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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Το έλλειμμα προϋπολογισμού της Σερβίας ανέρχεται σε 97,8 δις δηνάρια 
Η Σερβία κατέγραψε δημοσιονομικό έλλειμμα 97,8 δισ. δηνάρια τους πρώτους δέκα 
μήνες του 2021. Το αποτέλεσμα είναι κατά 198,7 δισ. δηνάρια καλύτερο από το 
προγραμματισμένο βάσει του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Απριλίου 
2021, ο οποίος προέβλεπε έλλειμμα 296,5 δισ. δηνάρια για αυτή την περίοδο. 
Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των 
φορολογικών εσόδων, ήτοι συνολικά 61,1 δισ. δηνάρια και 26,1 δισ. δηνάρια, 
αντίστοιχα, ενώ τα μη φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 11,3 δισ. δηνάρια και οι δωρεές 
σε 2,0 δισ. δηνάρια. Οι δαπάνες Οκτωβρίου 2021 υπολογίστηκαν σε 126,9 δις 
δηνάρια. 
Οι δαπάνες για τους εργαζομένους ήταν συνολικά 27,2 δισ. Δηνάρια. Τα δε 
εμβάσματα στο ταμείο συντάξεων και αναπηρίας, το εθνικό ταμείο ασφάλισης 
υγείας, το ταμείο στρατιωτικής κοινωνικής ασφάλισης και την εθνική υπηρεσία 
απασχόλησης ανήλθαν συνολικά σε 25,1 δισ. δηνάρια, με κεφαλαιουχικές δαπάνες 
και επιδοτήσεις σε 23,4 δισ. και 12,6 δισ. δηνάρια, αντίστοιχα. 
Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, καταγράφηκε την περίοδο από τον Ιανουάριο έως 
τον Οκτώβριο 2021, δημοσιονομικό έλλειμμα 67 δισ. δηνάρια και πρωτογενές 
δημοσιονομικό πλεόνασμα 38,7 δισ. δηνάρια. (1 ευρώ = 117,5 δηνάρια) 
 
 

 Το πραγματικό ΑΕΠ της Σερβίας αυξήθηκε κατά 7,7% το τρίτο τρίμηνο του 2021 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας, το πραγματικό ΑΕΠ, αυξήθηκε 
κατά 7,7% το τρίτο τρίμηνο του 2021, σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα με τα εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021, ο ίδιος δείκτης 
αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά δραστηριότητα, ο 
κλάδος λιανικού και χονδρικού εμπορίου και επισκευών αυτοκινήτων, οι μεταφορές 
και αποθήκευση, και οι υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων σημείωσαν σημαντική 
ετήσια αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας - 17% -. Ακολουθουν ο 
κατασκευαστικός τομέας (15,8%) και ο τομέας επιστημονικών, καινοτόμων και 
τεχνολογικών δραστηριοτήτων, καθώς και οι δραστηριότητες διοικητικών και 
βοηθητικών υπηρεσιών (13,7%). Όσον αφορά τις δαπάνες, όλα τα μεγέθη 
παρουσίασαν πραγματική αύξηση σε ετήσια βάση, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021. 
Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών, των μη κερδοσκοπικών 
ιδρυμάτων και της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 8,2%, 6,8% και 7,8% 
αντίστοιχα. Ο δε σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σημείωσαν πρόοδο κατά 12,6%, και 
οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 22,5% και 
22,9%, αντίστοιχα. 
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 Κεντρική Τράπεζα Σερβίας - στοιχεία για ΑΞΕ 
Η Σερβία αναμένεται να καταγράψει για το 2021 συνολική εισροή ΑΞΕ 3,6 δισ. ευρώ, 
σύμφωνα με τη διοικήτρια της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (NBS), κα 
Γιοργκοβάνκα Ταμπάκοβιτς. 
«Σε ένα τέτοιο έτος, η Σερβία έφτασε σε επίπεδο ΑΞΕ που είναι σχεδόν τόσο υψηλό όσο 
αυτό του 2019, έτος ρεκόρ κατά το οποίο οι ακαθάριστες ξένες επενδύσεις ανήλθαν 
συνολικά σε 3,9 δις ευρώ», δήλωσε η Ταμπάκοβιτς στο Prva TV. 
Σε μια εποχή αβεβαιότητας, αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τη Σερβία και οι ξένοι 
επενδυτές αποφάσισαν να επενδύσουν και να ‘’ανοίξουν’’ εργοστάσια στη χώρα, 
ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη, τους μισθούς και τα έσοδα του 
προϋπολογισμού. 
Απαντώντας στην παρατήρηση του οικοδεσπότη ότι κάποιοι θα έλεγαν ότι ξένοι 
επενδυτές έρχονται στη Σερβία λόγω των τεράστιων επιδοτήσεων που πρόσφερε η 
κυβέρνηση, η Ταμπάκοβιτς είπε ότι η Σερβία ήταν μια ανοιχτή οικονομία και ότι οι 
επιδοτήσεις ήταν μια παγκοσμιοποιημένη πρακτική. «Η απόφαση για την παροχή 
επιδοτήσεων προσαρμόστηκε στις παρούσες συνθήκες, με αποτέλεσμα την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υψηλότερους μισθούς». 
 

