείες Alltech και Mitsui Co. σχεδιάζει την πλήρη
επένδυση 45 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Fermin στη Σέντα (υπό αμερικανική ιδιοκτησία)
για την παραγωγή φυσικών πρόσθετων τροφίμων (ειδική μαγιά), για εξαγωγές στην
Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Ο εξοπλισμός έχει παραγγελθεί από Σέρβους
παραγωγούς, ενώ η επένδυση προβλέπει τη συνολική δημιουργία πάνω από 100 νέων
θέσεων εργασίας. Το εν λόγω εργοστάσιο λειτουργεί και εξάγει με επιτυχία.
Η Panasonic Electric Works (μέσω της θυγατρικής Vosloh, με έδρα το Lüdenscheid της
Γερμανίας) έχει παρουσία στη Σερβία από το 2010. Ξεκίνησε την παραγωγή ενεργειακά
αποδοτικών ηλεκτρονικών συσκευών για φωτισμό (μονάδες LED) το 2011.
Οι ιαπωνικές εταιρείες Itochu και Mitsui έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή
στην υλοποίηση επενδυτικών έργων προτεραιότητας στη Σερβία (κατασκευή γεφυρών,
πανευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών 10 και 7, υδροδότηση).
Η εταιρεία Shimizu (η οποία κατασκευάζει ιαπωνικά εργοστάσια στο εξωτερικό και
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτές) έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για
συνεργασία στη Σερβία.
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Τον Νοέμβριο του 2014 άνοιξε το γραφείο αντιπροσώπων της Yokogawa Electric
Corporation στο Βελιγράδι, ως αποτέλεσμα της πολυετούς παρουσίας της στην αγορά
της Σερβίας (τομέας βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου).

Πηγές:
1. Japanese Business Alliance in Serbia - https://jbas.rs
2. Foreign Investors Council - https://fic.org.rs
3. Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας-https://data.stat.gov.rs/Home/Result/170401?languageCode=enUS

4. https://seenews.com/news/japans-nidec-to-build-15-bln-euro-factory-in-serbia-737602
5. https://www.nipponexpress-holdings.com/en/press/2021/29-Oct-21-1.html
6. https://www.ekapija.com/en/news/3189891/development-agency-of-serbia-and-mizuhobank-sign-memorandum-for-support-to
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