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•

Η συνολική οικονομική δραστηριότητα το 2018 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί
κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2017.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ακαθάριστες

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το 2018 σε σχέση με το 2017 παρουσίασαν
πραγματική αύξηση που ισοδυναμεί με 9,1%, η βιομηχανική παραγωγή αύξηση
της τάξης του 2,0% και η γεωργική παραγωγή αύξηση 16,3%. Επίσης η αξία των
κατασκευαστικών έργων το 2018 σημείωσε πραγματική αύξηση 10,9%, ο κύκλος
εργασιών λιανικού εμπορίου

αύξηση 4,5%, και ο κύκλος εργασιών χονδρικού

εμπορίου ονομαστική αύξηση 9,1%. Ο αριθμός καταλυμάτων και των υπηρεσιών
εστίασης αύξηση 10,1%, ενώ ο αριθμός των τουριστικών διανυκτερεύσεων θα
αυξηθεί κατά 12,3% σε σχέση με το 2017. Για τον τομέα των μεταφορών και
αποθήκευσης εκτιμάται αύξηση

κατά 4,9%, και για τον τομέα των

τηλεπικοινωνιών αύξηση 1,0%. Το εμπόριο αγαθών το 2018 σε σχέση με το 2017
παρουσίασε : (ι) αύξηση των εξαγωγών κατά 9,0% και (ιι) αύξηση των εισαγωγών
κατά 13,5%. Το τρίτο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό απασχόλησης έφθασε το
49,2% και το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,3%. Τέλος οι καθαρές αποδοχές και οι
μισθοί το 2018 αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ονομαστικούς όρους και κατά 3,8% σε
πραγματικούς όρους και ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού θα κλείσει στο 2,1%.

•

Πώληση των εταιρειών του Ομίλου Antenna σε Σερβία και Μαυροβούνιο
Ο όμιλος του Antenna προχώρησε στην πώληση των εταιρειών του στη Σερβία
και το Μαυροβούνιο έναντι του ποσού των 180 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος Antenna
είχε εισέλθει στην αγορά της Σερβίας εξαγοράζοντας το κανάλι Fox Televizija
Serbia με μερίδιο αγοράς 4%, και στη συνέχεια απέκτησε δύο κανάλια
ελεύθερης λήψης, τα PRVA και Ο2TV, έξι συνδρομητικά κανάλια, τέσσερις
ιστοσελίδες και έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ στο Μαυροβούνιο διαθέτει ένα
κανάλι εθνικής εμβέλειας και ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι
ο επιχειρηματίας κ. Μιλοβάνοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού ομίλου
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Kopernikus Corporation τον οποίο πούλησε πρόσφατα στην Telecom για 190
εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε ότι η πώληση αυτή αποτελεί μέρος
της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας προκειμένου να επικεντρωθεί
στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων της.
•

Γερμανικές επενδύσεις 1,8 δις. Ευρω σε αναπτυξιακά έργα στη Σερβία
Κατά τα τελευταία 18 χρόνια η Γερμανία υποστηρίξει επενδυτικά τη Σερβία και
μέσω διαφόρων αναπτυξιακών έργων, έχει επενδύσει περίπου 1,8 δισ. Ευρώ.
Όπως δήλωσε ο Γερμανός πρέσβης στο Βελιγράδι κος Thomas Schieb. «Κατά τη
διάρκεια αυτών των δεκαοκτώ ετών υπήρξαν 80 έργα τεχνικής συνεργασίας
και σχεδόν 60 χρηματοοικονομικής συνεργασίας ». Ανέφερε ότι από το 2000
και μετά, πραγματοποιούνται διάφορα αναπτυξιακά έργα σε συνεργασία με τη
Σερβική κυβέρνηση, τα τοπικά ιδρύματα, τον Γερμανικό Οργανισμό Ανάπτυξης
και τη Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης Στο διάστημα αυτό υποστηρίχθηκαν
μεταρρυθμίσεις που προσανατολίστηκαν αποκλειστικά

στην

οικονομική

ανάπτυξη της χώρας, το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη
βελτίωση της διακυβέρνησης και της δικαιοσύνης, την καλύτερη εκπαίδευση
για τους νέους και γενικότερα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τους
κατοίκους. Ορισμένα από τα πλέον σημαντικά έργα που πραγματοποιήθηκαν
και πραγματοποιούνται σήμερα από τη Γερμανία ήταν η αποκατάσταση και η
διεύρυνση της παραγωγής του υδροηλεκτρικού σταθμού Bajina Basta καθώς
και οι εργασίες που εκτελούνται σήμερα στο εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο Zvornik για την εισαγωγή τηλεθέρμανσης σε 21
δήμους στη Σερβία με τη βοήθεια γερμανικών κονδυλίων.

