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Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Μπέρναμπιτς, συμμετέχοντας σε

επιτροπή του ΟΟΣΑ με θέμα την «Τεχνολογία Blockchain», υπογράμμισε τη
σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
για το δημόσιο τομέα της Σερβίας. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι η ψηφιοποίηση
και ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας αποτελούν προτεραιότητα για τη σερβική
κυβέρνηση.

Πράγματι,

ο

τομέας

των

τεχνολογιών

πληροφοριών

και

επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αναπτύσσεται με ρυθμό 20% ετησίως στη Σερβία και
στόχος της χώρας είναι να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη στο
συγκεκριμένο πεδίο. Ήδη η Σερβία διαθέτει εταιρίες που πρωταγωνιστούν
παγκοσμίως στην «Τεχνολογία Blockchain», αναπτύσσοντας διεθνώς σχετικές
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή της.


Ο Σέρβος υπουργός Οικονομικών κος Σίνισα Μάλι δήλωσε ότι το

εφάπαξ καταβαλλόμενο αντίτιμο, ύψους 501 εκατομμυρίων Ευρώ, για την
25ετή παραχώρηση του αεροδρομίου του Βελιγραδίου «Νίκολα Τέσλα» στη
γαλλική εταιρεία Vinci, θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους,
σύμφωνα δε με νεότερες πληροφορίες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η σύμβαση
παραχώρησης με τη γαλλική εταιρία συνάφθηκε το Μάρτιο του 2018 και
προβλέπει ακόμα, εκτός από το ανωτέρω εφάπαξ καταβαλλόμενο τέλος, την
πληρωμή ετήσιου φόρου παραχώρησης, που θα κυμαίνεται από 4,4 έως 15
εκατομμύρια Ευρώ.


Η καναδική μεταλλευτική εταιρεία Nevsun, η οποία δραστηριοποιείται

στη Σερβία μέσω της εταιρείας «Rakita Exploration» και διαχειρίζεται το
ορυχείο χαλκού Cukaru Peki στο Bor και το ορυχείο Bisha στην Ερυθραία,
ανέφερε ότι δέχθηκε πρόταση εξαγοράς της από την κινεζική εταιρεία
Ziyin έναντι συνολικού αντιτίμου 1,88 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά
άλλως 1.41 δισεκατομμυρίου δολαρίων Η.Π.Α. Η προσφορά της κινεζικής
εταιρείας,

της

οποίας

η

χρηματιστηριακή

αξία

αποτιμάται

στα

10

δισεκατομμύρια δολάρια, ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει
τουλάχιστον το 66% του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
2
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καναδικής εταιρείας, εισηγήθηκε στους μετόχους της την αποδοχή της πρότασης
της Ziyin και την απόρριψη της συντρέχουσας προσφοράς της εταιρείας Lundin,
που ισχύει μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Η κινεζική εταιρεία προτίθεται να ξεκινήσει
άμεσα, μετά την εξαγορά της Nevsun, την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων
χαλκού και της άνω ζώνης του ορυχείου Cukaru Peki στο Bor.

200

Το σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο πρόκειται να συνεργαστεί με περίπου
μικρές

και

μεσαίες

επιχειρήσεις

σε

10

πόλεις

της

Σερβίας

(συμπεριλαμβανομένων του Βελιγραδίου, της Νις, του Κρούσεβατς, της
Σουμπότιτσα κ.α.), στο πλαίσιο προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού
Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) της Παγκόσμιας Τράπεζας, προκειμένου για την
ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Ειδικότερα, στόχος της
δράσης, στην οποία συμβάλλουν το Ταμείο Χρηστής Διακυβέρνησης του
Ηνωμένου Βασιλείου και η βρετανική πρεσβεία στο Βελιγράδι, είναι ο
περιορισμός της γραφειοκρατίας, με την κατάργηση περίπου 1.750 διοικητικών
διαδικασιών, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην επιχειρηματικότητα, αυξάνοντας
το κόστος και την απώλεια χρόνου.


Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Μπέρναμπιτς, σε συνάντηση με τον

Υπουργό Εμπορίου των Η.Π.Α., τόνισε τη σημασία της συνεισφοράς των
αμερικανικών επενδύσεων στη σερβική οικονομία και ιδιαιτέρως στον
τεχνολογικό

τομέα.

