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•  Η Ryanair διεξήγαγε συνομιλίες με τη σερβική κυβέρνηση σχετικά με 

σχέδια για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη χώρα 

Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Μπρέναμπιτς δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι της 

Ryanair έδωσαν προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να επεκταθούν και πώς 

θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την εταιρική σχέση τους-  

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόνο εβδομάδες μετά τη δήλωση της  Υπουργού 

Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών, κας Ζόρανα Μιχαΐλοβιτς, ότι ο 

Αερολιμένας του Βελιγραδίου θα πρέπει να δει πτήσεις χαμηλού κόστους μετά 

την εξαγορά του από τα αεροδρόμια της Vinci στα τέλη Σεπτεμβρίου, γράφει η 

εφημερίδα EX-YU Aviation News. 

Η Ryanair ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στη Σερβία το 2016, εισάγοντας 

πτήσεις προς το αεροδρόμιο Nis Constantine the Great, από το οποίο διατηρεί 

τώρα τις υπηρεσίες σε πέντε προορισμούς. Ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής 

της Ryanair, David O'Brien, δήλωσε πέρσι ότι η εταιρεία πίστευε ότι η σερβική 

αγορά έχει μεγάλες δυνατότητες. Όπως γράφει η εφημερίδα EX-YU Aviation 

News, η σερβική κυβέρνηση δήλωσε προηγουμένως ότι υπάρχει ενδιαφέρον 

από τους μεταφορείς να δημιουργήσουν μια βάση στο Νις. 

 Ο αερολιμένας δεν έχει την ικανότητα να λειτουργεί ως βάση, αλλά αυτό θα 

αλλάξει με την ολοκλήρωση πολλών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τις αεροπορικές εταιρείες να δημιουργήσουν μια 

βάση, αλλά πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε μερικά πράγματα. Ελπίζουμε ότι 

οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν - ανέφερε η κυβέρνηση, 

προσθέτει η πύλη. Η Air Serbia πρόσφατα προειδοποίησε ότι ορισμένες 

αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους θα εισέλθουν στην εγχώρια αγορά στο 

εγγύς μέλλον και πρόσθεσε ότι ζυγίζει σε μεγάλο βαθμό τις σκέψεις τους όσον 

αφορά τα μελλοντικά τους σχέδια, γράφει η EX-YU Aviation News. 
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• Ο διαγωνισμός για το RTB Bor (σύμπλεγμα εξόρυξης χαλκού και τήξης 

που βρίσκεται στο Bor) θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο 

Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Όπως είπε, μια κινεζική εταιρεία 

ενδιαφέρεται για αυτό το μεταλλευτικό συγκρότημα. Επισκεπτόμενος την 

εγκατάσταση θερμής έλασης στο χαλυβουργείο Smederevo, που ανήκει στον 

όμιλο HBIS Group στη Σερβία, είπε ότι ήταν πεπεισμένος ότι οι Κινέζοι 

εξέφρασαν ενδιαφέρον επειδή είδαν τη Σερβία ως χώρα υποδοχής σκληρού 

εργατικού λαού. Ας υπενθυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της τουρκικής εταιρείας 

Cengiz, Mehmet Cengiz, μίλησε με τη διοίκηση της RTB Bor αυτό το Σάββατο 30 

Ιουνίου 2018 για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τον στρατηγικό εταίρο 

της RTB Bor. Στην αρχή της διήμερης περιοδείας στις εγκαταστάσεις της RTB 

στο Bor και στο Majdanpek, ο Cengiz δήλωσε ότι επιθυμεί να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες της μονάδας βιομηχανίας εξόρυξης Cengiz Holding. - Οι 

κρατικές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν γρήγορες 

αποφάσεις, ενώ οι ιδιωτικές κάνουν και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα 

της δικής μας. Όλες οι κρατικές εταιρείες που ιδιωτικοποιήσαμε στην Τουρκία 

λειτουργούν τώρα με επιτυχία. Η εξόρυξη είναι μια συγκεκριμένη βιομηχανία 

και πιστεύω ότι, ακόμα κι αν μια χώρα έχει τα χρήματα για να τονώσει τη 

βιομηχανία αυτή, δεν είναι η δουλειά της χώρας, αλλά μια δουλειά για τον 

ιδιωτικό τομέα - ανέφερε ο Cengiz, όπως ανέφερε η RTB Bor. Η Cengiz Holding 

αποτελείται από 35 εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των 5 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. Λειτουργεί στους τομείς της κατασκευής, της ενέργειας, της 