Σήμερα περίπου

400 γερμανικές εταιρείες λειτουργούν στη Σερβία οι οποίες
περίπου

50.000

άτομα

ενώ

μόνο

στο

Βελιγράδι

απασχολούν

εδρεύουν

και

δραστηριοποιούνται 50 επιχειρήσεις. Η συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και
Σερβίας είναι εμφανής επίσης και σε άλλες περιοχές της Σερβίας όπως στη
Subotica, στη Vranje, στη Trstenik και στο Zajecar - όπου εκτός από τα
υφιστάμενα, πραγματοποιούνται και καινούργια πολύ σημαντικά έργα.
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•

Η ΕΕ διασφάλισε 97 εκατ. ευρώ για το διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
τηςΣερβίας.
Υπογράφηκε η συμφωνία στις Βρυξέλλες (17 Δεκεμβρίου), η οποία αφορά στην
αξιοποίηση των 97 εκατ. Ευρώ από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
προενταξιακή βοήθεια (IPA) της Σερβίας. Από το συνολικό ποσό, τα 49,6 εκατ.
Ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του αγωγού αερίου μεταξύ Σερβίας
και Βουλγαρίας και περίπου τα 29 εκατ. Ευρώ για την προστασία του
περιβάλλοντος σε αρκετές πόλεις της Σερβίας. Η συμφωνία υπογράφηκε από την
αρμόδια υπουργό αρμόδιο για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, κα Jadranka
Joksimovic

και

τον

Επίτροπο

Ευρωπαϊκής

Πολιτικής

Γειτονίας

και

Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση κ. Johannes Hahn, ο οποίος τόνισε ότι η
σύνδεση φυσικού αερίου με τη Βουλγαρία θα βοηθήσει στην ενεργειακή
αυτονομία της Σερβίας. Ο κ. Hahn υπογράμμισε ότι «είναι προς το συμφέρον ενός
κράτους να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο από άποψη πηγών ενεργειακού
εφοδιασμού, κάτι που συμβάλλει σε πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία».

Ένα

άλλο σημαντικό έργο που υποστηρίζεται από επιχορηγήσεις της ΕΕ είναι αυτό που
η Υπουργός κα Joksimovic χαρακτήρισε ως «περιβαλλοντικό έργο υπό την
ευρύτερη έννοια του όρου», και αφορά στη κατασκευή μονάδων καθαρισμού
λυμάτων στο Krusevac, το Brus και το Blace. Η ΕΕ θα παράσχει επίσης
χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων σε 19 δήμους σε ολόκληρη τη Σερβία. Ο
αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος της ΕΕ πρόσθεσε ότι θα διατεθούν κονδύλια
ΜΠΒ για τα Kraljevo, Krusevac και Trstenik για πόσιμο νερό, τα οποία μαζί με τα
έργα καθαρισμού λυμάτων θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο. Η Υπουργός κα
Joksimovic είπε επίσης ότι τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα «επιβραδύνουν τις
διαδικασίες ένταξης στην ΕΕ», αλλά ότι «η Σερβία παραμένει επικεντρωμένη στο
στόχο της».
•

Στο περιθώριο της υπουργικής διάσκεψης για τις «Καινοτόμες λύσεις για
τη

μείωση

της

πραγματοποιήθηκε

ρύπανσης
στο

στη

Βελιγράδι,

Νοτιοστις

ανατολική
4/12,

ο

Ευρώπη,

σέρβος

που

Υπουργός

Περιβάλλοντος κ. Goran Trivan είπε ότι η Σερβία "έχει κάνει σοβαρά βήματα
4

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2018

"για να ανοίξει το κεφάλαιο 27 στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ. Ο
κ. Trivan συναντήθηκε με τον επικεφαλής για τον συντονισμό της Μεσογείου
της UNEP κ. Gaetano Leoni.
•