 Προβλέψεις NBS για πληθωρισμό 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας-NBS, ο πληθωρισμός 
θα έφτανε στο υψηλότερο ποσοστό του κατά τη περίοδο από τα τέλη 2021 έως τις 
αρχές του 2022. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 θα μειωθεί σταδιακά και στα μέσα 
του επόμενου έτους, αναμένεται ότι θα επιστρέψει στο όρια του 3%, ±1,5%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τον Νοέμβριο 
2021, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 και κατά 
7,5% σε ετήσια βάση. 
 

 Στοιχεία Τουρισμού στη Σερβία 2021 
Η Υπουργός Εμπορίου και Τουρισμού, κα Tatjana Matić, μιλώντας στο ετήσιο 
συνέδριο του Economist στη Σερβία στις 14.12.21, αναφέρθηκε στην ανάκαμψη του 
τουρισμού το 2021, σημειώνοντας ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εισροές 
τουριστών ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια, οι διανυκτερεύσεις σε 10 εκατομμύρια και η 
εισροή συναλλάγματος σε περίπου 1,2 δισ. Ευρώ. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία των 
εγχώριων τουριστών στην ανάκαμψη αυτή, καθώς και των επενδύσεων και των 
μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση στον τομέα αυτό. Μίλησε επίσης, για τις πρόσφατες, 
παγκόσμιες διακρίσεις της Σερβίας, όπως η ανακήρυξη της Μόκρα Γκόρα ως ενός 
από τα καλύτερα τουριστικά χωριά στον κόσμο, η συμπερίληψη της Σερβίας στις 22 
καλύτερες χώρες παγκοσμίως που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί καθώς και η 
συμπερίληψη 14 εστιατορίων του Βελιγραδίου στον φετινό οδηγό Michelin. 
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 Η Air Serbia μετέφερε πάνω από 1,5 εκατ. επιβάτες το 2021 

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της Σερβίας, Air Serbia, 
έχει μεταφέρει πάνω από 1.500.000 επιβάτες από την αρχή του 2021 - 76% 
περισσότερους από ότι το 2020-. Από τις αρχές του 2021, η Air Serbia είχε συντελεστή 
πληρότητας 66%, ενώ ο αριθμός των επιβατών της ανερχόταν το Δεκέμβριο 2021, 
στο 57% των στοιχείων του 2019. Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, η Air Serbia 
κατείχε μερίδιο αγοράς 51% στο αεροδρόμιο Nikola Tesla του Βελιγραδίου, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Σύμφωνα 
με τον κο Jiri Marek, Γενικό Διευθυντή Εμπορίου και Στρατηγικής της Air Serbia, ο 
εθνικός αερομεταφορέας μετέφερε 2,8 εκατ. επιβάτες, το 2019 - έτος ρεκόρ για την 
εταιρεία-. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, η εταιρεία είχε προσθέσει 23 νέα 
δρομολόγια, ξεκινώντας να δραστηριοποιείται σε άλλα δύο αεροδρόμια στη Σερβία, 
επέκταση η οποία σταμάτησε λόγω της πανδημίας. 
 

