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Οικονομικό Προφίλ 

 Σερβία ‐ Οικονομικά στοιχεία Α΄ τριμήνου 2021  
Το  πρώτο  τρίμηνο  του  2021,  το  πραγματικό  ακαθάριστο  ΑΕΠ  της  Σερβίας  αυξήθηκε  1,7% 
συγκρινόμενο  σε  ετήσια  βάση  και  1,9%  σε  τριμηνιαία  βάση,  σύμφωνα  με  την  εθνική 
στατιστική  υπηρεσία  της  χώρας.  Ο  κατασκευαστικός  τομέας  σημείωσε  σημαντική  αύξηση 
της  προστιθέμενης  αξίας  το  πρώτο  τρίμηνο  του  2021  ‐  19,5 %,  ακολουθούμενος  από  το 
λιανικό  και  το  χονδρικό  εμπόριο,  επισκευές  μηχανοκίνητων  οχημάτων,  μεταφορές  και 
υπηρεσίες  τροφίμων  (5,3 %)  τη βιομηχανία και  τον  τομέα διαχείρισης λυμάτων  (3,5 %).  Το 
εξωτερικό  εμπόριο  της  Σερβίας  τον  Ιανουάριο‐Απρίλιο  του  2021  ανήλθε  σε  14,88 
δισεκατομμύρια  ευρώ,  αυξημένο  17,6 %  σε  ετήσια  βάση,  με  τις  εξαγωγές  αυξημένες  κατά 
25,4  %  και  τις  εισαγωγές  12  %.  Οι  εξαγωγές  κατά  το  πρώτο  τρίμηνο  ανήλθαν  σε  6,58 
δισεκατομμύρια  ευρώ  και  οι  εισαγωγές  ανήλθαν  σε  8,29  δισεκατομμύρια  ευρώ,  με 
αποτέλεσμα  ένα  έλλειμμα  1,71  δισεκατομμυρίων  ευρώ  ‐  μειωμένο  κατά  20,6 %  σε  ετήσια 
βάση.  Ο  λόγος  εξαγωγών‐εισαγωγών  ήταν  79,4%,  από  71%  την  ίδια  περίοδο  του 
προηγούμενου έτους. H περιοχή της Βοϊβοντίνα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των 
εξαγωγών της Σερβίας (36,8%), ενώ η περιοχή του Βελιγραδίου είχε το μεγαλύτερο μερίδιο 
των  εισαγωγών  (45,7%).  Το  εξωτερικό  εμπόριο  ήταν  υψηλότερο  με  χώρες  με  τις  οποίες  η 
Σερβία έχει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 
63% του συνόλου. Η Γερμανία είναι μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Σερβίας για την υπό 
εξέταση περίοδο,  με  εξαγωγές στη Γερμανία αξίας 851  εκατομμυρίων ευρώ και  εισαγωγές 
από τη Γερμανία συνολικού ύψους 1,12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον Απρίλιο του 2021, 
η  Σερβία  εξήγαγε  αγαθά  αξίας  1,75  δισεκατομμυρίων  ευρώ  ‐  ή  73,2  %  περισσότερο  σε 
σύγκριση  με  τον  ίδιο  μήνα  του  προηγούμενου  έτους  ‐  ενώ  οι  εισαγωγές  ανήλθαν  σε  2,32 
δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση 63,6% σε ετήσια βάση. Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σερβίας τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 33,9% σε ετήσια βάση και 5,8% σε σχέση με τον μέσο 
όρο του 2020. Κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,1%. Η μεταποιητική βιομηχανία αυξήθηκε 42% τον Απρίλιο σε 
σχέση  με  τον  ίδιο  μήνα  του  προηγούμενου  έτους.  Η  βιομηχανική  παραγωγή  τον  Απρίλιο 
αυξήθηκε  1,4%  σε  σχέση  με  τον  Μάρτιο  ενώ,  σύμφωνα  με  τα  εποχικά  προσαρμοσμένα 
στοιχεία, H  βιομηχανική παραγωγή γνώρισε ανάπτυξη κατά 7,6%  τον Απρίλιο σε σχέση με 
τον μέσο όρο του 2020 και η μεταποίηση αυξήθηκε 8,4%. 
 

 Προβλέψεις για την οικονομία της Σερβίας 
Με  βάση  τις  αναλύσεις  που  διεξήχθησαν,  το  ΔΝΤ  αξιολόγησε  ότι  η  Σερβία  αντιμετώπισε 
καλά  την  πανδημία,  ενώ  η  πραγματική  αύξηση  του  ΑΕΠ  αναμένεται  να  ανέλθει  σε  6%  το 
2021. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για τα επόμενα έτη είναι 5% για το 2022 και το 2023, και 4%  
για το 2024  . Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, η οικονομία της Σερβίας, υποστηριζόμενη 
από  ένα  γενναιόδωρο  πακέτο  μέτρων  στήριξης,  ανέκαμψε  γρήγορα,  καταγράφοντας 
συρρίκνωση  1%  του  πραγματικού  ΑΕΠ  το  2020.  Οι  απώλειες  θέσεων  εργασίας 
περιορίστηκαν  κυρίως  στον    ανεπίσημο  τομέα,  ενώ  τον  Απρίλιο  του  2021  εγκρίθηκε  ένας 
συμπληρωματικός   προϋπολογισμός για την επέκταση της στήριξης στα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις,  λόγω  του  τρίτου και  του  τέταρτου  κύματος,  αλλά και  της ασθενέστερης από 
την αναμενόμενη, ανάκαμψης των εμπορικών εταίρων της χώρα. Επιπλέον, ο πληθωρισμός 
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παραμένει χαμηλός, ενώ οι αριθμοί των κρουσμάτων, μετά από μία έξαρση το Φεβρουάριο, 
έχουν μειωθεί σημαντικά χάρη στην ταχεία διάθεση των εμβολίων. 
 
