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 Επιχειρθματικι Αποςτολι/Φόρουμ και Διμερείσ Συναντιςεισ ΓΓΔΟΣ & ΑΣ 
(Βελιγράδι, 4-6 Μαρτίου) 
Ρραγματοποιικθκε ςτο Βελιγράδι Επιχειρθματικι Αποςτολι και επίςθμθ επίςκεψθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων & Εξωςτρζφειασ κ. Γρθγόρθ 
Δθμθτριάδθ, ο οποίοσ είχε πολυάριθμεσ ςυναντήςεισ, τόςο με εκπροςώπουσ 
ελληνικών επιχειρήςεων ςτη ερβία όςο και με ςζρβουσ αξιωματοφχουσ. Η 
Επιχειρηματική Αποςτολή διοργανϊκθκε από το Εμπορικό & Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο Ακθνϊν (ΕΒΕΑ), ςε ςυνεργαςία με το Enterprise Greece και τον Σφνδεςμο 
Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδασ (ΣΕΒΕ), ενϊ τισ επιχειρηματικζσ ςυναντήςεισ (άνω των 
200 b2b) εξαςφάλιςε το Γραφείο ΟΕΥ τθσ Ρρεςβείασ. Tαυτόχρονα πραγματοποιικθκε 
Επιχειρθματικό, επενδυτικό Φόρουμ με αρκετοφσ ομιλθτζσ από Σερβικοφσ και 
ελλθνικοφσ Φορείσ (πχ Enterprise Greece, EBEA, ΓΓΔΟΣ & Ε –ΥΡΕΞ, κλπ). 
 
 Η ΕΤΑΑ κα επενδφςει 600 εκατ. Ευρώ ςτθ Σερβία το 2020 - Περίπου το 70% 
των επενδφςεων προορίηονται για τον ιδιωτικό τομζα 
Η Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΑΑ) ςχεδιάηει να 
χρθματοδοτιςει ζργα ςυνολικοφ φψουσ 600 εκατομμυρίων ευρϊ ςτθ Σερβία το 2020 
και θ πλειοψθφία των κονδυλίων κα ςτραφεί ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
όπωσ ανακοίνωςε θ κα Zsuzsanna Hargitai, Ρεριφερειακι Διευκφντρια τθσ ΕΤΑΑ για τα 
Δυτικά Βαλκάνια. 
Οι περιςςότερεσ επενδφςεισ, περίπου το 70%, κα διατεκοφν ςτον ιδιωτικό τομζα, είτε 
μζςω τοπικϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων είτε άμεςα, ενϊ το 30% κα διατεκεί ςτον 
δθμόςιο τομζα. 
Η ΕΤΑΑ κα επενδφςει ωσ επί το πλείςτον ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, είτε μζςω 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, κυκλικισ οικονομίασ και πράςινων πόλεων . 
Η Hargitai ανακοίνωςε επίςθσ τισ προςπάκειεσ για τθν εφαρμογι νζασ ςτρατθγικισ για 
τθν κεφαλαιαγορά.- "Θα ςυνεργαςτοφμε με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, τθν 
κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ και το Υπουργείο Οικονομικϊν, ςχετικά με τθν εφαρμογι 
ςτρατθγικισ για τθν κεφαλαιαγορά και τθν προετοιμαςία των κρατικϊν εταιρειϊν για 
τθν είςοδο ςτο χρθματιςτιριο. Θα κζλαμε να δοφμε μια πιο ενεργι κεφαλαιαγορά ςτθ 
Σερβία" 

 Ανεβλικθ το XI Φεςτιβάλ Βαλκανικών Τυριών, που αρχικά είχε 
προγραμματιςτεί για τισ 11 και 12 Απριλίου και ςτο οποίο θ Ελλάδα κα ιταν θ 
τιμώμενθ χώρα. 
 