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά-Αγορά Ακινήτων 

 Επενδύσεις ύψους 1,3 δις ευρώ για το έργο Belgrade Diameters 
Ο ψηφισθέντας προϋπολογισμός της Σερβίας για το 2022 προβλέπει έσοδα 1.516,8 δισ. 
RSD και δαπάνες 1.717 δισ. RSD, με το δημοσιονομικό έλλειμμα να υπολογίζεται σε 
200,2 δισ. RSD, ή 3% του ΑΕΠ. Επιπλέον, προβλέπει δυνατότητα δανεισμού για 
διάφορα έργα, μέχρι το ποσό των 2.480.349.462.529 RSD (περίπου 21 δις ευρώ). Έως 
τώρα ένα από τα δάνεια που έχουν προγραμματισθεί, αφορά το έργο Belgrade 
Diameters. Το δάνειο θα ληφθεί από τη Ρωσία και ανέρχεται σε 1,3 δις ευρώ. Το έργο 
Belgrade Diameters, το οποίο συζητήθηκε επίσης στην πρώτη συνεδρίαση του Σερβο-
Ρωσικού Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 
του 2021, αφορά την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει το κέντρο 
της πόλης με τους προαστιακούς δήμους. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις σχετικές, 
ήδη υπάρχουσες υποδομές, υπάρχουν δύο γραμμές εντός πόλης, - Batajnica-Ovca (31,3 
km) και Resnik-Ovca (36 km) - και δύο προαστιακές γραμμές - Mladenovac-Ovca (62 
km) και Lazarevac -Ovca (68 χλμ.). 
 

 Επενδυτικό σχέδιο για Δυτικά Βαλκάνια: Τα πρώτα έργα στις αρχές του 2022 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα έργα μέσω του Επενδυτικού 
Πακέτου για τα Δυτικά Βαλκάνια (ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ) αναμένεται να 
εγκριθούν στις αρχές του 2022. Τα επόμενα επτά έτη, το Επενδυτικό Πακέτο θα 
επικεντρωθεί σε έργα που προτείνονται από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, 
τα οποία θα έχουν «βασικό μετασχηματιστικό ρόλο και αντίκτυπο στην προσέγγιση 
των Δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ, συνδέοντας τις δύο περιοχές». Ειδικότερα, το 
σχέδιο περιλαμβάνει σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις όλων των μεγάλων πόλεων 
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της περιοχής - μεταξύ τους αλλά και με την ΕΕ. Σύμφωνα με εκπροσώπους της 
Επιτροπής, έχει ήδη κατατεθεί μεγάλος αριθμός προτάσεων που καλύπτουν όλους 
τους σημαντικούς διαδρόμους: από τον Διάδρομο 5 στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον 
Διάδρομο 10 στη Σερβία, στον Διάδρομο 8 στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τους 
αυτοκινητόδρομους 2 και 7 στην Αλβανία και το Μαυροβούνιο, καθώς και στο 
Κοσσυφοπέδιο. 
 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Ενδιαφέρον Ελληνικής εταιρείας για επένδυση 
Η ελληνική εταιρεία «Kometbio», που ασχολείται με τη βελτίωση και τον καθαρισμό 
αποχετευτικών συστημάτων, ενδιαφέρεται για συνεργασία και επένδυση στην πόλη 
Veternica, όπως ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της πόλης του Leskovac. 
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Ευθύμιος Καρανάσιος  και οι συνεργάτες του 
επισκέφτηκαν τον Δεκ. 2021 το Leskovac, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο 
Leskovac κ. Goran Cvetanović και τον κ.Božidar Stojiljković, μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ενδεχόμενη συνεργασία, βελτίωση και καθαρισμό 
του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου, αλλά και στην τρίτη συνιστώσα του έργου 
«Διαχείριση λυμάτων στην πόλη του Λέσκοβατς», που σύντομα θα αρχίσει να 
υλοποιείται, με την οποία χρηματοδοτείται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε 
16 οικισμούς. 

 

 Επενδυτικό Φόρουμ Δυτικών Βαλκανίων (Western Balkans 6 Chamber 
Investment Forum - WB6 CIF)-Παρουσίαση έκθεσης προόδου. 