 Standard & Poor : Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Σερβίας είναι BB + 
Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  Εθνικής  Τράπεζας  της  Σερβίας  (NBS),  η  Standard  &  Poor 
διατήρησε  την  πιστοληπτική  ικανότητα  της  Σερβίας  σε BB  +,  με  σταθερές  προοπτικές  για 
περαιτέρω αύξηση και απόκτηση επενδυτικής αξιολόγησης. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος 
αξιολόγησης  επισημαίνει  την  αξιόπιστη  νομισματική  πολιτική  της  NBS  καθώς  και  τη 
διατήρηση του Δημοσίου Χρέους σε μέτρια επίπεδα. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την Standard & Poor, η οικονομία της Σερβίας αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
ανθεκτική τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το γεγονός ότι η χώρα αντέδρασε καλά στην κρίση 
της  πανδημίας,  με  σημαντικά  μικρότερες  μακροοικονομικές  ανισορροπίες  σε  σύγκριση  με 
την περίοδο πριν από δέκα χρόνια, ενίσχυσε την οικονομία της χώρας και δημιούργησε χώρο 
για να αντιδράσει γρήγορα και με κατάλληλα μέτρα στην αρχή της κρίσης. Τόνισε επίσης, ότι 
η NBS  διατήρησε  τον  πληθωρισμό  σε  χαμηλό  και  σταθερό  επίπεδο,  κάτω  από  το 2%,  για 
πολλά  χρόνια  πριν  από  την  έναρξη  της  πανδημίας,  ενώ  η  ανάπτυξη  της  οικονομίας  της 
Σερβίας το 2020, παρά την πανδημία, σημείωσε μείωση μόνο 1%, έχοντας επανέλθει πλήρως 
– και ξεπεράσει τα επίπεδα ανάπτυξης προ κρίσης, ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2021. 
Τέλος,  ο  οργανισμός  αναμένει  ότι  ο  λόγος  δημοσιονομικού  ελλείμματος  προς  το  ΑΕΠ  θα 
βρεθεί ξανά σε πτωτική πορεία από το επόμενο έτος. 
 
 UNCTAD: Οι εισροές ΑΞΕ στη Σερβία ανήλθαν σε 3,44 δις δολάρια το 2020 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τις επενδύσεις του UNCTAD (United Nations Conference 
on Trade and Development), οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη Σερβία ανήλθαν σε 
3,44 δις δολάρια το 2020 (ετήσια μεταβολή ‐19%). Η Σερβία καταλαμβάνει την τρίτη θέση ‐ 
μετά    τη Ρωσία  (9,7  δις  δολάρια)  και  το Καζακστάν  (3,9  δις  δολάρια)  ‐ ως προς  τις  εισροές 
επενδύσεων  σε  οικονομίες  υπό  μετάβαση.  Σύμφωνα  με  την  έκθεση,  όσον  αφορά  στις 
επενδύσεις,  η  κρίση  της  πανδημίας  στη  Σερβία  επηρέασε  κυρίως  το  ύψος  των 
επανεπενδυθέντων  κερδών  αλλά  και  τις  εξαγωγικές  δραστηριότητες  ‐  καθώς  τα 
προβλήματα  στην  παγκόσμια  εφοδιαστική  αλυσίδα,  οδήγησαν  σε  διακοπές  στην 
παραγωγική  διαδικασία.  Η  μεταποίηση  ήταν  ο  τομέας  που  επλήγη  περισσότερο  από  την 
ύφεση στις ΑΞΕ, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής  μηχανημάτων και εξοπλισμού, της 
μεταλλουργίας  και  της  βιομηχανίας  πλαστικού  και  καουτσούκ.    Ο  Οργανισμός  Ανάπτυξης 
της  Σερβίας  (RAS),  προέβη  σε  σημαντικές  ενέργειες,  χρησιμοποιώντας  προγράμματα 
κινήτρων αλλά και νέα εργαλεία  (νέα κίνητρα σε ελεύθερες οικονομικές ζώνες ελκυστικές, 
μέτρα  προστασίας  της  υγείας,  μειώσεις  μισθωμάτων,  διευκόλυνση  της  εξ  αποστάσεως 
εργασίας κ.ά.) προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στον επενδυτικό τομέα, 
Σημειώνεται  ότι,  στο  πλαίσιο  του  σχεδίου  συγχρηματοδότησης  επενδυτικών  έργων, 
υπογράφηκαν  το  2020,  20  συμβάσεις  με  εταιρείες  οι  οποίες  σχεδιάζουν  να  επενδύσουν 
περίπου 1,4 δις δολάρια, δημιουργώντας 5.000 θέσεις εργασίας. 
Τέλος, σύμφωνα με δηλώσεις του ο Προέδρου, Αλ. Βούτσιτς, κατά τη διάρκεια ομιλίας του 
σχετικά με την οικονομία της Σερβίας, κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2021, οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις στη Σερβία ανήλθαν σε 1.413.000.000 ευρώ, πόσο αντίστοιχο με αυτό των πέντε 
πρώτων μηνών του 2019, και κατά 12,7% αυξημένο σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020. 
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 Kopaonik Business Forum – Επιχειρηματικό Περιβάλλον και ΑΞΕ 
Κατά  τη  διάρκεια  του  φετινού  Kopaonik  Business  Forum,  μεταξύ  των  θεμάτων  που 
συζητήθηκαν ήταν το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι άμεσες επενδύσεις στη Σερβία. Στις 
συζητήσεις  αυτές,  έλαβαν  μέρος  μερικοί  από  τους  μεγαλύτερους  επενδυτές  και 
εκπροσώπους των εγχώριων και ξένων εργοδοτικών ενώσεων.   Σε ερώτημα σχετικά με τα 
κύρια προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Σερβίας, οι 
απαντήσεις  εστιάστηκαν  στα  θέματα  της  διαφθοράς  και  διαφάνειας,  της  
αναποτελεσματικότητας του δικαστικού σώματος και της δημόσιας διοίκησης, της ανάγκης 
δημιουργίας  ενός  γρήγορου  και  σαφούς  νομικού  συστήματος,  καθώς  και  στην  έλλειψη 
εργατικού  δυναμικού  σε  ορισμένους  τομείς.  Τέλος,  ως  σημαντικό  πρόβλημα  τέθηκε  και  η 
στάση του κράτους απέναντι στις τοπικές επιχειρήσεις, χωρίς τις επενδύσεις των οποίων, δεν 
θα υπήρχαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης  της  τάξεως του 6‐7%.  Τα  τελευταία 10  χρόνια,  οι 
άμεσες  ξένες  επενδύσεις  έχουν αυξηθεί από 3  σε 8,3%  του ΑΕΠ, ως συνέπεια  της ύπαρξης 
καλής  και  φθηνής  εργασίας,  εμπορικών  συμφωνιών  και  εγγύτητας  σε  διάφορες  αγορές, 
καθώς  και  της  μακροοικονομικής  σταθερότητας,  των  χαμηλών  τιμών  και  της  σταθερής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
 
