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• Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας - Οι εξαγωγές της Σερβίας 
αυξήθηκαν κατά 8,5% το Νοέμβριο και οι εισαγωγές κατά 7%. 

• Η Σερβία και η Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για νέες 
επενδύσεις σε υποδομές κοινής ωφέλειας αξίας 60 εκατ. Ευρώ.  

• Η διευθύνουσα επιτροπή του επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια 
(WBIF) ενέκρινε 194 εκατ. Ευρώ για έργα. 

• Η σερβική κυβέρνηση επιθυμεί να δημιουργήσει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για 
τους επενδυτές. 

• Ξεκίνησε η υποβολή προσφορών για την κατασκευή εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων στο Umcari. 

• Η Σερβία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση των αγωγών για το τμήμα του αγωγού 
φυσικού αερίου TurkStream. 

• Η ΕΤΕπ και η Credit Agricole θα χορηγήσουν δάνεια ύψους 30 εκατ. Ευρώ για  
ΜικροΜεσαίεςΕπιχειρήσεις στη Σερβία. 

• Νέος νόμος για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω του 
οποίου οι προσφορές θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.. 

• Το “άνοιγμα” προσφορών για την κατασκευή δύο μεγάλων τμημάτων στο 
διάδρομο Vc θα ξεκινήσει σύντομα.  

• "Future Development", 5η Διάσκεψη Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας και 
Υποδομών της Σερβίας τον Φεβρουάριο του 2020 

 
➢ Οι εξαγωγές της Σερβίας το Νοέμβριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 8,5% σε 1,57 δισ. 

Ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 7% σε 2,8 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας της Σερβίας. Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο στη Δημοκρατία της Σερβίας για 
την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 ανήλθε σε 37,77 δισ. Ευρώ - δηλαδή αύξηση 
7,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 16,18 δισ. 
Ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των 
εισαγωγών ανήλθε σε 21,58 δισ. Ευρώ, αύξηση 7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. Το έλλειμμα σε ευρώ διαμορφώθηκε σε 5,4 δισ. Ευρώ, αύξηση 8,6% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο λόγος εξαγωγών - εισαγωγών ήταν ίσος με 75% και 
ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανήλθε σε 75,2%. Η 
περιφέρεια της Βοϊβοδίνας συνέβαλε περισσότερο στις εξαγωγές (34,8%). Τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 62,3% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου. 
Ο σημαντικότερος εταίρος για τις σερβικές εξαγωγές ήταν η Γερμανία, με εξαγωγές ύψους 
2,05 δισεκατομμυρίων ευρώ και εισαγωγές ύψους 2,79 δισεκατομμυρίων ευρώ την 
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019. Ο δεύτερος μείζων εταίρος είναι οι χώρες της 
CEFTA, καθώς το πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 1,85 δισεκατομμύρια 
ευρώ.  
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➢ Το πρωτόκολλο για το πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας συνολικού ύψους 186 

εκατ. Ευρώ, υπογράφηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την 
αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ Σερβίας και Γερμανίας. Ο Γενικός Γραμματέας 
κατασκευών, μεταφορών και υποδομών της Σερβίας, κ. Ζόραν Λακίτσεβιτς, δήλωσε ότι, σε 
συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της 
Γερμανίας (BMZ) και τη γερμανική τράπεζα ανάπτυξης KfW, θα εξασφαλιστούν πρόσθετα 
κεφάλαια για επενδύσεις σε υποδομές κοινής ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν 
επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ από την KfW και 5,4 εκατομμύρια ευρώ από την BMZ. 
Πρόσθεσε ότι θα διατεθούν επιπλέον 60 εκατ. Ευρώ για νέες επενδύσεις σε υποδομές 
κοινής ωφέλειας, πιο συγκεκριμένα 30 εκατ. Ευρώ για την υδροδότηση και 30 εκατ. Ευρώ 
για το πρόγραμμα στερεών αποβλήτων. Μέχρι στιγμής, η γερμανική κυβέρνηση έχει 
επενδύσει πάνω από 1,9 δισ. Ευρώ στην αναπτυξιακή βοήθεια, καθιστώντας τη Γερμανία 
τον σημαντικότερο διμερή χορηγό και ξένο εταίρο της Σερβίας. Πάνω από 270 εκατ. Ευρώ 
έχουν επενδυθεί σε υποδομή κοινής ωφέλειας σε συνεργασία με την γερμανική τράπεζα 
ανάπτυξης KfW μέχρι στιγμής. Η γερμανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής δύο 
αντιπροσώπους της BMZ, υπογράμμισε τη σημασία των κοινών ευρωπαϊκών αξιών ως βάση 
για την επιτυχή διμερή συνεργασία.  
 