Ειδικότερα

για

τη

στήριξη

των

αναπτυξιακών

προγραμμάτων των σερβικών κυβερνήσεων, οι Η.Π.Α. έχουν συνεισφέρει
περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια από το 2001. Συνολικά, ως ένας από τους
μεγαλύτερους ξένους επενδυτές σήμερα στη Σερβία, οι Η.Π.Α. έχουν επενδύσει
περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια και έχουν δημιουργήσει 17.000 θέσεις
εργασίας. Η κα Μπέρναμπιτς στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει για την
οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, η εγκατάσταση των
αμερικανικών εταιριών NCR και Microsoft στο έδαφός της. Προσέθεσε δε, ότι η
μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία και τη γνώση αποτελεί
κυβερνητικό στόχο και ότι πρόκειται να εφαρμοστούν εκπαιδευτικές
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μεταρρυθμίσεις, ώστε να πληρωθεί το κενό από την έλλειψη 15.000 ειδικών
στον τομέα των Τ.Π.Ε..


Σύμφωνα με τη σερβική εφημερίδα Vecernje Novosti, η γερμανική

αλυσίδα σούπερ μάρκετ Lidl, πρόκειται να εγκαινιάσει εντός του Οκτωβρίου
τουλάχιστον 10 καταστήματα στη Σερβία. Για το σκοπό αυτό, η γερμανική
εταιρεία έχει ήδη προσλάβει 1.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, οι
οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε καταστήματα της Lidl σε άλλες χώρες της ευρύτερης
περιοχής.


Σύμφωνα με την Υπουργό Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών, κα

Ζοράνα Μιχαΐλοβιτς, κατά την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου Αλεξάνταρ
Βούτσιτς στην Κίνα αναμένεται να υπογραφούν περίπου 10 συμφωνίες. Στις
συμφωνίες αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή του τμήματος Ostruznica-Bubanj
Potok της παρακαμπτήριας οδού του Βελιγραδίου, για το οποίο οι εργασίες
έχουν ήδη ξεκινήσει καθώς και η κατασκευή της επέκτασης Preljina-Pozega του
αυτοκινητόδρομου «Corridor 11».


Τα μέλη του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου δεν κατέληξαν

την 10η Σεπτεμβρίου σε συμφωνία για τον κατώτατο μισθό το 2019, καθώς
υπήρξε διαφωνία μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με
το ποσοστό αύξησης επί των ήδη καταβαλλόμενων αποδοχών. Η κυβέρνηση και
οι εργοδότες πρότειναν αύξηση 8,6% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο,
προκειμένου αυτό να διαμορφωθεί στα 155 σερβικά δηνάρια (1,31 ευρώ) από τα
143 (1,21 ευρώ) που είναι σήμερα, ενώ οι εργαζόμενοι διεκδικούν αύξηση 10%.
Εάν υπερισχύσει η θέση της κυβέρνησης και των εργοδοτών, ο κατώτατος
μηνιαίος μισθός, που καταβάλλεται σε περίπου 330.000 εργαζομένους, θα
ανέλθει από τα 24.800 σερβικά δηνάρια (209,52 ευρώ) στα 27.022 (228,29
ευρώ). Σύμφωνα με τα μέλη του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου, ο
κατώτατος μηνιαίος μισθός, πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται για τα προσεχή
τρία ή τέσσερα έτη, προκειμένου να φθάσει τις ελάχιστες μηνιαίες
καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται σήμερα στα 36.000 σερβικά
δηνάρια (306,14 ευρώ).
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Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών της Σερβίας, στο διάστημα

Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, η χώρα εμφάνισε δημοσιονομικό πλεόνασμα
ύψους περίπου 415 εκατομμυρίων Ευρώ (49,1 δισεκατομμύρια σερβικά
δηνάρια). Ειδικότερα, για το ανωτέρω διάστημα, τα έσοδα της κυβέρνησης
ανήλθαν στα 5,723 δισεκατομμύρια ευρώ (677,4 δισεκατομμύρια σερβικά
δηνάρια) και τα έξοδα στα 5,308 δισεκατομμύρια ευρώ (628,3 δισεκατομμύρια
σερβικά δηνάρια). Όπως ανέφερε σχετικά ο Υπουργός Οικονομικών της Σερβίας,
το δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα 24 δισεκατομμύρια
Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 59,6% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος της χώρας,
ως ποσοστό του ΑΕΠ βαίνει συνεχώς μειούμενο, καθώς στο τέλος Ιουνίου του
τρέχοντος έτους ανερχόταν στα 24,03 δισεκατομμύρια Ευρώ (59,7% του ΑΕΠ),
στο τέλος του 2017 στα 23,2 δισεκατομμύρια Ευρώ (61,5% του ΑΕΠ), στο τέλος
του 2016 στα 24,8 δισεκατομμύρια Ευρώ (71,9% του ΑΕΠ) και στο τέλος του
2015 στα 24,8 δισεκατομμύρια Ευρώ (74,7% του ΑΕΠ).


Η Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, Γιάντρανκα

Γιοκσίμοβιτς, σε συνάντησή της με τη Διευθύντρια Δυτικών Βαλκανίων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), κα Σουζάνα
Χαργκιτάι, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη
χρηματοδότηση στη Σερβία και ότι πρέπει να υιοθετηθεί για το σκοπό αυτό ένα
πιο αποτελεσματικό μοντέλο, το οποίο θα συνδυάζει πρόσβαση σε κοινοτικά
κεφάλαια (IPA 2018) και δάνεια από την ΕΤΑΑ, για την ανάπτυξη μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.


Σύμφωνα με τον Ιταλό Πρέσβη, περισσότερες από 70 ιταλικές

επιχειρήσεις με 11.000 εργαζομένους δραστηριοποιούνται στην επαρχία
της Βοϊβοντίνα. Πρόσφατα, η ιταλική εταιρεία GLM-RS, με αντικείμενο την
παραγωγή

και

επεξεργασία

μεταλλικών

εξαρτημάτων

για

την

αυτοκινητοβιομηχανία, εγκαινίασε μία νέα εργοστασιακή μονάδα στο Ζρένιανιν,
απόδειξη των στενών σχέσεων των δύο χωρών και της συνεργασίας τους στον
τομέα του εμπορίου. Συνολικά, ο όγκος των συναλλαγών Σερβίας – Ιταλίας
ανήλθε την περασμένη χρονιά στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ, με την προοπτική
5
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να ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια το τρέχον έτος. Η Ιταλία αντιπροσωπεύει το
11% του συνολικού διεθνούς εμπορίου της Σερβίας και έχει έντονη παρουσία
στον κλάδο των υφασμάτων, τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, την
αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία κλπ.


Ο Σέρβος Υπουργός Εμπορίου ανακοίνωσε την πώληση του Αγροτικού

Συνεταιρισμού Βελιγραδίου στην εταιρεία Al Dahra, της οποίας η μητρική
βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναντι 105,055 εκατομμυρίων Ευρώ.
Η τιμή πρώτης προσφοράς ανήλθε στα 104,555 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο
ήμισυ της εκτιμώμενης συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο,
στην προσφορά της Al Dahra, δεν περιλαμβάνεται το επιπλέον ποσό που θα
καταβληθεί για την απόκτηση του ζωικού κεφαλαίου του Συνεταιρισμού. Για την
ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, αναμένεται η έγκριση της σερβικής Αρχής
Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


Η Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Μπέρναμπιτς, επισκέφθηκε την 17η

Σεπτεμβρίου, μαζί με την Ευρωπαία Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας, Μαρία Γκάμπριελ, το Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας του
Βελιγραδίου, όπου ήδη δραστηριοποιούνται 65 εταιρείες, με 1000 εργαζομένους
(εκ των οποίων 60 μηχανικοί) και συνολικά ετήσια έσοδα 16,5 εκατομμύρια
ευρώ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, η Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σερβική
κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει 60 εκατομμύρια ευρώ στην καινοτόμα
επιχειρηματικότητα το επόμενο έτος. Παράλληλα, επίκειται άμεσα η έναρξη
λειτουργίας κέντρων νεοφυών επιχειρήσεων στις πόλεις Σουμπότιτσα, Πίροτ,
και Κρούσεβατς, ενώ η πρωτοβουλία προσδοκάται να επεκταθεί και στις πόλεις
Τσάτσακ

και

Βρσατς.