Διαδικτυακή παρουσίαση πραγματοποιήθηκε (14.12.21) με συντονίστρια την κα 
Tatjana Shterjova Dushkovska, Γενική Γραμματέας του WB6 CIF. 
Εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο κ. Mihailo Vesovic, Διευθυντής του Τμήματος 
Στρατηγικής Ανάλυσης, Υπηρεσιών και Διεθνοποίησης του Εμπ. & Βιομ. 
Επιμελητρίου της Σερβίας. Μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις ακολούθησε 
παρουσίαση της έκθεσης, από τον κ. Bojan Stanic, Οικονομικό Αναλυτή του WB6 CIF. 
Το WB6 CIF αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία εμπορικών και βιομηχανικών 
επιμελητηρίων από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, τη 
Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, τα οποία δημιούργησαν μια 
πλατφόρμα συνεργασίας το 2017 με στόχο τη συνεργασία της επιχειρηματικής 
κοινότητας στην περιοχή, τη διευκόλυνση των δι-επιχειρηματικών επαφών και την 
προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικού προορισμού. Το WB6 CIF 
αντιπροσωπεύει περίπου 350.000 εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες και αποτελεί το 
επιχειρηματικό σκέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου με στόχο την 
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ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τις εκτιμήσεις 
της επιχειρηματικής κοινότητας για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της κοινής 
αγοράς αντλώντας διδάγματα από την κοινή περιφερειακή αγορά των Δυτικών 
Βαλκανίων (βλ.https://www.wb6cif.eu/wp-content/uploads/2021/12/WB6CIF-Key-
Areas-CRM-KPI-3-12-2021-final.pdf)  

 Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(Ο.Α.Ε.Π) και του Σερβικού Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων και Ασφάλισης 
(A.O.F.I) 
Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπεγράφη (Βελιγράδι, 17/12/2021.) μεταξύ του 
Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), με τον αντίστοιχο 
σερβικό Οργανισμό A.O.F.I - Serbian Export Credit and Insurance Agency. 
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε εκ μέρους του ΟΑΕΠ ο Γενικός Διευθυντής 
Γρηγόριος Σταματόπουλος και εκ μέρους του A.O.F.I ο Δ/νων Σύμβουλος Dejan 
Vukotić. Στην τελετή της Υπογραφής την Πρεσβεία εκπροσώπησε ο Προϊστάμενος 
του Γραφείου Οικ. & Εμπ. Υποθέσεων της Πρεσβείας, κ. Βασίλειος Σκρόνιας (Γενικός 
Σύμβουλος Α΄ΟΕΥ) , ενώ παρέστησαν επίσης η κα Σοφία Πολυχρονέα (Προϊσταμένη 
της Νομικής Υπηρεσίας- ΟΑΕΠ), καθώς και οι εμπειρογνώμονες και μέλη του ΔΣ του 
AOFI κκ. Danilo Cirkovic, Petar Pavlovic και Ivan Savic. 
Στόχος του εν λόγω Μνημονίου είναι η εδραίωση των σχέσεων μεταξύ των μερών 
για την υποστήριξη και ενθάρρυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των 
δύο χωρών, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών όπως: (i) Ανταλλαγή πληροφοριών για 
τρέχοντα και πιθανά νέα έργα, (ii) Διερεύνηση ευκαιριών αμοιβαίας ασφάλισης, για 
εξαγωγή αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων και υποστήριξη ασφαλισμένων από 
τους δύο φορείς, (iii) Ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών στο πλαίσιο διαχείρισης 
του πιστωτικού κινδύνου, σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα αγοραστών που 
βρίσκονται αντίστοιχα στη Σερβία ή την Ελλάδα, (iv) Διοργάνωση συναντήσεων και 
εκδηλώσεων B2B μεταξύ εξαγωγικών εταιρειών, που βρίσκονται στη Σερβία και 
στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συγκεκριμένων τομέων όπως η 
γεωργία, οι κατασκευές, ο χάλυβας και το αλουμίνιο, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ., (v) Διευκόλυνση της 
πρόσβασης Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων από τις δύο χώρες στην εξεύρεση 
λύσεων τόσο στον εξαγωγικό όσο και στον επενδυτικό τομέα. 