 Μισθοί στη Σερβία ‐Απρίλιος 2021  
Σύμφωνα  με  την  σερβική  Στατιστική  Υπηρεσία,  ο  μέσος  ακαθάριστος  μισθός  στη  Σερβία 
ανήλθε  τον  Απρίλιο  του  2021  σε  89.582  RSD  (περίπου  760  ευρώ),  ενώ  ο  μέσος  καθαρός 
μισθός  σε 64.948 RSD  (περίπου  550  ευρώ).  Η  αύξηση  των  ακαθάριστων  μισθών  κατά  την 
περίοδο Ιανουαρίου ‐ Απριλίου 2021, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι ανήλθε σε 7,8% σε 
ονομαστικούς  όρους,  και  σε  6,0%  σε  πραγματικούς  όρους.  Αντίστοιχα,  οι  καθαροί  μισθοί 
αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ονομαστικούς όρους και κατά 6,2% σε πραγματικούς. 
Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, η αύξηση του μέσου ακαθάριστου μισθού ανέρχεται 
σε 9,9% σε ονομαστικούς όρους και κατά 6,9% σε πραγματικούς, ενώ του καθαρού σε 10,2% 
και 7,2%, αντίστοιχα. Τέλος, ο διάμεσος καθαρός μισθός για τον Απρίλιο του 2021 ανήλθε σε 
49.230  RSD  (420  περίπου  ευρώ),  το  οποίο  σημαίνει  ότι  το  50%  των  εργαζομένων  έλαβε 
αμοιβές έως και αυτό το ποσό. 
 
 

Υποδομές‐Μεταφορές‐Κατασκευαστικά 

 Υπογραφή  σύμβασης  για  τον  εκσυγχρονισμό  της  σιδηροδρομικής  γραμμής 
Subotica ‐ Horgos (ουγγρικά σύνορα)  
Υπεγράφη στις 13 Ιουνίου τ.έ., η  σύμβαση για εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής 
Subotica‐Horgos, με προθεσμία 14 μηνών για την ολοκλήρωση των έργων.  
Σύμφωνα  με  την  ιστοσελίδα  της  Σερβικής  Κυβέρνησης,  μετά  την  ολοκλήρωση  των 
εργασιών,  η  γραμμή αυτή θα  είναι μια από  τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη,  με  ταχύτητες 
έως  120  χιλιόμετρα  την  ώρα.  Ειδικότερα,  η  σύμβαση  προβλέπει  την  ανακατασκευή 
σιδηροδρομικού  τμήματος  μήκους  26,63  χιλιομέτρων  καθώς  και  των  κτιριακών 
εγκαταστάσεων  των  σταθμών  Palić,  Bački  Vinogradi  και  Horgoš,  Javno  Skladište  και 
Hajdukovo.  
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Το έργο έχει αναλάβει κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας RZD International, με την σερβική 
Karin Komerc, η οποία επιλέχθηκε βάσει διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο τ.έ. Η 
αξία της προσφοράς της κοινοπραξίας ‐ η οποία ήταν η μοναδική που συμμετείχε ‐ ανέρχεται 
σε 10.227.146.290,06 RSD χωρίς ΦΠΑ (περίπου 86,7 εκατ. Ευρώ). 
 
 

Εμπόριο‐Επιχειρηματικότητα 

 Η  Nordeus,  μία  από  τις  πιο  επιτυχημένες  τοπικές  εταιρείες  πληροφορικής, 
εξαγοράσθηκε από την αμερικανική εταιρεία Take‐Two Interactive για 378 εκατ. δολ. 
Η  σερβική    Nordeus,  η  εταιρεία  που  δημιούργησε  ένα  από  τα  πιο  επιτυχημένα 
βιντεοπαιχνίδια και πιθανώς ένα από τα πιο επιτυχημένα σερβικά προϊόντα, το Top Eleven, 
ανακοίνωσε  ότι  εξαγοράστηκε  από  την  Take‐Two  Interactive,  μία  από  τις  μεγαλύτερες 
εταιρείες  τυχερών  παιχνιδιών.  Η  αμερικάνικη  εταιρεία  έχει  τα  δημοφιλή  βιντεοπαιχνίδια 
Rockstar Games και 2K ενώ έχει αναπτύξει πολλά πετυχημένα προϊόντα στον κλάδο, όπως το 
Grand  Theft Auto,  το Red Dead,  το Bioschock  και  πολλά  άλλα.  Όπως  ανακοινώθηκε  στην 
πύλη της Take Two,  η εταιρεία εξαγόρασε τη Nordeus  για 378  εκατομμύρια USD. Η αρχική 
τιμή  των 225  εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αποτελείται  από μετρητά  και 90  εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ σε κοινές μετοχές. Η Nordeus ιδρύθηκε το 2010 και πολύ γρήγορα παρουσίασε 
σημαντική  ανάπτυξη.  Σήμερα,  είναι  μια  από  τις  πιο  επιτυχημένες  εταιρείες  στα  τυχερά 
παιχνίδια  και  πιθανώς μία από  τις  πιο  επιτυχημένες  εταιρείες  στη Σερβία.   Το Top Eleven,  
πρόσφατα  κατέλαβε  την  πέμπτη  θέση  σε  μια  έκθεση  σχετικά  με  τα  πιο  κερδοφόρα 
ποδοσφαιρικά  παιχνίδια.  Εκτός  από  το  Top  Eleven,  η  εταιρεία  έχει  ξεκινήσει  ένα  άλλο 
παιχνίδι  ποδοσφαίρου,  καθώς  και  ένα  επικό  παιχνίδι  στρατηγικής.  Η Nordeus  έχει  διεθνή 
φήμη.  Μεταξύ  άλλων,  το  2011,  κέρδισε  το  βραβείο  ως  η  καλύτερη  ευρωπαϊκή  start‐up 
τυχερών  παιχνιδιών.  Εκτός  από  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες,  είχαν  επίσης 
πολλές κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες,  όπως ανθρωπιστικές  εκστρατείες,  ενώ είναι 
συνιδρυτής  της  Ένωσης  Σερβικών  Παιχνιδιών  (SGA)  και  της  Ψηφιακής  Πρωτοβουλίας 
Σερβίας  (DSI).  Αυτή  είναι  μια  από  τις  πιο  σημαντικές  εξαγορές  αυτού  του  τύπου  στη 
βιομηχανία πληροφορικής της Σερβίας, και μπορεί να συγκριθεί με την εξαγορά της Nutanix 
από την Frame, την απόκτηση της Eipix από την Playrix, την εξαγορά της 3lateral από την Epic 
Games και την εξαγορά αγορά των Mad Hat Games από το Swedish Embracer Group. 