 Πανδθμία COVID-19 - Μζτρα τθσ ΕΕ για τθν άμεςθ ςτιριξθ των εταίρων τθσ 
ςτα Δυτικά Βαλκάνια 
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Η ΕΕ ζχει ανακοινϊςει μζτρα για τθν άμεςθ ςτιριξθ των εταίρων τθσ ςτα Δυτικά 
Βαλκάνια. 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθ διεφκυνςθ: 
https://www.wb6cif.eu/2020/03/30/eu-mobilises-immediate-support-for-its-western-
balkan-partners-to-tackle-coronavirus/ 
 Επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ των ςυνόρων είναι  προςβάςιμθ 
θλεκτρονικά μζςω του ακόλουκου ςυνδζςμου: https://www.wb6cif.eu/news/ 
 Για τθν ευκολία ςασ, μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςε πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω αυτϊν των ςυνδζςμων: 
Γενικζσ πλθροφορίεσ - https://www.wb6cif.eu/covid-19/ 
Ειδιςεισ μεταφορϊν και εμπορίου - https://www.wb6cif.eu/covid-19/transport-news 
Κυβερνθτικζσ αποφάςεισ - https://www.wb6cif.eu/covid-19/governments-decisions/ 
Αντιδράςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν - https://www.wb6cif.eu/covid-19/covid-19-
response-by-international-organizations/ 
Ρλθροφορίεσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι - https://www.wb6cif.eu/signal/ 
Χριςιμοι ςφνδεςμοι - https://www.wb6cif.eu/covid-19/useful-links/ 
Κεντρικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ- Τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του 
COVID-19- είναι ςτον παρακάτω ςφνδεςμο, όπωσ τα μζτρα τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ 
Σερβίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του Κορονοϊου: 
https://www.nbs.rs/internet/english/15/Covid19/index.html 

 
 Επιδθμία Κορονοϊοφ(CODIV-19)-Κυβερνθτικά μζτρα αντιμετώπιςθσ 
οικονομικών ςυνεπειών – Επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ  
Ο Υπουργόσ Οικονομικϊν κ. Σίνιςα Μάλι, παρουςίαςε (31.3.20) το πρόγραμμα μζτρων 
οικονομικισ ςτιριξθσ τθσ Σερβικισ Κυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ 
οικονομίασ, των επιχειριςεων και των εργαηομζνων που πλιττονται από τθν πανδθμία. 
Τα μζτρα αυτά ζχουν ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και τθν παροχι 
βοικειασ ςτισ επιχειριςεισ που πλιττονται περιςςότερο από τθν κρίςθ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα: 
1. Φορολογικά Μζτρα 
- Τριμθνιαία αναβολι τθσ υποβολισ φόρου ειςοδιματοσ μιςκωτϊν κακϊσ και 
κοινωνικϊν ειςφορϊν για τον ιδιωτικό τομζα και πρόβλεψθ για αποπλθρωμι των 
φορολογικϊν υποχρεϊςεων από τον Ιανουάριο του 2021. 
- Αναβολι τθσ καταβολισ του εταιρικοφ φόρου ο οποίοσ κα ζπρεπε υπό 
κανονικζσ ςυνκικεσ να καταβλθκεί κατά το 2ο τρίμθνο του 2020. 
- Απαλλαγι των δωρεϊν από τον ΦΡΑ. 
2. Επιδοτιςεισ για τουσ εργοδότεσ  
- Άμεςεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ ςε μετρθτά για τθν καταβολι του βαςικοφ μιςκοφ 
τριϊν μθνϊν ςτουσ εργαηομζνουσ (περίπου 750 ευρϊ) που απαςχολοφνται ςε μικρζσ 
και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