εξόρυξης, του τουρισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσω των 

εταιρειών Eti Bakir και Eti Aluminyum επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον 

τομέα της εξόρυξης. Διαθέτει χυτήριο στο Samsun, τη μόνη μεταλλουργική 

εγκατάσταση στην Τουρκία, καθώς και το υπόγειο χάλκινο ορυχείο Kure. Τον 

Μάιο του 2013, η Cengiz Holding υπέγραψε συμφωνία αξίας 22 

δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός τρίτου διεθνούς αεροδρομίου 

στην Κωνσταντινούπολη. 
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• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 68.7 δισεκατομμύρια δηνάρια. Τα συνολικά κέρδη προ 

φόρων για τις 29 τράπεζες στη Σερβία στο τέλος του 2017 ανήλθαν συνολικά 

στα 68,7 δισ. δηνάρια, ποσό υψηλότερο κατά 47,3 δισ. δηνάρια από το τέλος 

του περασμένου έτους, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας στις 17 

Ιουλίου. Σύμφωνα με την τράπεζα, η αυξημένη κερδοφορία των τραπεζών στη 

Σερβία ήταν ως επί το πλείστον αποτέλεσμα της μείωσης των ζημιών από 

επισφαλή δάνεια (33 δις δηνάρια), καθώς και της ενοποίησης του τραπεζικού 

τομέα, δηλαδή της συγχώνευσης και της ενοποίησης των τραπεζών λόγω 

αλλαγών στην ιδιοκτησία τους διαρθρωτική δομή (καθαρά αποτελέσματα 

ύψους 12,5 δισ. δηνάρια). Συνολικά, 23.055 άτομα απασχολούνταν σε τράπεζες 

στη Σερβία στο τέλος του περασμένου έτους ή 892 λιγότερα από ό, τι το 2016. 

Τα “κακά” δάνεια ανήλθαν στα 204,9 δισεκατομμύρια δηνάρια στο τέλος του 

2017.  

• Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Delta Holding 

ανέφερε έσοδα ύψους 30,1 δισεκατομμυρίων δηναρίων, αυξημένα σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, με 47% των συνολικών εσόδων της 

γεωργικής εταιρείας Delta Agrar, ανέφερε ο Dejan Jeremic, εκτελεστικός 

αντιπροέδρος της Delta Holding. Ο Jeremic δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το 

πρώτο εξάμηνο του 2018 τα κέρδη προ τόκων έφθασαν τα 2,6 δισ. δηνάρια ενώ 

καταβλήθηκαν και φόροι 5,4 δισ. δηναρίων στο σερβικό προϋπολογισμό. 

"Έχουμε αναπτύξει με επιτυχία τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες εδώ 

και 27 χρόνια, και όχι μόνο τις δικές μας επιχειρήσεις, καθώς βοηθήσαμε και 

τους εταίρους μας", δήλωσε ο Jeremic και πρόσθεσε ότι το νέο πρόγραμμα 

"Business Incubator" θα βοηθήσει στην εκκίνηση νέων ιδεών και επιχειρήσεων 

στο χαρτοφυλάκιο της Delta σε ολόκληρη τη Σερβία. "Έχουν επιλεξεί επτά 

ομάδες, τις οποίες η Delta θα υποστηρίξει με τεχνογνωσία και πόρους τους 

επόμενους τρεις μήνες για να αναπτύξουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τους", 

δήλωσε. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2018, η Delta επένδυσε περίπου 50 
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εκατομμύρια δηνάρια σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες, βοηθώντας περίπου 

16.300 πολίτες της Σερβίας. 

 

• Οι προετοιμασίες για την ιδιωτικοποίηση της Komercijalna Banka 

βρίσκονται σε εξέλιξη και η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας (NBS) συμμετέχει σε 

αυτές, δήλωσε η κατέχουσα τη θέση Διοικητού της NBS κα Jorgovanka 

Tabakovic. Το κράτος κατέχει το 41,7% της Komercijalna Banka, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) κατέχει το 

24,43% και η International Finance Corporation (IFC) με 10%. 