➢ Η Διευθύνουσα επιτροπή του Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) 

ενέκρινε 194 εκατ. Ευρώ επιχορηγήσεων για νέα ψηφιακά, περιβαλλοντικά, μεταφορικά και 
ενεργειακά έργα στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν μέσω δανείων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και άλλων διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μέχρι σήμερα, οι συνολικές δεσμεύσεις της ΕΕ και των 
διμερών χορηγών στο πλαίσιο του WBIF υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ, ενώ οι συνολικές 
επενδύσεις από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέρχονται σε πάνω από 5,5 δισ. 
ευρώ. Οι επιχορηγήσεις που εγκρίθηκαν για έργα της ΕΤΑΑ θα βοηθήσουν στη μόχλευση 
περισσοτέρων από 400 εκατ. Ευρώ σε επενδύσεις, για κατασκευή νέων τμημάτων 
αυτοκινητοδρόμων την  αποκατάσταση των σιδηροδρόμων του Κοσσυφοπεδίου, υποδομές 
λυμάτων και αποχέτευσης στο Gnjilane και ευρυζωνική σύνδεση για αγροτικά σχολεία στη 
Σερβία. Η ΕΕΑΕ και η ΕΕ υπέγραψαν επίσης δύο συμφωνίες συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ 
για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρές επιχειρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια σε 
σχέση με το περιφερειακό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης. 
 
➢ Έπειτα από συνάντηση που είχε η πρωθυπουργός της Σερβίας κα Άννα 

Μπέρναμπιτς, με την Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Εταιρείας για την Ασφάλεια των 
Καταθέσεων, κα Jelena McWilliams, η οποία βρισκόταν στο Βελιγράδι για την 30ή επέτειο 
από την ίδρυση της Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων και Αποκατάστασης Τραπεζών της 
Σερβίας, ανέφερε ότι η χώρα της πέτυχε μακροοικονομική σταθερότητα με χαμηλό 
πληθωρισμό, σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία 
εξασφαλίζουν από κοινού την οικονομική ασφάλεια των πολιτών. Επίσης, η Π/Θ εξήγησε 
ότι δημιουργήθηκε ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για ξένους και εγχώριους 
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επενδυτές, γεγονός που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της σερβικής 
οικονομίας. Η πρωθυπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες 
για να προσφέρει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στους νέους να 
παραμείνουν και να εργάζονται στη χώρα τους, διευκολύνοντας παράλληλα την επιστροφή 
εκείνων που θα ήθελαν να επιστρέψουν στη Σερβία. Η Π/Θ δήλωσε ότι, με πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης, η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας δημιούργησε έναν οικονομικό οδηγό για 
τους επαναπατριζόμενους ο οποίος θα επιτρέψει ευκολότερη πληροφόρηση και ταχύτερη 
ένταξη των πολιτών που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα. Όσον αφορά το σχέδιο 
ανάπτυξης της Σερβίας μέχρι το 2025, η πρωθυπουργός κα Μπέρναμπιτς τόνισε ότι η 
μεταρρύθμιση των δημόσιων εταιρειών θα ξεκινήσει με την Elektroprivreda Srbije (EPS) και 
τη Srbijagas, καθώς πρόκειται για εταιρείες που μπορούν να συμβάλουν περισσότερο στην 
οικονομική ανάπτυξη.  
 
➢ Η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων θα ξεκινήσει σύντομα στο Umcari. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές το κόστος του έργου ανέρχεται σε 99 εκατ. 
δολάρια. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα αποτελείται από δύο τμήματα, ένα 
σταθμό “φιλτραρίσματος” και το κέντρο διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν 
να αναζητήσουν την προκήρυξη  με τίτλο "Αναδιάρθρωση, ανακατασκευή και επέκταση 
επιχειρησιακής διευκόλυνσης σε εγκατάσταση επεξεργασίας υπογείων υδάτων στο Umcari 
KP 6527/3 KO Umcari". Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20η  Ιανουαρίου 2020. 