https://www.wb6cif.eu/2020/03/30/eu-mobilises-immediate-support-for-its-western-balkan-partners-to-tackle-coronavirus/
https://www.wb6cif.eu/2020/03/30/eu-mobilises-immediate-support-for-its-western-balkan-partners-to-tackle-coronavirus/
https://www.wb6cif.eu/news/
https://www.wb6cif.eu/covid-19/
https://www.wb6cif.eu/covid-19/transport-news
https://www.wb6cif.eu/covid-19/governments-decisions/
https://www.wb6cif.eu/covid-19/covid-19-response-by-international-organizations/
https://www.wb6cif.eu/covid-19/covid-19-response-by-international-organizations/
https://www.wb6cif.eu/signal/
https://www.wb6cif.eu/covid-19/useful-links/
https://www.nbs.rs/internet/english/15/Covid19/index.html
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- Άμεςεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ ςε μετρθτά για μεγάλεσ επιχειριςεισ για τθν 
κάλυψθ του 50% του μθνιαίου κατϊτατου μιςκοφ (περίπου 125 ευρϊ) για 
εργαηομζνουσ που ζλαβαν άδεια μετ'αποδοχϊν λόγω διακοπισ τθσ εργαςίασ.  
3. Μζτρα ρευςτότθτασ 
- Διαςφάλιςθ πιςτωτικϊν εγγυιςεων και επιδοτοφμενων δάνειων φψουσ 2,2 
διςεκατομμυρίων ευρϊ για τισ Μικρο-Μεςαίεσ Επιχειριςεισ, τα αγροτικά νοικοκυριά 
και τουσ ςυνεταιριςμοφσ. 
4. Ενίςχυςθ ςε μετρθτά 
- Εφάπαξ  καταβολι μετρθτϊν 100 ευρϊ για κάκε ενιλικα πολίτθ τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ. 
 
Επιπλζον, υπογραμμίηουμε τα κάτωκι: 
- Μόνο εταιρείεσ που δεν ζχουν απολφςει περιςςότερο από το 10% των 
εργαηομζνων από τθν ζναρξθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ζχουν το δικαίωμα να 
χρθςιμοποιιςουν αυτό το μζτρο. 
- Η πλθρωμι των επιδοτιςεων επίςθσ αναμζνεται ςτουσ επόμενουσ 2 μινεσ, 
αλλά δεν παρζχονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ.  Μζχρι ςτιγμισ δεν προβλζπονται 
ειδικά τομεακά μζτρα.  
- Οι όροι και οι προχποκζςεισ που περιγράφουν τθν εφαρμογι των ανωτζρω 
μζτρων  κα διευκρινιςτοφν με ειδικό κυβερνθτικό διάταγμα. 
- Το ςυνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ  των μζτρων ανζρχεται ςε 608,3 
διςεκατομμφρια δθνάρια. (5,178 διςεκατομμφρια ευρϊ). 
Κάποιεσ αρχικζσ αντιδράςεισ από τθν ξζνθ επιχειρθματικι κοινότθτα, όπωσ το Γερμανο-
Σερβικό Επιμελθτιριο, αφενόσ καλωςορίηουν τα ανωτζρω μζτρα, αφετζρου εκτιμοφν 
ότι κα ζπρεπε να καλφπτουν περιςςότερεσ περιπτϊςεισ εταιρειϊν που ζχουν κλείςει 
λόγω κορονοϊου (πχ μθ καταβολι εργοδοτικϊν ειςφορϊν για μεγαλφτερο χρονικό 
διάςτθμα).  
Πςον αφορά τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια και τισ εξαγωγικζσ εταιρείεσ, οι ξζνοι 
επιχειρθματίεσ κεωροφν απαραίτθτεσ τισ κρατικζσ εγγυιςεισ.  
Για ςυνεχή επικαιροποιημζνη ενημζρωςη οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται 
την ιςτοςελίδα τησ Σερβικήσ Κυβζρνηςησ: 
 https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151422/measures-of-the-state-of-emergency.php 
 

 Διαδικτυακό ςεμινάριο «Κεντρικι Ευρώπθ - Προοπτικζσ τθσ εφοδιαςτικισ  
αλυςίδασ» 

Εν κζματι διαδικτυακό ςεμινάριο διοργανϊκθκε από το Γαλλικό Εμπορικό 
Επιμελθτιριο τθν περαςμζνθ εβδομάδα.  
Οι ςυμμετζχοντεσ, υπενκυμίηοντασ τθ γνωςτι ριςθ του Winston Churchill :«Ποτζ μην 
αφήςετε μια καλή κρίςη να χαθεί », ςυμφωνιςαν ότι θ κρίςθ των επιχειρθματικϊν 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151422/measures-of-the-state-of-emergency.php
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δραςτθριοτιτων που προκαλείται από τθν πανδθμία μπορεί να αξιοποιθκεί για 
αναδιοργάνωςθ και “ςτροφι” προσ τθν ψθφιοποίθςθ. 