 Δημιουργία  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Παροχής  Διοικητικών  Υπηρεσιών  για 
Επιχειρήσεις  
Ξεκίνησε  η  δημιουργία  του  Μητρώου  Διοικητικών  Διαδικασιών  μέσω  της  ιστοσελίδας 
rap.euprava.gov.rs, η οποία θα προσφέρει διαδικτυακά  περισσότερες από 1.600 διαδικασίες ‐ 
υπηρεσίες που παρέχει η δημόσια διοίκηση σε επιχειρήσεις. 
Μέσω της ιστοσελίδα θα είναι δυνατή η διενέργεια μιας διαδικασίας εξ’ολοκλήρου – από την 
πληροφόρηση σχετικά με τα έντυπα και τα απαραίτητα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με 
το  εκάστοτε  αίτημα,  οδηγίες  για  την  υποβολή  του  αιτήματος  έως  και  την  καταβολή  των 
αναγκαίων τελών και πληρωμών.  
Σύμφωνα  με  την  Δ/ντρια  της  Γραμματείας  Δημοσίων  Πολιτικών,  κ.  Bojana  Tosic‐  η  πύλη 
αυτή θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δημοσίων υπηρεσιών από πολίτες,  οι  οποίοι 
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θέλουν να λάβουν πληροφορίες ή κάποιο έντυπο σχετικά με μια διαδικασία, ενώ επίσης θα 
εξοικονομείται  χρόνος  και  για  τους  ίδιους.  Ως  αποτέλεσμα  θα  βελτιωθεί  η 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές και 
προβλέψιμο  επιχειρηματικό  περιβάλλον.  Τέλος,  πρόσθεσε  ότι  μέχρι  το  2022,  θα  έχουν 
ενσωματωθεί όλες οι διαδικασίες που αφορούν τους πολίτες στο μητρώο, ενώ έως το τέλος 
του  2023,  σχεδιάζεται  να  έχουν  προστεθεί  και  οι  σχετικές  διαδικασίες  της  Αυτόνομης 
Επαρχίας της Βοϊβοντίνας καθώς και των μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Σημειώνεται,  ότι  σύμφωνα  με  την  Tosic,  αρχικά,  μόνο  1.600  θα  υπηρεσίες  θα  είναι 
διαθέσιμες, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά κάθε μέρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 
όλες  οι  διαδικασίες  και  οι  υπηρεσίες  θα  είναι  διαθέσιμες  έως  τα  μέσα  Αυγούστου,  ενώ  η  
αγγλική έκδοση της πύλης θα είναι διαθέσιμη από τον Απρίλιο του 2022. 

 
 
 

Ενέργεια‐ Περιβάλλον  

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σερβία. 
Κατά  τη  διάρκεια  του  ‐  διοργανωθέντος  από  την  ΜΚΟ  Smart  Kolektiv  ‐  περιφερειακού 
Συνεδρίου  «Transition  to  a  Green  Economy»  στις  8  Ιουνίου,  η  Υπουργός  Προστασίας 
Περιβάλλοντος,  κα  Irena  Vujovic  δήλωσε  ότι  η  Σερβία  χρειάζεται  περισσότερους  από  350 
σταθμούς  επεξεργασίας  λυμάτων  και  10.000  χιλιόμετρα  δικτύου  αποχέτευσης,  τονίζοντας 
παράλληλα, ότι έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 2.500 παράνομες τοποθεσίες απόρριψης 
λυμάτων.  Σύμφωνα  με  την  ίδια,  τα  μεγαλύτερα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  στη  Σερβία, 
αφορούν  την  ατμοσφαιρική  ρύπανση  και  τη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  και  των 
λυμάτων.  Επιπλέον,  η    Υπουργός  υπενθύμισε  ότι,  χάρη  στα  δάνεια  της  Αναπτυξιακής 
Τράπεζας  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  θα  κατασκευαστούν  27  μονάδες  επεξεργασίας 
λυμάτων, καθώς και μονάδες ανακύκλωσης σε οκτώ περιοχές,   οι οποίες θα καλύπτουν 50 
δήμους στη Σερβία.  
 
 

Χρηματοδότηση  

 Η Σερβική Κυβέρνηση αποφασίζει υπέρ ενός νέου προγράμματος συνεργασίας με 
το ΔΝΤ 
Η Σερβική Kυβέρνηση αποφάσισε υπέρ ενός νέου προγράμματος συνεργασίας με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, το οποίο για άλλη μια φορά θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, χωρίς 
δανεισμό κεφαλαίων. O Yπουργός Sinisa Mali είπε ότι η νέα ρύθμιση ήταν πολύ σημαντική 
για τη Σερβία για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και της αξιοπιστίας της χώρας. "Αυτό 
που  θέλουμε  να  επιτύχουμε  είναι  να  διατηρήσουμε  τα  υπάρχοντα  αποτελέσματα  και  να 
συνεχίσουμε τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε η Σερβία να επιτύχει ακόμη 
υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης", σημείωσε ο Σέρβος Υπουργός. 
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 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγκρίνει δάνειο 50 εκατ. ευρών για σερβικές 
εταιρείες (MME) 
Η  ΕΤΕ  και  η  UniCredit  Bank  Serbia  υπέγραψαν  στις  28  Ιουνίου  μια  συμφωνία  για  την 
εξασφάλιση 50 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στη  Σερβία  προκειμένου  να  βοηθηθούν  στην  προσπάθεια  ανάκαμψης  από  την  πανδημική 
κρίση  COVID‐19.  Η  πίστωση  θα  βοηθήσει  τις  επιχειρήσεις  να  ξεπεράσουν  τις  οικονομικές 
δυσκολίες που προκαλούνται από  την πανδημία,  διατηρώντας ρευστότητα και θέσεις  εργασίας, 
σύμφωνα με το δελτίο τύπου. 
 
 Χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων στη Σερβία 
 Η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Ανασυγκρότησης  και  Ανάπτυξης  (ΕΤΑΑ)  και  η  Erste  Bank 
εξασφάλισαν  χρηματοδότηση  ύψους  10  εκατ.  ευρώ  για  επενδύσεις  στην  ενεργειακή 
απόδοση  κτιρίων  στη  Σερβία.  Η  Erste  Bank  θα  εκδώσει  δάνεια  για  την  τοποθέτηση 
θερμομόνωσης, παραθύρων, αντλιών θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών,  ενώ οι χρήστες 
θα  έχουν δικαίωμα  επιστροφής  έως και 20%  του συνολικού ποσού  της  επένδυσής  τους. Η 
χρηματοδότηση  αυτή  αποτελεί  μέρος  του  προγράμματος  «Green  Economy  Financing 
Facility»  (GEFF)  για  τα  Δυτικά  Βαλκάνια,  το  οποίο  υποστηρίζει  επενδύσεις  σε  ενεργειακή 
απόδοση  για  την  οικοδόμηση  μιας  πιο  πράσινης  και  βιώσιμης  οικονομίας,  με  τα  συνολικά 
κεφάλαια  να  ανέρχονται  σε  135  εκατ.  Ευρώ.  Το  πρόγραμμα υποστηρίζεται  από  την  ΕΕ,  το 
Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) και την Αυστρία. Σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, 
μέχρι  στιγμής  πάνω  από  2.200  νοικοκυριά  στη  Σερβία  έχουν  βελτιώσει  την  ενεργειακή 
απόδοση  των  σπιτιών  τους,  με  τη  βοήθεια  των  δανείων  του  GEFF,  ενώ  οι  συνολικές 
επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 7,6 εκατ. Ευρώ. 
 
 Αναπτυξιακό πρόγραμμα EU PRO ‐ In step with Europe 
Κατά  τη  διάρκεια  διαδικτυακής  έκθεσης  για  το  αναπτυξιακό  πρόγραμμα EU PRO  ‐  In  step 
with  Europe  (διαθέσιμη  στο  https://euprosajamprojekata.rs/login),  η  Υπουργός  Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης κα Jadranka Joksimovic, χαρακτήρισε ότι το εν λόγω πρόγραμμα, ως ένα από 
τα πιο σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με  την ΕΕ,  η οποία αποτελεί  τον 
σημαντικότερο  εταίρο,  δωρητή  και  επενδυτή  της  Σερβίας.  Σύμφωνα  με  την  ίδια,  όλοι  οι 
συμμετέχοντες  επωφελούνται  πραγματικά  από  το  πρόγραμμα,  και  ιδιαιτέρως  οι  τοπικές 
κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, οι ΜμΕ και ο πληθυσμός Ρομά.  
Σύμφωνα  με  Δελτίο  Τύπου  του  EU  PRO,  η  ΕΕ,  μέσω  του  προγράμματος,    συνέβαλε  σε 
καλύτερες  συνθήκες  διαβίωσης  σε  99  τοπικές  αυτοδιοικήσεις.  Στα  αποτελέσματα  του 
προγράμματος  συγκαταλέγονται  η  δημιουργία  περισσότερων  από  1.700  νέων  θέσεων 
εργασίας, η συμβολή στην προσέλκυση νέων επενδύσεων αξίας 30 εκατ. ευρώ, καθώς και η 
καλύτερη ποιότητα ζωής για περισσότερους από 162.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πλέον 
βελτιωμένη  πρόσβαση  σε  κοινοτικές,  υγειονομικές  και  κοινωνικές  υπηρεσίες  και 
εκπαίδευση.  Ο  Επικεφαλής  της  Αντιπροσωπείας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στη  Σερβία, 
Πρέσβης,  κ.  Fabrizi,  υπογράμμισε  την  ήδη  ορατή  θετική  συμβολή  των  341  έργων  που 
υλοποίησε το EU PRO στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
του  ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,  των υποδομών και  της  κοινωνικής  ένταξης. 
Πρόσθεσε  επίσης,  ότι  203  επιχειρήσεις  που  υποστηρίχθηκαν  μέσω  του  προγράμματος 
δημιούργησαν 582  θέσεις  εργασίας,  εκ  των οποίων σχεδόν  οι  μισές  καταλαμβάνονται  από 
γυναίκες,  ενώ  τα  έργα  που  υλοποιήθηκαν  σε  συνεργασία  με  τις  τοπικές  κυβερνήσεις 
συνέβαλαν  στη  βελτίωση  της  τοπικής  οικονομίας.  Ένα  μέρος  των  κεφαλαίων 
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ανακατευθύνθηκε  στην  προμήθεια  ιατρικού  εξοπλισμού  για  την  αντιμετώπιση  της 
πανδημίας. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους σχετικούς Διαγωνισμούς διαθέσιμες 
στα:  https://eupro.org.rs/en/onama/o‐programu, https://euprosajamprojekata.rs/login 

 
 