 
 
➢ Η Σερβία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση των αγωγών για το τμήμα του αγωγού 

φυσικού αερίου TurkStream. Ο διευθυντής της Srbijagas, κ. Ντούσαν Μπάτατοβιτς, δήλωσε 
ότι 403 χιλιόμετρα σωλήνων του  αγωγού φυσικού αερίου TurkStream έχουν τοπθετηθεί 
στη Σερβία. Η Σερβία θα έχει τρεις εξόδους για τον αγωγό - κοντά στο Paracin, το Βελιγράδι 
και το Zrenjanin, επίσης αναμένεται να κατασκευαστεί  και η σύνδεση με την αποθήκη 
αερίου Banatski Dvor. 
 
➢ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε συμφωνίες χρηματοδότησης 

ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ με την Credit Agricole για τη Σερβία ως υποστήριξη έργων 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Όπως ανακοίνωσε η Credit Agricole της Σερβίας, 
θα χρηματοδοτηθούν έργα ΜΜΕ και άλλα έργα που προωθούνται από τις τοπικές αρχές και 
τους τελικούς δικαιούχους, ιδίως εκείνες της παραγωγής, της γεωργίας και του τουρισμού. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που συνεπάγονται την απασχόληση των νέων στο 
πλαίσιο του European Youth Employment and Training for the Western Balkans. Ένα μέρος 
των κονδυλίων θα διατεθεί για τη στήριξη της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των νέων 
εντός των ΜΜΕ. Το δάνειο αναμένεται να προσφέρει άμεση υποστήριξη σε περίπου 300 
εταιρείες και να διατηρήσει περίπου 10.000 θέσεις εργασίας. 

 
➢ Η Εθνοσυνέλευση της Σερβίας ενέκρινε το νόμο για τις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις, η 
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οποία θα επιτρέψει την ηλεκτρονική ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, την επικοινωνία και 
την ανταλλαγή δεδομένων σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής προσφορών. Ο νόμος δεν ισχύει για την προμήθεια αγαθών κάτω από 1 
εκατομμύριο δηνάρια (RSD) ή για συμβάσεις έργων μικρότερες από τρία εκατομμύρια. 
 
Εάν η διαδικασία δημοσίων συμβάσεων αφορά διαγωνισμό μελετών που συνάπτουν οι 
διπλωματικές αποστολές, και των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη από 15 εκατομμύρια 
δηνάρια ή για έργα μέχρι 650 εκατομμύρια RSD, ο νόμος δεν ισχύει. 
Εφαρμόζεται νέος τύπος διαδικασίας - «εταιρική σχέση για καινοτομίες» και υπηρεσίες 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του πολιτισμού θα πραγματοποιηθούν με 
λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις και με βραχύτερες διαδικασίες. Ο νόμος αποτελεί μία από 
τις προϋποθέσεις για την έναρξη tου Κεφαλαίου 5 (Δημόσιες Προμήθειες) στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις στην ΕΕ. 

 
➢ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Autoceste FbiH 

δημοσίευσαν την προκήρυξη για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
κατασκευή των τμημάτων Ovcari-Prenj Tunnel-Mostar North (35 km) και Mostar North-
Mostar South (15 km). Συνολικά 10 γέφυρες, 12 σήραγγες και δύο διασταυρώσεις θα 
κατασκευαστούν σε ολόκληρο το τμήμα μεταξύ του Ovcar και του νότιου κόμβου Mostar. 
Το πιο περίπλοκο τμήμα είναι η σήραγγα Prenj. Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, 
θα έχει μήκος 10.165 χλμ., καθιστώντας την, τη μακρύτερη στην περιοχή. Μέσω της 
συνεργασίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η PE Autoceste FbiH εξασφάλισε την 
προσφορά για την από κοινού χρηματοδότηση του Βόρειου τμήματος της σήραγγας Ovcari-
Prenj Tunnel-Mostar από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), ύψους 600 εκατ. ευρώ. Αυτή η 
χρηματοοικονομική ρύθμιση ανοίγει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις 
της ΕΕ ύψους έως 120 εκατ. Ευρώ. Επίσης, η δημόσια επιχείρηση εξασφάλισε την 
προσφορά για συγχρηματοδότηση του τμήματος Mostar North-Mostar South από τις 
τοπικές τράπεζες και την ΕΤΑΑ συνολικού ποσού 240 εκατ. Ευρώ, γεγονός που ανοίγει τη 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις της ΕΕ ύψους έως 12 εκατ. Ευρώ. 
https://www.ekapija.com/en/infomap/view?id=4&gclid=CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU5Uxl
GMVvh1eOgzdK4YIfaT9GfEjKgQihNdUipZhLvOv2sMciZ2p3hoCyzwQAvD_BwE 
 
