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• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙO ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018-  
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ –ΕΛΛΑΔΑΣ   

 
          Α. Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο στη Δημοκρατία της Σερβίας την περίοδο 
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 38.189,8 εκατ. Ευρώ, ήτοι αύξηση 10,9% 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017. 

     Αναλυτικότερα, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 16.271,4εκατ. Ευρώ, δηλαδή αύξηση 
8.1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και  η  αξία των εισαγωγών 
ανήλθε σε 21.918,4 εκατ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 13%. Το έλλειμμα ανήλθε σε 5.647 
εκατ. Ευρώ, δηλαδή αύξηση 30% ενώ ο λόγος εξαγωγών - εισαγωγών διαμορφώθηκε 
στο 74.3%,  χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (77.5%). 

     Αναφορικά με τη διάρθρωση των σερβικών εξαγωγών σύμφωνα με τον προορισμό 
των προϊόντων, τα πιο αξιοσημείωτα ήταν τα διαρκή προϊόντα 58,4% (11.221,3 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ), τα καταναλωτικά αγαθά 30,4% (5.839,5 εκατ. δολάρια) και ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός 11,30% (2.164,7 εκατ. Ευρώ). Όσον αφορά τη διάρθρωση 
των εισαγωγών, τα σημαντικότερα  ήταν τα διαρκή  προϊόντα 56,9% (14.726,1 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ), τα καταναλωτικά αγαθά 18,6% (4.815,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και ο 
εξοπλισμός 12,7% (3.295 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).  

     Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 63,2% του συνολικού 
εξωτερικού εμπορίου της Σερβίας και το υπόλοιπο 36.8% αφορά στα κράτη με τα 
οποία η χώρα έχει υπογράψει τη κεντρική Ευρωπαϊκή Συμφωνία ελευθέρου 
εμπορίου (ΚΕΣΕΕ) Με τα κράτη αυτά το σερβικό εξωτερικό εμπόριο, κατά την 
περίοδο αναφοράς, παρουσίασε  εμπορικό πλεόνασμα που έφθασε τα 2 εκατ. ευρώ, 
ήτοι μία αύξηση σε σχέση με το 2017 κατά 5,27. 

                        Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Σερβίας  ήταν: 

Χώρα Εξαγωγές  εκατ. 
Ευρώ 

Χώρα Εισαγωγές  εκατ. 
Ευρώ 
 

 
Ιταλία 1986.5 

 
Γερμανία 2942.2 

 
Γερμανία 1942.2 

 
Ιταλία 2047.9 

 
Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη 1293.5 

 
Κίνα 

1836.5 

 
Ρουμανία 

968.9 

Ρωσική 
Ομοσπο
νδία 1726 

Ρωσική Ομοσπονδία 864.9 Ουγγαρία 1052.3 
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      Όπως παρατηρήθηκε, το μεγαλύτερο πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου επετεύχθη 
με τις γειτονικές  χώρες της Σερβίας, ήτοι με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με το 
Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία. 

       Όσον αφορά στις άλλες χώρες, σημειώθηκε  πλεόνασμα της Σερβίας στο εμπόριο με τη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, 
τη Σουηδία και τη Σλοβενία. Αντίθετα το μεγαλύτερο έλλειμμα παρατηρήθηκε  στο 
εμπόριο με την, με τη Γερμανία, με τη Ρωσική Ομοσπονδία, με τη Τουρκία, το Ιράκ, την 
Ουγγαρία , τη Πολωνία, το Βέλγιο, την Ουκρανία, τη Κορέα, την Αυστρία, τις ΗΠΑ, και 
τη Γαλλία, την Ισπανία  

     Οι  παρακάτω πρώτες πέντε κατηγορίες στις σερβικές εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 
32,% των συνολικών εξαγωγών της ενώ οι παρακάτω πέντε πρώτες κατηγορίες των 
σερβικών εισαγωγών αντιπροσώπευαν το 27,5% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.  