 

• Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός του Βελιγραδίου  (PKB) θα 

ιδιωτικοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μοντέλο της πώλησης του τμήματος των 

ακινήτων και κεφαλαίων που ανήκουν στη Δημοκρατία της Σερβίας και το 

Equity Fund στις θυγατρικές Eko-lab και PKB Agroekonomik, σύμφωνα με  το 

υπουργείο Οικονομίας. Η δημόσια πρόσκληση αναμένεται να ανοίξει τον 

Αύγουστο του 2018. Όπως ορίζεται στην απόφαση της κυβέρνησης της 

Σερβίας, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της PKB Korporacija AD Padinska Skela 

και των θυγατρικών της Veterinarska Stanica PKB d.o.o. Padinska Skela, 

Padinska Skela και PKB Agroekonomik d.o.o. Padinska Skela θα 

πραγματοποιηθεί μέσω προσφορών με δημόσιο πλειστηριασμό.  

Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ιδιωτικοποίηση έξι επιχειρήσεων, 

μεταξύ των οποίων αρκετές στρατηγικές, όπως η RTB Bor, βρίσκονται σε 

εξέλιξη και το Υπουργείο Οικονομίας επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζει δημόσιες 

προσκλήσεις για άλλες εννέα εταιρείες που θα ανοίξουν την επόμενη περίοδο. 

 
• Τα τελευταία εννέα χρόνια, η ρωσική εταιρεία Gazprom Neft έχει 

επενδύσει περίπου 2,5 δισ. Ευρώ στην ανάπτυξη της Naftna Industrija 

Srbije (NIS), δήλωσε ο Alexander Dybal, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

Gazprom Neft. Ανέφερε επίσης για την Vecernje Novosti ότι η NIS είχε 

μετατραπεί από μια εθνική εταιρεία της Σερβίας σε σημαντικό παράγοντα στην 
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ενεργειακή αγορά ολόκληρων των Βαλκανίων προσθέτοντας  ότι είναι 

ικανοποιημένος με τον τρόπο λειτουργίας της Gazprom Neft στη Σερβία και με 

τη συνεργασία με την κυβέρνηση της Σερβίας. Η Naftna Industrija Srbije (NIS) 

ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 ότι είχε επενδύσει 17,2 

δισεκατομμύρια δηνάρια σε ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του έτους, ποσοστό 

72% περισσότερο από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι περισσότερες 

επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στην έρευνα και την παραγωγή, καθώς και 

στον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων επεξεργασίας, κατά κύριο λόγο στην 

κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας στο διυλιστήριο πετρελαίου του 

Pancevo. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου NIS ανήλθαν σε 11,5 δισεκατομμύρια 

δηνάρια, ενώ οι φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις προς το δημόσιο τομέα 

ανήλθαν σε 90,9 δισεκατομμύρια στερλίνες, ποσοστό 17% υψηλότερο από 

πέρυσι. Περίπου 1,70 δισεκατομμύρια τόνοι πετρελαίου υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία στο διυλιστήριο πετρελαίου Pancevo,  3% περισσότερο από το 

πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε περίπου 1,67 

δισεκατομμύρια τόνους πετρελαϊκών προϊόντων, κατά 8% περισσότερα από 

πέρυσι και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 24%. Η συνολική παραγωγή 

πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 

661.000 υπό όρους, ενώ η NIS παράγει 78.422 MWh ηλεκτρικής ενέργειας με 

τις δικές της δυνατότητες.  