Το ορυχείο χαλκού RTB Bor και το χυτήριοέχει πουλήσει σχεδόν 30.000
τόνους χαλκού στο εξωτερικόκατά τους τελευταίους 11 μήνες,
αυξάνοντας την αξία των εξαγωγών κατά 7% το 2018 σε σύγκριση με το 2017.
Το συγκρότημα κέρδισε USD188.3 εκατομμύρια από την πώληση του χαλκού
στις ξένες αγορές, επιπλέον USD5,3 εκατ από άλλα προϊόντα, κερδίζοντας
συνολικά USD193,6 από την αρχή του έτους. Η εταιρεία εξήγαγε χαλκό στη
Γερμανία, την Κροατία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ιταλία και Ελλάδα, ενώ περίπου
2.000 τόνοι πήγαν στην Κίνα τους τελευταίους μήνες. Μεγάλη Βρετανία και
Ελβετία εισήγαγαν 2,6 τόνους αργύρου, το σελήνιο πωλήθηκε στην Πολωνία
και το Ολλανδία, ο θειικός χαλκός πήγε στην Τουρκία, την Πολωνία, την
Ουγγαρία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και θειικό στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την
Κροατία και την Ουγγαρία Βοσνία. Τον Νοέμβριο, η αξία των εξαγωγών της
RTB Bor ήταν 17,46 εκατομμύρια δολάρια.

•

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, σχεδόν 3,2 εκατομμύρια
τουρίστες επεσκέφθησαν τη Σερβία, ήτοι 11,6% περισσότεροι από ό, τι
την ίδια περίοδο το 2017, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της
Δημοκρατίας της Σερβίας. Η αύξηση του αριθμού των τοπικών και ξένων
τουριστών ανέρχεται σε 8,7% και 14,7% αντίστοιχα. Υπήρχαν 3,196,178
τουρίστες στη συγκεκριμένη περίοδο στη Σερβία, εκ των οποίων 1.606.534
εγχώριοι και 1.589.644 ξένοι. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά την
περίοδο αυτή είναι 12,6%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων
τουριστών αυξήθηκε κατά 10,8%, ενώ η αύξηση των διανυκτερεύσεων από
ξένους τουρίστες ήταν 15,6%. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων της
περιόδου

ανέρχεται

σε

8.766.397,

εκ

των

οποίων

5.369.081

πραγματοποιήθηκαν από εγχώριους τουρίστες και 3.397.316 από ξένους.
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•

Η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής από το Jajinci στη Mala
Krsna θα κοστίσει 39,2 εκατ. Ευρώ.
Η εταιρεία Infrastructure of Serbian Railways και η κοινοπραξία της γαλλικής
εταιρείας Colas και της σερβικής εταιρείας Energorpojekt υπέγραψαν
συμφωνία για την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού Jajinci-Mala
Krsna και του σιδηροδρομικού σταθμού Mala Krsna στις 28 Δεκεμβρίου. Η
συμφωνία ανέρχεται σε περίπου 39,2 εκατ. Ευρώ. Τα έργα αναμένεται να
ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2019 και η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι δεκαπέντε
μήνες από την έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τύπου
της Υποδομής Σερβικών Σιδηροδρόμων. Η συμφωνία συνεπάγεται την
ανακατασκευή των σιδηροδρομικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
τις εργασίες σε οκτώ σταθμούς, έξι στάσεις, τρεις γέφυρες και τρεις σήραγγες.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Jajinci-Mala Krsna βρίσκεται στον διεθνή
σιδηροδρομικό διάδρομο 10 και έχει μήκος 59 χιλιομέτρων.