 Πρόσφατα στοιχεία κλάδου ΤΠΕ της Σερβίας 
Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της Σερβίας, κα Μπρνάμπιτς, η τελευταία ανάλυση 
της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, έδειξε ότι ο κλάδος ΤΠΕ της Σερβίας, από 
ελλειμματικός το 2008, έφτασε να παρουσιάσει εξαγωγές ύψους 1,5 δις τον 
Οκτώβριο του 2022. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Πρωθυπουργός, ο τομέας των 
ΤΠΕ αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο  εξαγωγικό τομέα, έχοντας ξεπεράσει τη 
γεωργία σε ποσότητα εξαγωγών. Επιπλέον, κατέχει πλέον, μεγαλύτερο μερίδιο στο 
ΑΕΠ από άλλους, παραδοσιακά σημαντικούς κλάδους της οικονομίας της Σερβίας 
όπως ο κατασκευαστικός. 

https://www.wb6cif.eu/wp-content/uploads/2021/12/WB6CIF-Key-Areas-CRM-KPI-3-12-2021-final.pdf
https://www.wb6cif.eu/wp-content/uploads/2021/12/WB6CIF-Key-Areas-CRM-KPI-3-12-2021-final.pdf
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 Η κυβέρνηση υιοθέτησε στρατηγική ανάπτυξης οικοσυστήματος startup 

Η σερβική κυβέρνηση υιοθέτησε μια στρατηγική ανάπτυξης οικοσυστημάτων startup 
έως το 2025, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη περίπου 800-1.200 startups, κατά το 
διάστημα αυτό. Η στρατηγική αυτή είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της 
Πρωθυπουργού, κας Ana Brnabic σε συνεργασία με τον φορέα "Digital Serbia 
Initiative", ενώ η ομάδα εργασίας που προετοίμασε τη στρατηγική, απαρτίζεται από 
μέλη του σερβικού οικοσυστήματος startup και εκπροσώπους κρατικών αρχών. 

 

 Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στη Σερβία πραγματοποιούν το 27,9% των 
συνολικών εσόδων της οικονομίας 
Από τις συνολικά 133.313 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία, οι 100 
μεγαλύτερες είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απόδοση της εγχώριας 
οικονομίας, συμμετέχοντας στα συνολικά έσοδα με 27,9%. Επιπλέον, απασχολούν το 
16,6% των εργαζομένων, το μερίδιο του κεφαλαίου τους ανέρχεται στο 36,2%, ενώ 
το 30,4% του συνόλου των επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων της σερβικής 
οικονομίας ανήκει σε αυτές. Όσον αφορά τα επιχειρηματικά έσοδα, η κρατική 
εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας - EPS βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν η 
Βιομηχανία Πετρελαίου της Σερβίας (NIS), η Delhaize, η Tigar Tires και η Telekom. 
Στην ίδια λίστα, η ΕΚΟ Serbia ad Beograd (Novi Beograd), κατέλαβε την 63η θέση και 
αποτελεί την μοναδική ελλ. συμφερόντων εταιρεία που περιλαμβάνεται μεταξύ των 
100 πρώτων εταιρειών αυτού του δείκτη (operating income 2020). Όσον αφορά τα 
καθαρά κέρδη, η EPS βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση και ακολουθούν οι Tigar 
Tyres, Telenor, Zijin Copper και Coca-Cola. Στην κατάταξη, σύμφωνα με το 
ενεργητικό της κάθε επιχείρησης, η EPS ηγείται της λίστας, ακολουθούμενη από την 
Roads of Serbia, τη NIS, τη Railway Infrastructure και την Telekom, ενώ κατά αξία του 
συνολικού κεφαλαίου, η EPS βρίσκεται πάλι στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από 
τη Roads of Serbia, τη NIS, την EPS και τη Railway Infrastructure. 