 

• Ο Σερβο-Κινεζικός Οικονομικός Σύνδεσμος  άνοιξε επίσημα στο 

Βελιγράδι με τη μορφή ΜΚΟ και  στοχεύει στη σύνδεση επιχειρηματιών και 

εμπειρογνωμόνων από την Κίνα και τη Σερβία. Ο Πρέσβης της Κίνας στη Σερβία 

Li Manchang αναφέρει ότι, από τότε που ξεκίνησε η θητεία του, εργάζεται για 

την ίδρυση αυτής της ένωσης. Τονίζει τη θετική συμβολή που μπορεί να 

προσφέρει στη δημιουργία οικονομικής συνεργασίας μεταξύ κινεζικών και 

σερβικών εταιρειών. Ο πρόεδρος της κινεζικής-σερβικής οικονομικής ένωσης 

Xu Li δήλωσε ότι στόχος των δραστηριοτήτων της ένωσης είναι η ενεργή 

υποστήριξη  της  πρωτοβουλίας One Belt - One Road και να εξασφαλίσει την 
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ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ Κίνας και Σερβίας. Ο Xu Li 

ανέφερε μερικά από τα σημαντικότερα έργα μεταξύ Κίνας και Σερβίας, όπως η 

γέφυρα του Δούναβη, η Ζελέζαρα Σμεντερέβο, το Κινεζικό Πολιτιστικό Κέντρο 

που χτίστηκε στο Βελιγράδι, η συνεργασία με την Huawei και επεσήμανε ότι θα 

υπάρξουν ακόμα περισσότερα έργα. Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου 

Συντονισμού Συνεργασίας με τη Ρωσία και την Κίνα, Τόμισλαβ Νίκολιτς, έλαβε 

το πιστοποιητικό που τον ονόμασε τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Κινέζικης-

Σερβικής Οικονομίας. Οι κινεζικές εταιρείες που έχουν ήδη καταστεί μέλη της 

κινεζικής-σερβικής οικονομικής ένωσης είναι η China Road and Bridge 

Corporation, η China Communications Construction, η Yto, η Shandong Hi Speed 

Group, η China Machinery Engineering Corporation, η Huawei. 

 

• Ο υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Σερβίας 

Νενάντ Ποπόβιτς δήλωσε χθες ότι η ρωσική εταιρεία Kaspersky 

ενδιαφέρθηκε να δραστηριοποιηθεί στη Σερβία. Στη Μόσχα, ο Πόποβιτς 

μίλησε με τη διοίκηση της Kaspersky, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

τεχνολογίας και καινοτομίας στον κόσμο που αναπτύσσει λογισμικό ασφάλειας 

δεδομένων στον κυβερνοχώρο, απασχολεί 4.000 άτομα και έχει περισσότερους 

από 400 εκατομμύρια χρήστες σε 200 χώρες. Ο υπουργός είπε ότι η Σερβία έχει 

εξαιρετικούς νέους προγραμματιστές.- Οι εξαιρετικά καταρτισμένοι μηχανικοί 

αποτελούν τον βασικό μας πόρο ανάπτυξης όσον αφορά την προσέλκυση 

ξένων επενδυτών στον τομέα των καινοτομιών και της πληροφορικής - είπε ο 

υπουργός. Είπε ότι η προστασία του κυβερνοχώρου, είτε από τρομοκρατικές 

απειλές είτε από σαμποτάζ στον κυβερνοχώρο, ήταν ένα θέμα ύψιστης 

σημασίας για την οικονομία αυτή τη στιγμή, αλλά και για την εθνική ασφάλεια 

ενός κράτους. - Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η άφιξη της Kaspersky στη 

Σερβία θα είναι σημαντική από πολλές απόψεις, καθώς, εκτός από την 

απασχόληση των νέων μηχανικών μας, θα εκπαιδεύονται από τους καλύτερους 

Ρώσους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό. Αυτή η γνώση θα παρέμενε στη 

Σερβία, η οποία θα μπορούσε να γίνει ένα περιφερειακό κέντρο για την 
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ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - τόνισε ο 

Πόποβιτς. Η διοίκηση της Kaspersky επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα επισκεφθεί 

το Βελιγράδι, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους των κρατικών φορέων, του 

ιδιωτικού τομέα και του πανεπιστημίου της Σερβίας, προκειμένου να 

εξεταστούν όλες οι επιλογές της μελλοντικής άφιξης της εταιρείας στην αγορά 

της Σερβίας.  