•

Ρώσοι ενδιαφέρονται για την Petrohemija – Οι προσφορές για την
ιδιωτικοποίηση ξεκινούν τον Φεβρουάριο
Όπως ανέφερε η εφημερίδα Novosti, οι «ρωσικοί γίγαντες» δεν παραιτούνται
από την Petrohemija και είναι οι πιο πιθανοί εταίροι αυτού του συγκροτήματος
στο Pancevo της Σερβίας,. Η εφημερίδα γράφει ότι πολλές ρωσικές εταιρείες
ενδιαφέρονται να αγοράσουν αυτή την εταιρεία που εδρεύει στο Pancevo και η
διαδικασία υποβολής προσφορών για την ιδιωτικοποίηση θα ξεκινήσει τον
Φεβρουάριο του 2019. - Η αγορά αυτή αποτελεί μέρος της οικονομικής δέσμης
που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας, φέρνει στη Σερβία στα μέσα
Ιανουαρίου – σύμφωνα με τη Novosti. Πέρυσι, η Petrohemija είχε τα
μεγαλύτερα καθαρά κέρδη στη Σερβία. Μετά τη διαγραφή του 47,7% του
χρέους της και τη μετατροπή μέρους των υποχρεώσεών της σε μετοχές της
εταιρείας, το κέρδος το 2017 έφθασε το ποσό των 40,4 δισ. RSD. Όπως
αναφέρει η ανώνυμη πηγή του Novosti, οι Ρώσοι ενδιαφέρονται πολύ για τη
συνεργασία με την Petrohemija. Η πηγή προσθέτει ότι αν οι Ρώσοι
6
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παραιτηθούν από την αγορά για κάποιο λόγο, η Σερβία έχει σχέδιο Β,
υπολογίζοντας τους κινέζους γίγαντες, οι οποίοι θα είναι γνωστοί τον Απρίλιο,
όταν αναμένεται η άφιξη του κινέζικου προέδρου Xi Jinping.
•

Ο όμιλος Poseidon ανακοινώνει το άνοιγμα του Capitol Park Zajecar την
άνοιξη του 2019 - Επενδύσεις ύψους 10 εκατ. Ευρώ
Ο όμιλος Poseidon ολοκλήρωσε τα έργα στο Sabac, στο Sombor και στο
Βελιγράδι, ενώ η κατασκευή στο Leskovac ευρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο
όμιλος συνεχίζει να επενδύει στη λιανική αγορά της Σερβίας φέρνοντας το
εμπορικό του πάρκο Capitol Park στο Zajecar την άνοιξη του 2019. Το Capitol
Park Zajecar θα είναι το 5ο λιανικό πάρκο του Ομίλου Poseidon στη Σερβία.
Αυτή η επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ θα περιλαμβάνει 18
καταστήματα κορυφαίων σερβικών και διεθνών εμπορικών σημάτων σε 6500
τ.μ. εμπορικού χώρου, δημιουργώντας νέες εμπορικές και ψυχαγωγικές
εγκαταστάσεις στην πόλη. Μερικά από τα εμπορικά σήματα που θα ενταχθούν
στο Capitol Park Zajecar είναι τα JYSK, Nefa furniture, Studio Moderna, Extreme
Intimo, τα αθλητικά παπούτσια, Djak sport, Lilly, LC Waikiki, New Yorker,
Deichmann, Sinsay και N Sport. Νε την επένδυση αυτή, η οικονομία του Zajecar
θα ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, δημιουργώντας

περίπου 300 θέσεις

εργασίας στην τοπική κοινότητα, κατά τη φάση κατασκευής, και 150 με 200
ακόμη κατά το άνοιγμα.
•

Η τουρκική εταιρεία Tasyapi θα κατασκευάσει διαμερίσματα για τα
μέλη

της

δύναμης

ασφαλείας

Όπως αναφέρει η Juzne Vesti,

στις

πόλεις

Nis

και

Vranje

η τουρκική εταιρεία Tasyapi θα είναι ο

εργολάβος του έργου κατασκευής 376 διαμερισμάτων στο Nis και Vranje που
προορίζονταν για στρατιωτικά, αστυνομικά και Υπηρεσία Ασφάλειας
Πληροφοριών. Συνολικά 190 διαμερίσματα θα κατασκευαστούν στο Nis και
186 διαμερίσματα στο Vranje. Όπως διευκρίνισε το σέρβικο Υπουργείο
Κατασκευών, υπογράφηκαν ήδη οι συμβάσεις

με τη τουρκική εταιρεία

αναφορικά με τη κατασκευή των διαμερισμάτων στη νότια Σερβία.
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Εξάλλου η ίδια εταιρεία

θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει τμήμα του

αυτοκινητόδρομου Βελιγραδίου-Σεράγεβο.

Ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών

και Υποδομών κος Mehmet Turhan, ο οποίος παρευρέθηκε στην υπογραφή της
συμφωνίας με τη κυβέρνηση της Σερβίας, δήλωσε ότι η Tasyapi είναι μία από
τις καλύτερες εταιρείες της Τουρκίας.
•

Η κυβέρνηση υιοθετεί νέα πρότυπα για την αποθήκευση τροφίμων
ζωικής προέλευσης
Οι εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης θα πληρούν
από την 1η Μαρτίου 2019 αυστηρότερα πρότυπα. Η κυβέρνηση της Σερβίας
ενέκρινε διάταγμα για τη διαδικασία αναβάθμισης, σύμφωνα με το οποίο οι
εγκαταστάσεις θα χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες, σε αυτές που θα
εναρμονίζονται με τους κανονισμούς της ΕΕ και σε αυτές που δεν θα πληρούν
και δεν θα μπορούν να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ. Το διάταγμα αφορά τις
εγκαταστάσεις από τις οποίες θα επιτρέπεται η εξαγωγή τροφίμων ζωικής
προέλευσης στην ΕΕ, εκείνες από τις οποίες θα εξάγονται μικρές ποσότητες
πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης και εγκαταστάσεις με ειδικούς
γεωγραφικούς περιορισμούς.

•

Η αγορά πληροφορικής στη Σερβία αυξάνεται κατά 8% - Η συνολική αξία
εκτιμάται σε 522,7 εκατ. Ευρώ
Η υφυπουργός του Υπουργείου Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών,
Tatjana Matic, ανακοίνωσε ότι το 2018 η αξία της αγοράς πληροφορικής της
Σερβίας εκτιμήθηκε σε περίπου 522,7 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 8% σε
σύγκριση με το 2017. Όπως δήλωσε, η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής
αναμένεται να έχει την υψηλότερη ανάπτυξη, περίπου 13,5%, ακολουθούμενη
από πακέτα λογισμικού, με αύξηση περίπου 10,4%, και παράδοση εξοπλισμού
πληροφορικής, με αύξηση περίπου 2,6%. Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι,
σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, η προστιθέμενη αξία των εταιρειών
πληροφορικής αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4% του ΑΕΠ το 2018. Υπενθύμισε
ότι το 2017 οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποίησαν συνολικά 804,2 εκατ.
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δηλαδή 2,3% του ΑΕΠ, αύξηση από το 2016, όταν ανήλθε στο 2,1% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με δηλώσεις της κας Υφυπουργού, ‘’ Για να συνεχιστεί η επιτάχυνση
της ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής και της βιομηχανίας πληροφορικής,
χρειαζόμαστε οικονομική και πολιτική σταθερότητα, καθώς η τεχνολογία είναι
παρούσα σε όλους τους τομείς, όπως η οικονομία, η υγειονομική περίθαλψη, η
εκπαίδευση ‘’
•

Το ΙΚΕΑ θα ξεκινήσει την κατασκευή του εμπορικού κέντρου του
Βελιγραδίου την άνοιξη του 2019
Όπως δήλωσε ο Vladislav Lalic, Διευθυντής Περιφερειακής Ιδιοκτησίας και
Επέκτασης στο IKEA South East Europe, την άνοιξη του 2019, η IKEA θα
ξεκινήσει την κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου του Βελιγραδίου των 40.000
τ.μ. δίπλα στο πολυκατάστημα του στο Bubanj Potok, στο οποίο θα επενδυθούν
50 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου, όπου θα
απασχολούνται περισσότερα από 400 άτομα, αναμένεται την άνοιξη του 2020.