Επενδύσεις  

 Η  Hemofarm  ανακοινώνει  επενδύσεις  ύψους  40  εκατομμυρίων  ευρώ  σε 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στην περιοχή 
Η  Hemofarm  ανακοίνωσε  επενδύσεις  40  εκατομμυρίων  ευρώ  για  το  τρέχον  έτος  σε 
εγκαταστάσεις, νέο εξοπλισμό και εφαρμογή των τελευταίων προτύπων στη φαρμακευτική 
βιομηχανία. 
Το  σχέδιο  προβλέπει  επενδύσεις  στη  λειτουργία  της Hemofarm  στη  Σερβία  (εγκαταστάσεις  στο 
Vrsac  και  Sabac)  περίπου  28  εκατομμυρίων  ευρώ  και  στη  Βοσνία‐Ερζεγοβίνη  (Hemofarm 
Banjaluka) περίπου 10 εκατομμυρίων, ενώ 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για ενίσχυση των 
επιχειρήσεων της εταιρείας στο Μαυροβούνιο (Hemomont στην Ποντγκόριτσα), σύμφωνα με το 
δελτίο  τύπου  της  εταιρείας  και  προσθέτει  ότι  προγραμματίζονται  επίσης  επενδύσεις  για  την 
προμήθεια  νέου  εξοπλισμού  για  το  εργαστήριο  στην  Τιμισοάρα  που  λειτουργεί  ως  μέρος  του 
Ομίλου Hemofarm και το οποίο πιστοποιεί φάρμακα που εξάγονται στην ΕΕ. 
Από  το 2006,  η Hemofarm  είναι  μέλος  του  ομίλου Stada,  το  οποίο  έχει  επενδύσει  περίπου 300 
εκατομμύρια  ευρώ  στον  εκσυγχρονισμό  των  εγκαταστάσεων,  του  εξοπλισμού  και  των  νέων 
εγκαταστάσεων της Hemofarm, υπενθυμίζει το δελτίο τύπου. 
 
 Οι αρχές  της πόλης  του Βελιγραδίου ενέκριναν  την  τοποθεσία  του  εργοστασίου 
εμβολίων Sinopharm 
Ο  Οργανισμός  Κτηματικής  Ανάπτυξης  του  Βελιγραδίου  κατέληξε  στην  τοποθεσία  ενός 
εργοστασίου που θα παράγει  το κινεζικό εμβόλιο  Sinopharm.  Το εργοστάσιο θα βρίσκεται 
στην  οικονομική  ζώνη  του Autoput,  κοντά  στην  προαστιακή  περιοχή  του Zemun  Polje.Το 
εργοστάσιο, το οποίο αρχικά θα συσκευάσει και αργότερα θα παράγει το εμβόλιο Sinopharm, 
θα  είναι  μια  κοινή  επένδυση  από  τη  Σερβία,  την  Κίνα  και  τα  Ηνωμένα  Αραβικά  Εμιράτα, 
ανακοίνωσε ο δήμος του Zemun. Το εργοστάσιο θα περιλαμβάνει μια εγκατάσταση για την 
παραγωγή PCR  τεστ  και  αναμένεται  να  διαθέτει 2  εκ.    δόσεις  του  εμβολίου Sinopharm  το 
μήνα.    Η  σερβική  πλευρά  θα  παρέχει  την  έκταση  και  τις  υποδομές  ανάπτυξης  για  το 
εργοστάσιο,  ενώ η άµεση αυτή παραγωγική επένδυση θα εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες 
του εμβολίου Sinopharm για τη Σερβία, καθώς και για την περιοχή. 
 
 Η  κινεζική  εταιρεία  TBEA,  ενδιαφέρεται  για  την  κατασκευή  θερμοηλεκτρικού 
σταθμού στο Kragujevac 
Η  κινεζική  εταιρεία  TBEA  ενδιαφέρεται  να  κατασκευάσει  ένα  νέο  θερμοηλεκτρικό 
εργοστάσιο   στο Kragujevac.  Η  Υπουργός  Ορυχείων  και  Ενέργειας  της  Σερβίας  κα  Ζόρανα 
Μιχάιλοβιτς μίλησε με εκπροσώπους της TBEA σχετικά με το πιθανό έργο κατασκευής του 
θερμοηλεκτρικού σταθμού Kragujevac, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ορυχείων και Ενέργειας. 
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‐ Η Σερβία είναι ανοιχτή σε νέες επενδύσεις στην ενέργεια και είμαστε ανοιχτοί σε συνομιλίες για 
όλα τα πιθανά έργα. Όσον αφορά το έργο κατασκευής του  Kragujevac, τα περαιτέρω βήματα θα 
εξαρτηθούν από  το  τι  δείχνει η προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας και  η ομάδα εργασίας  της 
κυβέρνησης, η οποία πρόκειται να σχηματιστεί, και η οποία θα ασχοληθεί με το έργο ‐ τόνισε η κα 
Μιχάιλοβιτς. Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού γραφείου της TBEA, κ. Zhang Weiwei, δήλωσε 
ότι  η  εταιρεία  ανέλυσε  τις  δυνατότητες  επενδύσεων  στη  Σερβία,  ιδίως  όσον  αφορά  τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών σταθμών,  των 
ηλιακών σταθμών παραγωγής  ενέργειας  και  των αιολικών πάρκων,  καθώς και  των  έργων 
ηλεκτροπαραγωγής  αερίου.  Η  TBEA  παράγει  εξοπλισμό  για  τη  μεταφορά  και  διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων έργων ΑΠΕ. 