Ο Julien Autret, τελωνειακόσ ακόλουκοσ τθσ Γαλλικισ Ρρεςβείασ για τθ 
Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και τα Βαλκανία, διλωςε ότι θ πανδθμία είχε επθρεάςει 
ουςιαςτικά τισ μεταφορζσ, κυρίωσ τισ οδικζσ. 
Ραρόλο που θ κατάςταςθ ζχει ςτακεροποιθκεί, εξακολουκεί να υπάρχει 
πρόβλθμα με τθν ζλλειψθ προςωπικοφ ςε οριςμζνεσ χϊρεσ και πολλζσ 
ςυνοριακζσ διαβάςεισ παραμζνουν κλειςτζσ. Υπιρχε επίςθσ πρόβλθμα με τον 
εφοδιαςμό από τθν Κίνα. Το γεγονόσ είναι ότι κανείσ δεν κα μποροφςε να το 
προβλζψει, αλλά το “κλειδί” για τουσ επιχειρθματίεσ, θ προςαρμογι ςτα νζα 
δεδομζνα. 
Ο διευκυντισ τθσ περιφερειακισ αλυςίδασ προμθκειϊν και προμικειασ για τθν 
Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ ςτο Lesaffre, Renaud de Saint Lager, ςυμμετείχε 
ςτθ ςυνομιλία από τθν Τςεχικι Δθμοκρατία. Είπε ότι το εμπόριο μαγιάσ ζχει 
αυξθκεί πζντε ζωσ δζκα φορζσ με τθν ίδια περίοδο πζρυςι. 
Πςον αφορά τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, ο Piotr Dopierala, διευκυντισ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και logistics ςτθν Auchan Retail Poland, διλωςε ότι θ όλθ 
κατάςταςθ είχε προκαλζςει αρχικά ‘’ςοκ’’ και πανικό. Οι απαιτιςεισ αυξικθκαν 
και οι προμθκευτζσ δεν ιταν ζτοιμοι. 
Η δομι των απαιτιςεων άλλαξε, αυξικθκαν οι απαιτιςεισ για αλεφρι, 
κονςερβοποιθμζνα τρόφιμα και χαρτί υγείασ. Οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ 
αυξικθκαν επίςθσ. Η περιοριςμζνθ χωρθτικότθτα αποτελοφςε πρόβλθμα για 
τουσ προμθκευτζσ και οι μεταφορείσ είδαν τθν κυκλοφορία να επιβραδφνεται. 
Μετά από δφο εβδομάδεσ, θ κατάςταςθ βελτιϊκθκε. 
Ο Gyorgy Szabo, γενικόσ διευκυντισ τθσ Prevost Ουγγαρίασ, του οποίου θ βαςικι 
δραςτθριότθτα είναι οι οδικζσ μεταφορζσ αεροπορικϊν φορτίων, λζει ότι θ κρίςθ 
είναι μια μεγάλθ πρόκλθςθ για τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Ριςτεφει ότι το μζλλον 
των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων κα αλλάξει και ότι αυτι θ μορφι 
μεταφοράσ δεν κα είναι πλζον απαραίτθτθ. 
Το ‘’κλειδί’’ για τθν επιβίωςθ είναι θ καλι οργάνωςθ ι αναδιοργάνωςθ, δθλαδι 
θ αναδιάρκρωςθ των επιχειριςεων.  
Ο Karol Kolodziejczyk, διευκυντισ πωλιςεων ςτθν πολωνικι εταιρεία οδικϊν 
μεταφορϊν Geodis, τόνιςε το πρόβλθμα τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ, 
ςθμειϊνοντασ ότι πολλζσ εταιρείεσ ζκλειςαν. Βλζπει τισ οδικζσ μεταφορζσ ωσ ζνα 
πεδίο με ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα και αναφζροντασ ότι θ λφςθ 
ζγκειται ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ αγοράσ. 
Ο Stefan Gaibu, γενικόσ διευκυντισ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ τθσ Renault Group, 
από τθ ουμανία, τόνιςε ότι το βαςικό πρόβλθμα ιταν ο τρόποσ οργάνωςθσ του 
εφοδιαςμοφ από τθν Ιταλία. Ωςτόςο, είπε, βρζκθκε μια λφςθ χάρθ ςτουσ 
μεγάλουσ ςυνεργάτεσ.  
Κοιτάηοντασ τθν ευρωπαϊκι αγορά, θ παραγωγι μειϊκθκε κατά 24% ςε 25% τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο. 
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Ο Jakov Karmelic, γενικόσ διευκυντισ τθσ CMA CGM από τθν Κροατία, ο οποίοσ 
προςφζρει υπθρεςίεσ μεταφοράσ εμπορευμάτων ςε τζςςερα λιμάνια, ςθμείωςε 
ότι ο όγκοσ τθσ κίνθςθσ είχε μειωκεί, αλλά οι επιχειριςεισ παρζμειναν ςε μεγάλο 
βακμό ανεμπόδιςτεσ. Η Κίνα είναι πολφ ςθμαντικι όςον αφορά τθν κυκλοφορία 
εμπορευματοκιβωτίων, θ οποία μειϊκθκε κατά 9%. Αυτό ςίγουρα κα ζχει 
αντίκτυπο ςτθν περιοχι μασ - κατζλθξε. 