•

Kopaonik Business Forum στις 3-6 Μαρτίου 2019 - Οι διοργανωτές
περιμένουν περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες
Το επερχόμενο 26ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Kopaonik θα πραγματοποιηθεί από
τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2019 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Grand
Kopaonik. Όπως αναγγέλλουν οι διοργανωτές, το κεντρικό θέμα αυτού του
γεγονότος είναι η "Σερβία δέκα χρόνια μετά τη μεγάλη ύφεση: η επιταγή της
ισχυρής ανάπτυξης". Ο ειδικός προσκεκλημένος την πρώτη ημέρα του φόρουμ
θα είναι ο Gary Jacobs, Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας
Τέχνης και Επιστημών. Το 26ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Kopaonik αναμένεται
να συγκεντρώσει πάνω από 1.500 συμμετέχοντες, καθηγητές, κρατικούς
αξιωματούχους, μέλη διπλωματικών σωμάτων, επιχειρηματίες, τοπικούς και
ξένους επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Εκτός από τους εκπροσώπους της Σερβικής κυβέρνησης, το επίσημο
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τους σημαντικότερους
παγκόσμιους οικονομικούς οργανισμούς, όπως η Linda Van Gelder, Διευθύνων
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Σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικών Βαλκανίων της Παγκόσμιας Τράπεζας
(WB), Dubravka Negre, Προϊστάμενος Περιφερειακής Αντιπροσωπεία για τα
Δυτικά Βαλκάνια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Sebastian
Sosa, μόνιμος αντιπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο
Βελιγράδι. Εκτός από τις βασικές εξελίξεις στη Σερβία , το φόρουμ

θα

αναφερθεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις ως κινητήρια δύναμη της ψηφιακής
Σερβίας, στη περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων, στη
τροφοδοσία της ψηφιακής οικονομίας και τις συστάσεις για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Η πρωθυπουργός της Σερβίας κα Άννα
Μπρεναμπιτς θα απευθυνθεί στους συμμετέχοντες την τελευταία ημέρα του
φόρουμ.
•

Η κατασκευή του κέντρου δεδομένων στο Kragujevac θα ξεκινήσει στα
μέσα του 2019 - υποβολή προσφορών για την ανάληψη έργων
Το πρώτο εξάμηνο του 2020, το Κρατικό Κέντρο Δεδομένων στο Kragujevac θα
αρχίσει να λειτουργεί. Όπως ανακοινώθηκε, το Κέντρο αυτό θα είναι πέντε
φορές μεγαλύτερο από το υπάρχον κέντρο δεδομένων στο Βελιγράδι και θα
περιέχει όλα τα στοιχεία για τους πολίτες και την περιουσία της Σερβίας. Η
κυβέρνηση της Σερβίας εξέδωσε πρόσφατα την απόφαση σχετικά με το
δημόσιο συμφέρον για την απαλλοτρίωση της γης, η οποία, όπως μας είπε η
Διοίκηση της πόλης του Kragujevac, θα συνεπάγεται πολλές διοικητικές
αλλαγές στο σερβικό περουσιολόγιο .
•

Η κατασκευή κινεζικού βιομηχανικού πάρκου στο Βελιγράδι θα
ξεκινήσει στα μέσα του 2019 –
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κατασκευή του κινεζικού
βιομηχανικού πάρκου στο Βελιγράδι θα ξεκινήσει στα μέσα του 2019 και τα
πρώτα αποτελέσματα θα γίνουν εμφανή στα τέλη του 2019
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της China Road and Bridge Corporation (CRBC),
μόνο κατά τη πρώτη φάση, το βιομηχανικό πάρκο θα φέρει τη Σερβία άμεσες
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επενδύσεις ύψους 2,6 δισ. Δολαρίων με 70 εταιρείες από την Κίνα που
παράγουν τρόφιμα, έπιπλα, υπηρεσίες logistics ενώ στη συνέχεια θα
εγκατασταθούν και άλλες κινέζικες από άλλους τομείς καθώς και ευρωπαϊκές,
διεθνείς και σερβικές επιχειρήσεις. Οι εργασίες του βιομηχανικού πάρκου θα
εναρμονιστούν με τους κανονισμούς της ΕΕ . Το βιομηχανικό πάρκο θα είναι το
πρώτο τέτοιο έργο στην Ευρώπη και ένα πρότυπο για βιομηχανικά πάρκα σε
άλλες χώρες. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας αναφέρει ότι οι πρώτες επιπτώσεις
των εργασιών του βιομηχανικού πάρκου θα γίνουν αισθητές στα τέλη του
2019, καθώς η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα του 2019.
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