 

• Η κοινότητα των νεοφυών εταιρειών (start ups) στη Σερβία 

αναπτύσσεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Τα νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών και καινοτομιών, 

κατακτούν την τοπική και διεθνή αγορά και, παράλληλα με τη σημαντική 

αύξηση του αριθμού των εταιρειών και των σχεδίων, υποστηρίζουν 

προγράμματα του κράτους, τοπικά και διεθνή ταμεία και μεγάλες εταιρείες και 

πολυεθνικές εταιρείες, αυξάνονται όλο και περισσότερο. Τα εκκολαπτήρια και 

οι επιταχυντές επιχειρήσεων, που απευθύνονται κυρίως σε νεοσύστατες 

επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, υποστηρίζουν αυτές τις εταιρείες 

χρηματοδοτώντας την ανάπτυξή τους, αλλά και μέσω της εκπαίδευσης, της 

ανταλλαγής εμπειριών και της καθοδήγησης. Από την άλλη πλευρά, ενισχύουν 

την ανάπτυξή τους και την διείσδυσή τους στην αγορά, ενώ, από την άλλη, 

αποκτούν νέες ιδέες για την επιχείρησή τους, καθώς και μελλοντικούς 

επιχειρηματικούς εταίρους. 

 
 
• Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό και τον Ανθρώπινο 

Δυναμικό Gunther Oettinger δήλωσε ότι η Σερβία θα μπορούσε να 

αναμένει περισσότερα χρήματα από τα προενταξιακά κονδύλια από το 

2021. Είπε ότι η χώρα πρέπει να εργαστεί για την επίτευξη οικονομικής 

ανάπτυξης προκειμένου να είναι εταίρος στην ενιαία αγορά και να προσελκύσει 

επενδυτές. Υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει το 

δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, ο Oettinger 
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δήλωσε ότι «ενημέρωσε τους Σέρβους αξιωματούχους γι 'αυτό, ώστε να 

ετοιμάσουμε ένα σχέδιο οικονομικής βοήθειας για τα προενταξιακά κονδύλια 

προκειμένου η Σερβία να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και να γίνει 

πλήρες μέλος της Ένωσης ". Όταν ρωτήθηκε αν η Σερβία θα μπορούσε να 

αναμένει περισσότερα χρήματα από τα προενταξιακά κονδύλια κατά τη 

χρονική περίοδο από το 2021, ο Oettinger δήλωσε: - Ναί. Συνεργαζόμαστε 

στενά με τους συναδέλφους μου, Mogherini και Hahn, προκειμένου να 

σταθεροποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να χρηματοδοτήσουμε σημαντικό 

έργο που θα συμβάλει στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ύψους περίπου 1 

δισ. Ευρώ ετησίως, 25% περισσότερο από ό, τι τώρα. Τόνισε ότι το σχέδιο δεν 

απέκλεισε την ιδέα και τη δυνατότητα της Σερβίας να γίνει μέλος το 2025. -  

• Οι αρμόδιοι υπουργοί των Δυτικών Βαλκανίων ζήτησαν να διατεθεί 

στην περιοχή το 3% του μέσου Horizon Europe της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας 

αξίας 100 δισ. ευρώ. Μετά τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της ομάδας 

εργασίας για την έρευνα και ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων που έλαβε 

χώρα στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουνίου 2018, τα αρμόδια υπουργεία των Δυτικών 

Βαλκανίων έξι προετοίμασαν και εξέδωσαν μια πρώτη δήλωση για τα Δυτικά 

Βαλκάνια και τη συμμετοχή τους στο Horizon Europe, ανακοίνωσε το 

Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC). Χωρίς να υπονομεύουμε τα 

κριτήρια αριστείας στην επιλογή όλων των έργων της Horizon Europe, ζητούμε 

μια ισορροπημένη γεωγραφική διάδοση των επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών των 

Δυτικών Βαλκανίων ως περιφέρειας ένταξης. Προκειμένου να συμβάλουμε 

στην εκπλήρωση της υπόσχεσης της "Αριστείας σε κοινή χρήση", ζητάμε την 

κατανομή του 3% αυτού του μέσου, αναφέρει η αρχική δήλωση των Δυτικών 

Βαλκανίων. Το χάσμα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των Δ. 