➢ Το 5ο  συνέδριο για την ανάπτυξη ακινήτων και υποδομών της Σερβίας, με τίτλο 

"Μελλοντική Ανάπτυξη", θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Metropol Palace στο 
Βελιγράδι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020. Το συνέδριο έχει διεθνή χαρακτήρα, έτσι οι 
ομιλητές προέρχονται από την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη 
Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ισραήλ. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 
μεταξύ άλλων οι: ο Marko Stojcic, επικεφαλής του Urban Planner Βελιγραδίου, Dubravka 
Negre, επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου της ΕΤΕπ για τα Δυτικά Βαλκάνια, Μπόρο 
Βουγιόβιτς, Διευθυντής της Opereta Real Estate, Κροατία, Στυλιανός Τσοκτουρίδης, Γενικός 
Διευθυντής της Alumil YU Industry A.D, Μιλάνο Cojbasic, Προϊστάμενος της Μονάδας 

https://www.ekapija.com/en/infomap/view?id=4&gclid=CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU5UxlGMVvh1eOgzdK4YIfaT9GfEjKgQihNdUipZhLvOv2sMciZ2p3hoCyzwQAvD_BwE
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Πωλήσεων και της Real Estate στην Intesa, Νενάντ Στάνκοβιτς, Συνεργάτης στο Stankovic & 
Partners, Filip Vucagic, συνεργάτης της Colliers International, Κροατία, Predrag Tesic, 
Διευθυντής Έργου του BLIRE, Δημοκρατία Σέρπσκα και Onur Ekmen, Εταίρος στο BEEOANT 
της Τουρκίας. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών από τους 
τομείς των ακινήτων και των υποδομών στη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή. Θα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τα κορυφαία μέλη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας 
και τους υψηλότερους εκπροσώπους του κράτους. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 
περισσότερους από 250 σημαντικούς συμμετέχοντες από μεγάλες εταιρείες ακινήτων, 
κατασκευαστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες του δημόσιου τομέα, 
δημοσιογράφους και ανεξάρτητους επαγγελματίες από τη Σερβία και το εξωτερικό. Το 
φετινό συνέδριο θα παράσχει μια πολύτιμη εικόνα των επενδυτικών ζητημάτων, το μέλλον 
του εμπορικού και λιανικού κέντρου, την ανάπτυξη της εμπορικής και οικιστικής αγοράς 
ακινήτων στη Σερβία και την περιοχή, τα πλεονεκτήματα της πράσινης οικοδόμησης και της 
εφαρμογής μοντέλων ενεργειακής απόδοσης, την αποτίμηση ακινήτων και άλλα σημαντικά 
θέματα. Διοργανωτής του συνεδρίου είναι το TGI Group International και το συνέδριο 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών 
της Δημοκρατίας της Σερβίας, σε συνεργασίας με το Εμπορικού Επιμελητήριο της Σερβίας, 
την Πρεσβεία του Ισραήλ στη Σερβία, την Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΤΕπ, της Εθνικής 
Ένωσης Εκτιμητών της Σερβίας και της Εταιρεία Εκτιμητών της Σερβίας (Drustvo procenitelja 
Srbije). Χορηγοί της εκδήλωσης είναι και η Alumil YU Industry AD και η Novaston και 
Stankovic & Partners. Η χορηγία των μέσων επικοινωνίας παρέχεται από τις πύλες eKapija, 
Halo Oglasi, Retail SEE Group doo, Gradjevinarstvo, Kancelarija Info, Beobuild, Moj kvadrat 
και E2 Portal. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 
www.realestateconference.rs  

http://www.realestateconference.rs/