 Συνάντηση  της  Πρωθυπουργού  κας  Brnabic  με  εκπροσώπους  της  κινεζικής 
Shandong Hi‐Speed Group  
Κατά  τη  διάρκεια  συνάντησης  της  Πρωθυπουργού  της  Σερβίας,  κας  Ana  Brnabic,  με  τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή, κ. Meng Yang καθώς και εκπροσώπους του κινεζικού Shandong Hi‐
Speed  Group  συζήτησαν  για  τα  τρέχοντα  έργα,  καθώς  και  για  τις  δυνατότητες  και  για 
μελλοντική συνεργασία,  ειδικά όσον αφορά τις οδικές υποδομές. Η  κα Brnabic,  επεσήμανε 
ότι η οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση μεγάλων 
έργων υποδομής, στα οποία συμμετέχουν κινεζικές εταιρείες, ενώ σημείωσε ότι η Shandong 
Hi‐Speed Group έχει αποδειχθεί αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης όσον αφορά τα 
έργα  που  έχει  αναλάβει  στη  Σερβία.  Στα  έργα  αυτά  περιλαμβάνονται  η  κατασκευή  του 
αυτοκινητόδρομου  Valjevo‐Lajkovac,  όπως  και  τμήματα  του  Διαδρόμου  11,  τα  οποία 
υπερβαίνουν  τα  50  χιλιόμετρα  (Obrenovac‐Ub  και  Lajkovac‐Ljig).  Επίσης,  η  εταιρεία 
Shandong Hi‐Speed Group εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τα έργα κατασκευής της εθνικής 
οδού  Βελιγραδίου  (Borca)  ‐Zrenjanin  και  Zrenjanin‐Novi  Sad.  Η  Πρωθυπουργός  τόνισε  τη 
σημασία των έργων αυτών και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της κινεζικής εταιρείας που 
συμμετείχαν σε αυτά. Ο κ. Meng Yang ευχαρίστησε με τη σειρά του την Πρωθυπουργό για 
την αναγνώριση του έργου της εταιρείας στη Σερβία, προσθέτοντας ότι αποτελεί κίνητρο για 
να συνεχίσουν τις  εργασίες  τους,  αλλά και  λειτουργήσουν ως  επιτυχημένο παράδειγμα για 
περισσότερες επενδύσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Σερβία. 
 
 Εξαγορά της εταιρείας  "Vocar" από την ελληνική Agrifreda  
Σύμφωνα  με  δηλώσεις  του  Υπουργού  Γεωργίας  της  Σερβίας,  κ.  Branislav  Nedimović,  η 
ελληνική  εταιρεία  Agrifreda  προέβη  σε  εξαγορά  στις  αρχές  Ιουνίου,  της  υπό  πτώχευσης 
εταιρείας‐παραγωγού  κερασιών  και  φρούτων‐  Vocar  η  οποία  δραστηριοποιείται  στην 
περιοχή της Merošina. 
Σύμφωνα με  τον Δήμαρχο  της Merošina,  κ. Sasa  Jovanović,  η   Agrifreda  αγόρασε  τη Voćar 
μέσω  της  εταιρείας  Vocarescar  doo  με  έδρα  το  Βελιγράδι,  ενώ  η  διαδικασία  πώλησης 
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εποπτείας της Πτωχευτικής Διαδικασίας (Bankruptcy 
Supervision  Authority).  Η  Υπηρεσία  ανακοίνωσε  στα  τέλη  Μαΐου  ότι  προσφέρθηκαν  23,4 
εκατομμύρια δηνάρια για την αγορά της εταιρείας Voćar η οποία είναι 10 φορές μικρότερη 
από την εκτιμώμενη αξία της επιχείρησης. .   

 
Ανταγωνισμός‐Διεθνή 
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 Εγκαινιάστηκε η επιχειρηματική πλατφόρμα ΕΕ‐Δυτικών Βαλκανίων 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και  το Φόρουμ Επενδύσεων Επιμελητηρίου Δυτικών Βαλκανίων 6 
(WB6 CIF)  εγκαινίασαν μια κοινή πλατφόρμα ΕΕ‐WB6  (https://www.wb6cif.eu/projects),  στην 
οποία  συμμετέχουν  επιχειρήσεις  από  την  περιοχή  και  εκπρόσωποι  της  ΕΕ,  με  στόχο  την 
ενίσχυση  του  διαλόγου  και  τη  βοήθεια  των  οικονομιών  των  Δυτικών  Βαλκανίων  να 
ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να προετοιμαστούν για ένταξη με στην ΕΕ. Ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού  και  Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου  της  Σερβίας  (PKS)  κ. Marko  Cadez,  ο  οποίος 
προεδρεύει επίσης της CIF του WB6, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ 
της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής και της ΕΕ, καθώς και της ενιαίας αγοράς της 
ΕΕ που σταδιακά ανοίγει σε εταιρείες και προϊόντα από τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Cadez είπε ότι 
αναμένει ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση θα είναι διαθέσιμη σε τομείς που συμμορφώνονται με 
τους  κανόνες  και  τα  πρότυπα  της  ΕΕ.   «Με  τη  δημιουργία  της  κοινής πλατφόρμας  και  την 
ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας των Δυτικών Βαλκανίων και 
των θεσμικών οργάνων  της ΕΕ,  θέτουμε  τις  βάσεις  για  την αποτελεσματική  επίλυση όλων 
των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τη λειτουργία των εταιρειών μας, τα οποία πληρούν 
σε  μεγάλο  βαθμό  όλα  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα»,  σημείωσε  ο  Cadez.    Προέτρεψε  τους 
Ευρωπαίους  αξιωματούχους  να  βοηθήσουν  να  ακουστεί  η  φωνή  της  οικονομίας  των 
Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Χαιρετίζοντας την έναρξη της επιχειρηματικής πλατφόρμας, ο 
Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ κ. Oliver Varhelyi δήλωσε ότι είναι σημαντικό για την ενίσχυση 
της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Είπε 
επίσης ότι αναμένει ότι ο διάλογος δημόσιου‐ιδιωτικού τομέα θα διευκολύνει την εφαρμογή 
του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου 9 δις ευρώ της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια.  
 
 Το Βελιγράδι προσκαλεί ψηφιακούς νομάδες 
Η  Πρωτοβουλία  Ψηφιακής  Σερβίας  και  το  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  των  Ηνωμένων  Εθνών 
(UNDP)  παρουσίασαν σήμερα τον  ιστότοπο https://belgradegets.digital  για  να προωθήσουν 
το Βελιγράδι ως έναν ελκυστικό προορισμό για τη ζωή και το έργο των ψηφιακών νομάδων 
και  άλλων  ψηφιακών  επαγγελματιών  από  όλο  τον  κόσμο.  Όλο  και  περισσότερες  χώρες 
ξεκινούν  μια  διεθνή  προώθηση  που  απευθύνεται  σε  ψηφιακούς  νομάδες  ‐  μεταξύ  των 
οποίων εξωτικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μπαρμπάντος και η Κόστα Ρίκα, αλλά και 
ευρωπαϊκές  χώρες  όπως  η  Τσεχική  Δημοκρατία  και  η  Εσθονία  ή  η  Κροατία  και  το 
Μαυροβούνιο. Ο ιστότοπος https://belgradegets.digital παρέχει στους επισκέπτες πρακτικές 
πληροφορίες και συμβουλές για το πώς να ταξιδέψουν, πού να μείνουν, πώς να βρουν ένα 
μέρος  για  να  εργαστούν,  αλλά  και  πού  να  βρουν  ένα  ευχάριστο  περιβάλλον  για  να 
χαλαρώσουν. 
 