 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 19η Υπουργική Διάσκεψη της Ενεργειακής Κοινότητας  
Η 19η Υπουργική Διάσκεψη της Ενεργειακής Κοινότητας ολοκληρώθηκε με την 
υιοθέτηση των Συμπερασμάτων υπό την Προεδρία της Υπουργού Ενέργειας της 
Σερβίας κα Ζόρανα Μιχαϊλοβιτς. Της Διασκέψεως προηγήθηκε (29/11) 
προπαρασκευαστική συνάντηση της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (PHLG), η 
οποία προετοίμασε, επεξεργάστηκε τις εργασίες ή κείμενα προς υιοθεσία (κλπ) του 
Συμβουλίου Υπουργών. Επί του παρόντος, η Ενεργειακή Κοινότητα έχει εννέα 
συμβαλλόμενα μέρη - Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο , Βόρεια Μακεδονία, 
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία. Ουκρανία και Γεωργία (από το 2017). Η Ελλάδα 
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συμμετέχει στα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας με το καθεστώς της 
«συμμετέχουσας χώρας» με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου, καθώς καλύπτεται από 
την διαμορφωμένη κοινή θέση της Ε.Ε. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία της Δημοκρατίας της Σερβίας, ενέκρινε 
πέντε βασικές νομοθετικές πράξεις : (1) τη δέσμη («πακέτο») μέτρων για την Καθαρή 
Ενέργεια, (2) τη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2018/2001, (3) τη νέα 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 2018/2002, (4) τον Κανονισμό Διακυβέρνησης 
2018/1999, (5) την Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια 2019/944, όπως επίσης, τον 
Κανονισμό 2019/941 για την ετοιμότητα κινδύνου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε τον 
Κανονισμό 2017/1938 για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. 
Η δέσμη μέτρων καλύπτει τη νομοθεσία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διακυβέρνησης, του σχεδιασμού της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και των κανόνων για την ασφάλεια του εφοδιασμού με 
ηλεκτρική ενέργεια που θα τεθούν σε ισχύ τα επόμενα χρόνια. 
Το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, τον οδικό χάρτη για την απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα για τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. 
Πρόκειται για ένα πολιτικό έγγραφο που περιγράφει τα στάδια υιοθέτησης, 
μεταφοράς και εφαρμογής κανόνων που επικεντρώνονται στην απαλλαγή από τις 
εκπομπές άνθρακα, προκειμένου να τεθούν τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια πορεία 
προς την επίτευξη των στόχων του 2030 και σε ένα επόμενο χρονικό σημείο (2050) 
στην πλήρη απανθρακοποίηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως αναμενόταν, ενέκρινε 
την υποψηφιότητα του κ. Artur Lorkowski (Πολωνού διπλωμάτη καριέρας), ως 
επόμενου Διευθυντή της Γραμματείας. 
Την Προεδρία της Ενεργειακής Κοινότητας για το έτος 2022 ανέλαβε η Ουκρανία. 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου καθώς και για 
περισσότερα δεδομένα/ πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Ενεργειακής Κοινότητας: https://www.energy-community.org  
 

 Η τιμή του φυσικού αερίου για τη Σερβία καθορίστηκε στα 270 $ για τους 
επόμενους έξι μήνες 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Σερβίας, κ. Βούτσιτς, κατά την 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, η Σερβία θα έχει 
επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα, και η τιμή θα 
παραμείνει στα 270 $ για τους επόμενους έξι μήνες. Επιπλέον, οι  δύο πολιτικοί 
συζήτησαν έναν διακανονισμό, ο οποίος θα παρέχει στη Σερβία πρόσθετες 
ποσότητες φυσικού αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του 
Ρωσικού Κρατικού Ινστιτούτου Εθνικής Ενέργειας, κ. Σεργκέι Προβοσούντοφ, η 
Gazprom, ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στη Ρωσία, δεν παρέχει 
σταθερή τιμή για το φυσικό αέριο στους πελάτες της, και ο ίδιος πιστεύει ότι η 
Σερβία θα μπορούσε να λάβει "πρόσθετη έκπτωση στο φυσικό αέριο" εάν 
πουλήσει ένα πακέτο μετοχών της Srbijagas στη Gazprom. Σημειώνεται, ότι η 

https://www.energy-community.org/
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Srbijagas είναι μια 100% κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Σερβίας, η οποία 
ιδρύθηκε το 2005 στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της NIS.  
 