 
 Εξαγωγές 

εκατ. 
Ευ
ρώ Εισαγωγές 

εκατ. 
Ευ
ρώ 

 
Ηλεκτρικές μηχανές 

και συσκευές 1720.9 

 
 
 
Οδικά οχήματα 1651.7 

 
Οδικά οχήματα 

 
1068.2 

 
Παράγωγα  πετρελαίου 1504.4 

 
Σίδηρο και ατσάλι 

894.9 

 
Ηλεκτρικές μηχανές και 

συσκευές 1277.4 

 
Καουτσούκ προϊόντα 

από καουτσούκ 759.4 

 
 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 862.7 

 
Μη σιδηρούχα 

μέταλλα 751.1 

 
Σίδερο και ατσάλι 

738.8 

 
Β. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Σερβίας – Ελλάδας το 2018 έφθασε τα 484 εκατ. ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 κατά 7,9%.  Συγκεκριμένα  οι σερβικές 

εξαγωγές προς τη χώρα μας για τη περίοδο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου 2018  έφθασαν τα 

178  εκατ. ευρώ , ήτοι αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ 

οι σερβικές εισαγωγές από την Ελλάδα τα 306 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση σε σχέση με 

το 2017 κατά 7%. Το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της χώρας μας διαμορφώθηκε στα 

1227 εκατ. ευρώ , ήτοι αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 2.3%.  Για το 2018 η  Ελλάδα 

ήταν ο 18ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Σερβίας.  
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• Το ΔΝΤ συγχαίρει τη σερβική Κυβέρνηση  

Επίσημη αντιπροσωπεία του ΔΝΤ επισκέφθηκε το Βελιγράδι από 29 Ιανουαρίου 

μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου με σκοπό να αξιολογήσει  τη μακροοικονομική πορεία της 

χώρας κατά το 2018, να συζητήσει την πρόοδο στην εφαρμογή των δεσμεύσεων στο 

πλαίσιο της PCI (Μηχανισμός Συντονισμού Πολιτικής) και τέλος να συμφωνήσει στις 

προτεραιότητες της εφαρμοζόμενης πολιτικής για το 2019.      Το πρόγραμμα  

Συντονισμού Πολιτικής (PCI) εφαρμόζει η Σερβία από τον Ιούλιο του 2018 και θα 

διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Είναι πρόγραμμα μεταξύ ΔΝΤ και Σερβίας, 

δεν περιλαμβάνει οικονομική στήριξη αλλά έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

     Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Αντιπροσωπείας  κου  James Roaf, η 

αξιολόγηση έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα.   Στη χώρα έχουν γίνει πολλά για την 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων ενώ η περαιτέρω εφαρμογή της συμφωνίας PCI 

με το ΔΝΤ θα συμβάλει επιπρόσθετα στη πλήρη επίτευξη των στόχων. Το οικονομικό 

πρόγραμμα της Σερβίας συνεχίζει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα, με 

μακροοικονομική σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία. Ο ρυθμός ανάπτυξης 

του 4,4%, για το 2018 ήταν ο ταχύτερος για πάνω από μια δεκαετία, ο ετήσιος 

πληθωρισμός του 2% το Δεκέμβριο του 2018  πλησιάζει το προκαθορισμένο στόχο, η  

δημοσιονομική απόδοση παρέμεινε ισχυρή,  το δημόσιο χρέος μειώθηκε σε περίπου 

54% του ΑΕΠ,  καταγράφηκε σημαντικό πλεόνασμα 32,2 RSD ενώ η συνεχιζόμενη 

βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υποστηρίχθηκε από την έντονη 

αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Ο κος Roaf επεσήμανε ότι το 

ΔΝΤ εκτιμά περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ για τη Σερβία στο 3,5% για το 2019 ενώ 

ελπίζει ότι η περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική κατάσταση και κυρίως η 

επιβράδυνση ορισμένων από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές οικονομίες να μην  

επηρεάσουν αυτό το αποτέλεσμα. Συνεχάρη τη Κυβέρνηση για τις προσπάθειες 

ενίσχυσης των τομέων της πληροφορικής και  υπηρεσιών, της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και τη καταστολή της γκρίζας οικονομίας και 

όπως συγκεκριμένα δήλωσε,  όλα αυτά μαζί μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 

ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά πρότεινε  στη Κυβέρνηση 

να συνεχίσει την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιαίτερα να 

προχωρήσει γρήγορα στις ιδιωτικοποιήσεις της Komercijalna Banka και της HIP-

Petrohemija όπως επίσης και στη προετοιμασία της εφαρμογής του νέου συστήματος 

μισθοδοσίας το 2020 και της μετάβασης σε ένα πιο ευέλικτο κοινό απασχόλησης. 
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• Πραγματοποίηση της Έκθεσης Τουρισμού στο Βελιγράδι  (21-24/2),Τ όπου 

παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου Τουρισμού.Την 

επιτυχημένη στρατηγική εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού που προσέλκυσε 

περισσότερα από 400 μεγάλα επενδυτικά σχέδια την τετραετία 2015-2018, 

παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος 

Τζιάλλας, στο Βελιγράδι στο κορυφαίο επενδυτικό φόρουμ της ΝΑ Ευρώπης, Adria 

Tourism Forum. Ο κ. Τζιάλλας σε ειδική θεματική ενότητα του Forum μοιράστηκε 

καλές πρακτικές της Ελλάδας για την προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισμό με 

τους υπουργούς Τουρισμού του Μαυροβουνίου, Pavle Radulović, της Αλβανίας, 

Blendi Kloss, και της Σερβίας, Renata Pindžo, οι οποίες θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως «οδηγός» για την τουριστική ανάπτυξη και άλλων χωρών της ΝΑ 

Ευρώπης. Ειδικότερα, παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου 

Τουρισμού για την καθιέρωση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού 

για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, που απέδωσε τη θεαματική αύξηση του 

ελληνικού τουρισμού -πάνω από 38%- την τελευταία τετραετία, με συνεχή ιστορικά 

ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Και επεσήμανε ότι η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που 

κινητοποιήθηκε την περίοδο 2015-2018 έχει καταστήσει την Ελλάδα ιδιαίτερα 

ελκυστική για νέα τουριστικά σχέδια και νέες επενδυτικές κινήσεις, και ήδη έχει 

κινητοποιήσει το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. 

Ανέφερε ότι την τελευταία τριετία υποβλήθηκαν περισσότερα από 400 μεγάλα 

επενδυτικά σχέδια και στρατηγικές επενδύσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

υπουργείου Τουρισμού για επεκτάσεις ξενοδοχείων, δημιουργία νέων μονάδων και 

λειτουργία ειδικών τουριστικών υποδομών. Και τόνισε ότι το 50% των επενδυτικών 

προτάσεων που υποβλήθηκαν στον ελληνικό Αναπτυξιακό Νόμο ήταν στον τομέα 

του τουρισμού, καθώς και ότι συνολικά από το 2015 έως σήμερα προστέθηκαν 

περισσότερες από 55.000 νέες κλίνες σε ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών 4-5 

αστέρων. Επιπλέον, σχετικά με την ανάπτυξη προορισμών θαλάσσιου τουρισμού 

έκανε λόγο για το νέο νομοθετικό πλαίσιο του θεματικού τουρισμού, που ενισχύει 

την προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδύσεων σε θεματικά τουριστικά προϊόντα, 
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όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, το yachting και οι δραστηριότητες αθλητικής 

αναψυχής, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε προορισμού. 

Ακόμη, αναφέρθηκε στο νόμο περί τουριστικών λιμένων που άνοιξε το δρόμο για την 

αξιοποίηση μεγάλων τουριστικών λιμένων της Ελλάδας και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του θαλάσσιου τουρισμού. Ο κ. Τζιάλλας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Adria 

Tourism Forum επισκέφτηκε τη 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βελιγραδίου IFT 

Belgrade, όπου ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο και εκπροσώπησε το υπουργείο 

Τουρισμού σε συναντήσεις με ταξιδιωτικούς ομίλους της τουριστικής αγοράς της 

Σερβίας και της ΝΑ Ευρώπης. 

• Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ταμείο 

Καινοτομίας, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία και η Παγκόσμια Τράπεζα 

ενημέρωσαν για την ολοκλήρωση του Έργου Υποστήριξης για την Έρευνα, την 

Καινοτομία και τη Μεταφορά Τεχνολογίας στη Σερβία, που χρηματοδοτήθηκε με 

2,5 εκατ. Ευρώ από το IPA (ΜΠΒ) για το 2013 σε συνεργασία με την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Ο Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μλάντεν 

Σαρτσέβιτς δήλωσε ότι στόχος του έργου ήταν να συνδεθεί καλύτερα η επιστήμη και 

η οικονομία και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητες με σκοπό την 

εμπορευματοποίηση της επιστημονικής έρευνας και τη βελτίωση της μεταφοράς 

τεχνολογίας. Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία 

κ. Φαμπρίζι είπε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται γνώση και ότι η επιστήμη και η 

οικονομία έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα χωριστά στη Σερβία και τώρα πρέπει 

τελικά να συνδεθούν. Ο επικεφαλής του γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στη 

Σερβία, Stephen Njuguna Ndegwa, δήλωσε ότι το έργο ήταν πολύ επιτυχημένο και 

ανακοίνωσε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα συνεχίσει να βοηθά τη Σερβία. Το 

πρόγραμμα μεταφοράς τεχνολογίας υποστήριξε 19 έργα ερευνητικών ιδρυμάτων 

αξίας 360.000 ευρώ, εκ των οποίων τα τρία βρήκαν έναν επιχειρηματικό εταίρο και 

υπέγραψαν συμφωνία αδειοδότησης για την τοποθέτηση των προϊόντων τους στην 

αγορά. 
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• Οι ξένοι επενδυτές βάζουν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στη Σερβία - οι μεγαλύτερες 

επενδύσεις στη βιομηχανία μετάλλων 

 Επενδύσεις αξίας 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ έκαναν κατά τους πρώτους 11 μήνες του 

2018, οι ξένοι επενδυτές στη Σερβία. Η καθαρή εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων 

ήταν κατά 1,4% χαμηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα τρία τέταρτα 

των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018 προέρχονταν 

από κράτη της ΕΕ. Στο πλαίσιο της μεταποίησης, οι μεγαλύτερες επενδύσεις 

πραγματοποιήθηκαν στις βιομηχανίες μετάλλου, τροφίμων και αυτοκινήτων. Τα 

στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι η καθαρή εισροή άλλων 

επενδύσεων ανήλθε σε 605,7 εκατ. Ευρώ την ίδια περίοδο ενώ η εκροή 28,5 εκατ. 

Ευρώ καταγράφηκε σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου. 

 

• Η μεγαλύτερη έκθεση για τον κατασκευαστικό κλάδο στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, η Εμπορική Έκθεση Κτιρίων του Βελιγραδίου, θα πραγματοποιηθεί 

από τις 17 έως τις 20 Απριλίου 2019. Αυτή η εξειδικευμένη διεθνής έκθεση 

καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία κατασκευαστικών τομέων - από την έρευνα και το 

σχεδιασμό, μέσω της κατασκευής και της συντήρησης κτιρίων, κατασκευών και 

υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων έως την παρουσίαση σύγχρονων υλικών και 

οικοδομικών μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών. Οι νέες τεχνολογίες θα 

είναι παρούσες σε κάθε τομέα λόγω της συνεχιζόμενης ανάγκης για καινοτομίες 

στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό αφορά ιδιαίτερα στις τεχνολογίες της 

πληροφορικής, των ψηφιακών τεχνολογιών και των επικοινωνιών, όλων των 

ειδών εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, το οποίο από καιρό αποτελεί 

πρότυπο στον τομέα των κατασκευών. 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα αποτελείται από δύο ομάδες, οι οποίες έκαναν το 

ντεμπούτο τους στο φετινό Fair - "Real Estate and Investments" και 

"Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία". Τα έργα επενδύσεων που αποτελούν ευκαιρία 

για τοπικές και περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες θα παρουσιαστούν 

στην έκθεση. 
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• Ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής από το Βελιγράδι στα ουγγρικά 

σύνορα 

     Η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής από το Βελιγράδι στα ουγγρικά 