 Το Εμπ.&Βιομ/κό Επιμελητήριο Σερβίας (PKS) ανοίγει παράρτημα στην 
Ιερουσαλήμ 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας (PKS) αποφάσισε να ανοίξει γραφείο 
στο  Ισραήλ,  δήλωσε  ο  επικεφαλής  του  Τομέα  Στρατηγικής  Ανάλυσης,  Υπηρεσιών  και 
Διεθνοποίησης  του PKS,  κ. Μιχαήλ  Βέσοβιτς,  την  Τετάρτη  σε  επιχειρηματικό φόρουμ  που 
φιλοξένησε  το  PKS  και  η  Πρεσβεία  του  Ισραήλ  στο  Βελιγράδι.  Στο  φόρουμ,  το  οποίο 
ασχολήθηκε  με  την  επεξεργασία  των  υδάτων  και  την  αποτελεσματική  διαχείριση  των 
λυμάτων,  ο  Ισραηλινός  Πρέσβης  κ.  Yahel  Vilan,  δήλωσε  ότι  το  γραφείο  του  PKS  θα 
δημιουργηθεί  στην  Ιερουσαλήμ  και  παρότρυνε  τη  δικτύωση  σερβικών  και  ισραηλινών 
επιχειρήσεων.  Ο  κ.  Βέσοβιτς  δήλωσε  ότι  το  γραφείο  θα  επισπεύσει  και  θα  διευκολύνει  τη 
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συνεργασία  μεταξύ  σερβικών  και  ισραηλινών  επιχειρήσεων.  Είπε  ότι  αναμένει  ότι  η 
συνεργασία μεταξύ Σερβίας και Ισραήλ θα αυξηθεί σε υψηλότερο επίπεδο. 

 
 
Διαγωνισμοί 

 Η BASF ξεκινά περιφερειακό διαγωνισμό για τη χρηματοδότηση των καλύτερων 
start‐up εφαρμογών 
Η   εταιρεία BASF  ξεκινά  το BASF  Innovation Hub,  το  οποίο  θα  συγκεντρώσει  νεοσύστατες 
επιχειρήσεις  (start‐up)  από  11  χώρες  της  Κεντρικής  και  Νότιας  Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης  της  Σερβίας.  Το  θέμα  του  φετινού  διαγωνισμού  είναι  λύσεις  που 
συμβάλλουν  άμεσα  ή  έμμεσα  στους  πυλώνες  της  Πράσινης  Ατζέντας  ‐  καθαρή  ενέργεια, 
βιώσιμη γεωργία και κυκλική οικονομία. Οι αιτήσεις για το Κέντρο Καινοτομίας BASF είναι 
ανοιχτές έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα 
επιλέξει  την  καλύτερη  ιδέα  από  τη  Σερβία,  τη  Βοσνία‐Ερζεγοβίνη,  την  Κροατία  και  τη 
Σλοβενία. Η ιδέα που κερδίζει θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του BASF Innovation Hub 
τον  Νοέμβριο,  μαζί  με  τις  πιο  επιτυχημένες  λύσεις  από  τις  άλλες  χώρες.  Ο  νικητής  του 
τοπικού  διαγωνισμού  παίρνει  2.500  ευρώ  και  η  καλύτερη  ιδέα  στην  περιφερειακή  φάση 
παίρνει 5.000 ευρώ. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, τους όρους και την 
αίτηση είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.join‐innovationhub.com/. 

Εκθέσεις‐ Εκδηλώσεις 

 4η  Διάσκεψη  για  τις  Συμπράξεις  Δημοσίου  Ιδιωτικού  Τομέα  (ΣΔΙΤ/PPPs), 
Βελιγράδι 8 Ιουνίου 2021 
Τη  Διάσκεψη  διοργάνωσε  η  εταιρεία  του  κ.  Συμεών  Τσομώκου  (TGI  Group). 
Τη Διάσκεψη καλωσόρισαν εκ μέρους της σερβικής Κυβέρνησης ο Υπουργός Κατασκευών, 
Μεταφορών και  Υποδομών κ.  Τόμισλαβ Μομίροβιτς,  η  Υπουργός Οικονομίας  κα  Γιοβάνκα 
Ατανάκοβιτς. Τα κύρια θέματα του Συνεδρίου ήταν: 
‐    Τα  βασικά  έργα  Σύμπραξης  Δημόσιου  Ιδιωτικού  Τομέα  (ΣΔΙΤ)  &  Ρόλος  Διεθνών 
Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων σε επιτυχημένα έργα ΣΔΙΤ.  
‐ Οι καλύτερες πρακτικές ΣΔΙΤ στη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή. 
‐  Οι  προοπτικές  και  προκλήσεις  για  ΣΔΙΤ  σε  τομείς  υποδομής,  ενέργειας  και  τουρισμού.  
‐ Η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ‐Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό 
μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom‐belgrade@mfa.gr). 

3. .Τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  που  συλλέγονται  από  το  Υπουργείο  Εξωτερικών,  παρέχονται  από  τα  υποκείμενα  αυτών  εκουσίως  και 
χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  παροχή  ενημέρωσής  τους  ή  για  στατιστικούς  σκοπούς.  Η  διαχείριση  και  προστασία  των  προσωπικών 
δεδομένων  υπόκειται  στα  οριζόμενα  στο  εθνικό,  κοινοτικό  και  διεθνές  δίκαιο  σχετικά  με  την  προστασία  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 
από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia‐prosopikon‐dedomenon. 

4. Οι  πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Ενημερωτικό  Δελτίο  προέρχονται  τόσο  από  επίσημες  πηγές(Κρατική  Στατιστική  Υπηρεσία, 
Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 
Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 