Βαλκανίων, όπως ειπώθηκε, συνεχίζει να αυξάνεται. Η αριστεία στην επιστήμη 

και την έρευνα είναι απαραίτητη για την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης των 

Δ.Βαλκανίων σε μια οικονομία της γνώσης με προσανατολισμό την καινοτομία, 
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την προστιθέμενη αξία και την οικονομία της γνώσης. Θα συμβάλει στην 

εξάλειψη του οικονομικού χάσματος μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Horizon Europe στοχεύει στην ενίσχυση 

των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της ΕΕ για περίοδο επτά ετών 

(2021-2027), προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας, η 

ανταγωνιστικότητα και οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, να υλοποιηθούν οι 

προτεραιότητες των πολιτών και να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό 

κοινωνικοοικονομικό μοντέλο και αξίες. 

 

• Η Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας κα Jadranka 

Joksimović και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σερβία κ. 

Sem Fabrizi, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας κ. Branislav Nedimović, 

υπέγραψαν Χρηματοδοτική Συμφωνία με την οποία η ΕΕ χορηγεί 175 

εκατ. Ευρώ στη Σερβία για ενίσχυση της γεωργίας (IPARD II - International 

Bank for Reconstruction and Development).Η κα. Joksimović τόνισε ότι με αυτά 

τα κεφάλαια από το κράτος, ο αγροτικός τομέας θα έχει στη διάθεσή του  

συνολικά 230 εκατ. Ευρώ, προσθέτοντας ότι οι πρώτες συμβάσεις θα 

χορηγηθούν στους αγρότες κατά την επόμενη εβδομάδα. Τόνισε ότι η 

Χρηματοοικονομική Συμφωνία ανοίγει μια “νέα σελίδα της γεωργίας της 

Σερβίας” επειδή, όπως είπε, η χώρα και οι αγρότες έχουν για πρώτη φορά τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους. 

Δήλωσε επίσης ότι το Υπουργείο της σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας 

και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία 

ενημέρωσης των αγροτών σχετικά με τους τομείς στους τους οποίους μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το Ταμείο IPARD.  

"Σε αυτό το πρώτο στάδιο, πρέπει να υπάρξει κάποια προχρηματοδότηση από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά αυτά τα κεφάλαια θα τους επιστραφούν μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας", τόνισε η Υπουργός, συμπληρώνοντας ότι με τη 
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συμφωνία αυτή η Σερβία έχει την ευκαιρία να ευθυγραμμίσει σταδιακά τη 

γεωργική της πολιτική με αυτή της ΕΕ. 

"Με τις νέες ρυθμίσεις και τις νέες ευκαιρίες που έχουμε τώρα, οι νέοι άνθρωποι 

μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν και να εργαστούν στην ύπαιθρο", δήλωσε 

η κα Joksimović.  

Περίπου 478 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση για κονδύλια IPARD μέχρι στιγμής, 

ενώ αναμένεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερος κατά 

την προσεχή περίοδο.  

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σερβία συμφώνησε με την 

Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ότι η συμφωνία είναι αποτέλεσμα 

ομαδικής εργασίας και δήλωσε ότι τα κονδύλια για τη βελτίωση της σερβικής 

γεωργίας θα μπορούσαν να φθάσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ με 

συγχρηματοδότηση από ιδιώτες.  

"Η σύναψη αυτής της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας επιτρέπει στη δημόσια 

διοίκηση να συνάψει τις πρώτες συμβάσεις και να πραγματοποιήσει τις πρώτες 

πληρωμές στον Αγροτικό Τομέα", δήλωσε ο κ. Fabrizi, σημειώνοντας ότι θα 

επιτρέψει στους Σέρβους αγρότες να προετοιμαστούν για την ανταγωνιστική 

αγορά της ΕΕ.  

Ο κ. Fabrizi τόνισε ότι το δυναμικό της γεωργίας της Σερβίας είναι εξαιρετικά 

δυναμικό προσθέτοντας  ότι το 10% του ΑΕΠ προέρχεται από τη γεωργία, το 

20% των ανθρώπων εργάζεται στον τομέα αυτό ενώ το 50% των γεωργικών 

προϊόντων της Σερβίας εξάγονται στην αγορά της ΕΕ. 

 

 

 