σύνορα, η οποία θα φέρει τις ταχύτητες ταξιδιού έως 200 χλμ. / ώρα, θα 

ολοκληρωθεί μέχρι το 2023, δήλωσε ο γενικός διευθυντής υποδομών των Σερβικών 

Σιδηροδρόμων, Μιρολίμπυ Γιέβτιτς. Σε συνέντευξή του στο RTS, ανέφερε ότι οι 

εργασίες στο σιδηροδρομικό τμήμα από το Stara Pazova στο Novi Sad θα 

ολοκληρωθούν πριν από το 2021, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 

ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου και η προμήθεια νέων οχημάτων, σε συνέχεια 

της συμφωνίας που υπογράφηκε με τους ρωσικούς σιδηροδρόμους κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σερβία. Η συμφωνία 

ύψους 230 εκατ. Ευρώ που υπέγραψαν η Σερβία και η Ρωσία αφορά στον 

εκσυγχρονισμό των Σερβικών σιδηροδρόμων ενώ μέρος των δανείων προορίζεται 

για την ανακατασκευή του σιδηροδρόμου του Βελιγραδίου. Πρόκειται για το τμήμα 

των 210 χιλιομέτρων από το Valjevo έως τα σύνορα του Μαυροβουνίου. Για πρώτη 

φορά από το 1976, ο σιδηροδρομικός σιδηρόδρομος του Βελιγραδίου θα 

ανακατασκευαστεί και θα εκσυγχρονιστεί σε αυτό το τμήμα - είπε ο κ. Γιέβτιτς και 

πρόσθεσε ότι αυτό θα επιτρέψει στα τρένα να τρέχουν στα 100 km / h. Η κατασκευή 

ενός σύγχρονου κέντρου ελέγχου των αμαξοστοιχιών θα χρηματοδοτηθεί επίσης από 

το ρωσικό δάνειο ενώ εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα θα ρυθμίσουν τη μέγιστη 

ταχύτητα αμαξοστοιχίας σε πραγματικό χρόνο, αυτό θα έχει ως συνέπεια ότι το 

επίπεδο ασφάλειας θα αυξηθεί σημαντικά στους σιδηροδρόμους μεγάλης 

ταχύτητας. Επίσης, οι σερβικοί Σιδηρόδρομοι θα λάβουν δάνειο ύψους 13 

εκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα για 60 οδικές διαβάσεις φέτος 

και άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης. 

 

•  H  Gazprom θα κατασκευάσει τις υποδομές για το σερβικό τμήμα  του Turkish 

stream 
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     Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Gazprom θα ξεκινήσει την κατασκευή των 

απαραίτητων υποδομών για το σερβικό τμήμα  του Turkish stream, όπως 

ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της εταιρείας Alexey Miller ο οποίος 

συμμετείχε στη ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ 

Πούτιν, ο οποίος επισκέφθηκε το Βελιγράδι.  O Βλάντιμιρ Πούτιν έχει ήδη 

δηλώσει ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να επενδύσει ένα δισεκατομμύριο 400 

εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών στη Σερβία για το σερβικό 

τμήμα του Turkish stream. Ο προϊστάμενος της Gazprom, Alexey Miller, 

ανακοίνωσε ότι τμήμα του σερβικού τμήματος του αγωγού θα ολοκληρωθεί 

μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το μήκος του θα είναι 403 χιλιόμετρα και ο 

αγωγός φυσικού αερίου θα περάσει από τα σερβο-βουλγαρικά σύνορα σε αυτά 

μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας. Σημειώνουμε ότι κατά την επίσκεψη που 

πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σερβία την περασμένη 

Πέμπτη, η Μόσχα και το Βελιγράδι υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με 

τη διεύρυνση της υπόγειας υποδομής φυσικού αερίου στη βόρεια Σερβία. Ο 

υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε στο πρακτορείο 

ειδήσεων Tass ότι η τρέχουσα ποσότητα φυσικού αερίου που λαμβάνει η Σερβία 

ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ η νέα δυναμικότητα 

θα αυξηθεί έως τα 750 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης του Πούτιν, η Ρωσία και η Σερβία υπέγραψαν πάνω από 20 εμπορικές 

συμφωνίες, μεταξύ των οποίων ένα σιδηροδρομικό συμβόλαιο αξίας 230 

εκατομμυρίων ευρώ και συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της 

ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. 