 

 

Επενδύσεις  

 Η NIS σχεδιάζει να επενδύσει 25δις δηνάρια το 2022 
Το διοικητικό συμβούλιο της NIS υιοθέτησε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για το 2022, 
σύμφωνα με το οποίο η ρωσική εταιρεία πετρελαίου θα επενδύσει 25 
δισεκατομμύρια δηνάρια το επόμενο έτος και επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη 
υλοποίηση επενδύσεων σε όλους τους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Σε ανακοίνωσή της, η NIS ανέφερε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα διασφαλίσει την 
περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας και την υλοποίηση 
βασικών έργων σε ένα πολύ ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον. 
Η πλειονότητα των επενδυτικών κεφαλαίων θα διατεθούν για την έρευνα και 
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Επίσης, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων θα επενδυθεί στον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου πετρελαίου Pancevo, στην ανάπτυξη του δικτύου 
λιανικών πωλήσεων και υπηρεσιών στη Σερβία, καθώς και στην παραγωγή και 
εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας, ο συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός, η προώθηση της λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας και η ανάπτυξη της συνέργειας με την HIP Petrohemija 
παραμένουν οι προτεραιότητες για τα NIS, ανέφερε η δήλωση. 
Η εταιρεία είπε ότι θα συνεχίσει τα έργα έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στη Σερβία, την επέκταση ενός έργου στη Ρουμανία και την 
ανάπτυξη ενός έργου στο Obudovac της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. (1 ευρώ = 117,5 
δηνάρια) 
 
 

Διαγωνισμοί 

 Προκήρυξη διαγωνισμού για γεωθερμικές εγκαταστάσεις 
Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για γεωθερμικές εγκαταστάσεις (θέρμανσης και ψύξης) 
του Κυβερνητικού κτηρίου -Παλάτι της Σερβίας, παλαιότερα γνωστό ως SIV 
(Ομοσπονδιακό Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γιουγκοσλαβίας). 
Εντός του Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί μελέτη στο Νέο Βελιγράδι για 
αναζήτηση γεωθερμικών πόρων για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό και προετοιμασία 
ζεστού νερού υγιεινής για τις ανάγκες του Παλατιού της Σερβίας. 
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Αυτό αναφέρεται στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών (UNDP). 
Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του UNDP:  https://procurement-
notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=86381  
 

 Διαγωνισμός για την επέκταση του αεροδρομίου της Νις  
Η εταιρεία Aerodromi Srbije (Αεροδρόμια της Σερβίας) δημοσίευσε διαγωνισμό για 
την επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Constantine the Great, στη Νις. 
Ειδικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν ανακατασκευή και επέκταση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την κατασκευή ενός νέου κτιρίου, 
επιφάνειας 7.160 τ.μ.. Η αξία των έργων υπολογίζεται σε 1,4 δις RSD (περίπου 12 
εκατ. ευρώ). 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 17η Ιανουαρίου 
2022. Υπενθυμίζεται ότι Air Serbia ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη νέων 
αεροπορικών συνδέσεων από το αεροδρόμιο της Νις, προς Βελιγράδι, 
Κωνσταντινούπολη, Φρανκφούρτη, Κολωνία και Λιουμπλιάνα. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Ms. Izabela Mijalković  
T: +381 184150565 
E: izabela.mijalkovic@aerodromisrbije.rs  
F: +381 184583003 
W: www.aerodromisrbije.rs 
 
 

 Διαγωνισμός κατασκευής εγκαταστάσεων αποθείωσης και επεξεργασίας λυμάτων 
στο TPP Kostolac 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Σερβίας - EPS, προκήρυξε διαγωνισμό 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή εγκατάστασης αποθείωσης και 
επεξεργασίας λυμάτων στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Kostolac A. Η προθεσμία 
κατάθεσης προσφορών είναι η 31η Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες: 
„Elektroprivreda Srbije”  
Balkanska 13, Beograd, 11000  
Veljko Kovacevic 0648333986-Mira Paljic 0648333145-Vladimir Kamenica 0648360562 
T: +381 0648333986 0648333145 0648360562 
E-mail: epsjn@eps.rs  
http://www.eps.rs/ 
 

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 

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=86381
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=86381
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
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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.  

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