 
  
 Η Σερβικι Κυβζρνθςθ "ανοίγει" προςφορζσ για 32 κρατικά ακίνθτα- 
προκεςμία 12 Μαΐου 
 
Η αρμόδια Αρχι  Ιδιοκτθςίασ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ (RDI) ζχει κζςει προσ 
πϊλθςθ 32 κρατικά ακίνθτα ςε διάφορεσ πόλεισ και διμουσ τθσ Σερβίασ. 
Το πιο ακριβό ακίνθτο, που προςφζρεται ςτθν τιμι των 2,5 εκατομμυρίων ευρϊ, 
βρίςκεται ςτθν οδό Mihaila Mike Jankovica, ςτο διμο Savski Venac του Βελιγραδίου. 
Εκτόσ από μια εγκατάςταςθ 372-m2, περιλαμβάνει επίςθσ 2.164 m2 γθσ. 
Διάφορα ακίνθτα ςτο διμο Sopot προςφζρονται ςτθν αρχικι τιμι των 482.000 ευρϊ. 
Ακίνθτα ςτουσ διμουσ Presevo, Sokobanja, Gornji Milanovac, Lebane, Negotin, Razanj, 
Arilje, Paracin, Loznica, Kikinda, Smederevska Palanka, Bajmok και τισ πόλεισ του 
Βελιγραδίου, Nis, Zrenjanin, Pozarevac, Leskovac και Pirot, είναι επίςθσ προσ πϊλθςθ. 
Οι γραπτζσ προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν ζωσ τισ 12 Μαΐου και το άνοιγμα ζχει 
προγραμματιςτεί για τισ 14 Μαΐου. 
Η διαδικαςία κα κεωρθκεί ζγκυρθ εάν τουλάχιςτον μία προςφορά υποβάλλεται εντόσ 
τθσ προκεςμίασ. 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςφορά μπορείτε να βρείτε ςτθν 
ιςτοςελίδα www.rdi.gov.rs 
ενϊ το email είναι: direkcija@rdi.gov.rs. 
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