• Εξαγορά της Bambi από την Coca-Cola HBC Serbia 

      Η Coca-Cola HBC Serbia ξεκίνησε τη διαδικασία εξαγοράς της κορυφαίας 

εταιρείας ζαχαροπλαστικής Bambi από τους Mid Europa Partners, ύψους 260 

εκατ. Ευρώ. Η εξαγορά υπόκειται σε τακτικούς όρους και εγκρίσεις από τους 
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αρμόδιους φορείς, γι 'αυτό και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 

δεύτερο τρίμηνο του 2019. Η στρατηγική πρόθεση της εταιρείας είναι να 

δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη Σερβία με δυνατότητα επέκτασης 

σε συμπληρωματικές κατηγορίες προϊόντων.  Η Coca-Cola HBC Serbia είναι η 

κορυφαία μονάδα της Coca-Cola, με όγκο πωλήσεων άνω των 2 δισ. μονάδων. Η 

εταιρεία λειτουργεί σε 28 χώρες, παρέχοντας αναψυκτικά για περίπου 590 

εκατομμύρια άτομα. Η Coca-Cola HBC AG είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες 

στον κλάδο των ποτών στην Ευρώπη και τον κόσμο σύμφωνα με τον Δείκτη 

Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI) και συμπεριλαμβάνεται στον Δείκτη FTSE4Good. 

Στη Σερβία, η επιχείρηση λειτουργεί με επιτυχία από το 1968. Έχει 14 γραμμές 

παραγωγής και πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Η Coca-Cola HBC Serbia είναι 

παρούσα στην αγορά όχι μόνο μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και 

μέσω διαφόρων επενδύσεων. Μέχρι στιγμής, η Coca-Cola HBC Serbia έχει 

επενδύσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική κοινότητα μέσω 

μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Η Bambi, που ιδρύθηκε 

το 1967, είναι ο κορυφαίος τοπικός παραγωγός ειδών ζαχαροπλαστικής, τα 

εμπορικά σήματα της εταιρείας είναι τα Bambi, Plazma, Wellness, Zlatni Pek και 

Josh. Η κορυφαία μάρκα μπισκότων της εταιρείας, Plazma, κατέχει το 29% της 

αγοράς στην εν λόγω κατηγορία και είναι η πιο αναγνωρίσιμη μάρκα στη Σερβία. 

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υποστηρίζει την 

ανάπτυξη της τοπικής κεφαλαιαγοράς στη Σερβία. 

     Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι επένδυσε 542 εκατ. δηνάρια (RSD) (περίπου 4,6 εκατ. 

Ευρώ) σε ομόλογο τοπικού νομίσματος αξίας 3,87 δισ. δηναρίων (ισοδύναμο 33 

εκατ. Ευρώ)  που εκδόθηκε από την Erste Bank Serbia. Αυτή είναι η πρώτη 

επένδυση της ΕΤΑΑ σε ομόλογο τοπικού νομίσματος στη χώρα. Στόχος είναι η 

επένδυση αυτή να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών ομολόγων της 

Σερβίας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και να 
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διευκολυνθεί η πρόσβαση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

• Σύμφωνα με το Εμπορικό Μητρώο της Σερβίας ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στη χώρα το 2018, αυξήθηκε κατά 19.880. Συνολικά 134.067 ενεργές 

επιχειρήσεις και 257.829 επιχειρηματίες καταχωρήθηκαν στο τέλος του 2018. 

Συνολικά 3.985 επιχειρήσεις διαγράφηκαν από το μητρώο σχεδόν 1.000 

περισσότερες από ό, τι το 2017.  

 

• Η Σερβική κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 δισ. Ευρώ επενδύσεις στις υποδομές.  

     Η Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών κα Zorana Mihajlovic, δήλωσε 

στις 18 Φεβρουαρίου ότι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε  έργα 

υποδομής στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.  

• Ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στη Σερβία Σεμπαστιάν 

Σόσα τόνισε στις 19 Φεβρουαρίου ότι η διατήρηση της μακροοικονομικής 

σταθερότητας και η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι οι κύριες 

προκλήσεις της Σερβίας για την επόμενη περίοδο. Οι μακροοικονομικές συνθήκες 

της Σερβίας βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. Η διατήρηση της 

μακροοικονομικής σταθερότητας θα αποτελέσει μείζονα πρόκληση 

την εθνική οικονομική πολιτική. 

• Το 26ο Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Kopaonik θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως 

τις 6 Μαρτίου και το κεντρικό θέμα θα είναι «Σερβία 10 χρόνια μετά τη μεγάλη 

ύφεση: ισχυρή ανάπτυξη ως επιτακτική ανάγκη». Οι ομιλητές στο συνέδριο θα 

συμπεριλάβουν αντιπροσώπους της κυβέρνησης, επιχειρηματίες, οικονομολόγους, 

εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένου της 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για ταΔ. Βαλκάνια κα Linda Van 

Gelder κα. 

• Η Σερβία χρειάζεται 5 δισ. Ευρώ για την επίλυση του προβλήματος των λυμάτων. 
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    «Απαιτούνται επενδύσεις περίπου 5 δισ. Ευρώ για την εφαρμογή ευρωπαϊκών 

προτύπων στον τομέα διαχείρισης των υδάτων στη Σερβία και το αρμόδιο υπουργείο 

είναι έτοιμο να ξεκινήσει έναν επενδυτικό κύκλο για την επίλυση του προβλήματος 

της επεξεργασίας λυμάτων και της διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με τον 

υπουργό περιβάλλοντος της Σερβίας κ. Γκόραν Τρίβαν σε συνάντησή του με τους 

εκπροσώπους της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Στη 

συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και 

διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων Μάρκο Μπλαγκόεβιτς 

και ένα από τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν η χρηματοδότηση του 

προγράμματος κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη Σερβία 

σύμφωνα με τα κριτήρια της CEB. Τα νομικά πλαίσια, τα στρατηγικά σχέδια της 

Σερβίας στον τομέα της επεξεργασίας των λυμάτων και τα καθήκοντα στο πλαίσιο 

της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ και η έναρξη του κεφαλαίου 27 

παρουσιάστηκαν επίσης στη συνεδρίαση. Ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας της 

CEB, Vitomir Miles Raguz, δήλωσε ότι υπήρξε μεγάλη ετοιμότητα για να βοηθήσει τη 

Σερβία να συνειδητοποιήσει την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων, προσθέτοντας ότι δεν ήταν μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και 

κοινωνικό. Με οικονομική και τεχνική υποστήριξη, το υπουργείο θα ξεκινήσει την 

προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης του έργου το επόμενο έτος, ο υπουργός 

ανακοίνωσε και τόνισε το ρόλο των τοπικών αυτοδιοικήσεων στη διαδικασία. 

• Οι Τούρκοι επενδυτές στην κλωστοϋφαντουργία απασχολούν ήδη 5.000 άτομα. Οι 

επενδύσεις τους στη Σερβία ανήλθαν σε 250 εκατ. Ευρώ. Το 2018, το εμπόριο μεταξύ 

Σερβίας και Τουρκίας έφθασε τα 1,2 δισ. Δολάρια - 50 εκατ. Ευρώ στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας, που αντιπροσωπεύει αύξηση 12%. 

• Η βιομηχανική παραγωγή της Σερβίας μειώθηκε κατά 5,5%. Η βιομηχανική 

παραγωγή στη Σερβία τον Ιανουάριο ήταν 5,5% χαμηλότερη από την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο και 12,2% χαμηλότερη σε σύγκριση με το μέσο όρο το 2018, 

ανακοίνωσε η Σερβική Στατιστική Υπηρεσία στις 28 Φεβρουαρίου. Η ανεργία στη 

Σερβία το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν 12,9 τοις εκατό, ανέφερε η στατιστική 
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αρχή. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 2.817.400, ενώ υπήρχαν 416.600 

άνεργοι. 