Κάθε

χρόνο

περίπου

200

εκατομμύρια

ευρώ

κατευθύνονται από τα κοινοτικά ταμεία σε διάφορα προγράμματα στη Σερβία,
με τις καινοτόμες και νεοφυείς δράσεις να απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο
ποσοστό αυτών. Υπολογίζεται ότι από το 2013, περίπου 24 δισεκατομμύρια
ευρώ έχουν δοθεί από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
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Στη

συνάντηση

του

Υπουργού

Εμπορίου

Τουρισμού

και

Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας κ. Ρασίμ Λιάιτς με τον Τούρκο Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Σουλεϊμάν Σοϊλού της 20ης Σεπτεμβρίου, ο δεύτερος
διαβεβαίωσε τη σερβική πλευρά ότι η Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ
των δυο χωρών, η οποία θα διευρύνει το φάσμα των σερβικών αγαθών που θα
εξάγονται αφορολόγητα στην Τουρκία, θα έρθει προς επικύρωση κατά την
προσεχή σύνοδο του τουρκικού κοινοβουλίου. Ο Τούρκος Υπουργός αφού
ανακοίνωσε τη συνέχιση όλων των έργων που έχουν αναλάβει από κοινού οι δύο
χώρες, υπογράμμισε τη σημασία της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου
Βελιγραδίου – Σαράγιεβο.


Το σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε την έναρξη μιας

σειράς

πρωτοβουλιών

για

την

προώθηση

της

γυναικείας

επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων που θα
άρουν τα εμπόδια για την είσοδο των γυναικών στην αγορά. Για το σκοπό αυτό,
το Επιμελητήριο διοργανώνει, αρχής γενομένης από 20 Σεπτεμβρίου, μία σειρά
εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, από κοινού με την Ernst & Young. Παράλληλα,
σχεδιάζει τη δημιουργία ξεχωριστού τομέα στους κόλπους του για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα, αλλά και την οργάνωση επιτροπών που θα ασχοληθούν με
τα σχετικά ζητήματα φορολογίας και εισφορών υπέρ τρίτων.


Σύμφωνα με την Υπουργό Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της

Σερβίας κα Ζοράνα Μιχαΐλοβιτς, αναμένεται η υπογραφή ενός Μνημονίου
Συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία Bechtel, η οποία έχει επιδείξει
ενδιαφέρον για την κατασκευή

του «Morava Corridor», δηλαδή του

αυτοκινητόδρομου Pojate-Preljina. Κυβερνητική προτεραιότητα αποτελεί η
σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας Βελιγραδίου – Βουδαπέστης και η
ανακατασκευή άλλων τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής «Corridor X». Το
πρώτο τμήμα που θα συνδέει το Βελιγράδι με την Στάρα Πάζοβα θα
ολοκληρωθεί σε δύο έτη, ενώ άλλα δύο χρόνια θα απαιτηθούν για την επέκταση
Στάρα Πάζοβα – Νόβι Σαντ. Στο τέλος των έργων, η συνολική διάρκεια της
διαδρομής Βελιγράδι – Νόβι Σαντ δε θα ξεπερνά τα 25 λεπτά. Περαιτέρω,
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υπογράφηκε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με την κινεζική εταιρεία CRBC
για την ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου – Νις, η οποία
θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά, θα ολοκληρωθεί σε τρία έτη και θα επιτρέψει
ταχύτητες έως 160 χλμ/ώρα. Τέλος, έχουν ήδη ξεκινήσει ήδη τα έργα της
ανακατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Νις – Ντιμίτροβγκραντ, το κόστος
της οποίας έχει προϋπολογιστεί βάσει συμβολαίου στα 268 εκατομμύρια ευρώ.


Ο Σέρβος υπουργός Οικονομικών κος Σίνισα Μάλι συναντήθηκε στις 24

και 25 Σεπτεμβρίου με την αντιπροσωπεία του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, στο πλαίσιο του τακτικού εξαμηνιαίου ελέγχου της εφαρμογής από τη
σερβική

κυβέρνηση

του

νέου

προγράμματος

μακροοικονομικών

και

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποφασίστηκε τον Ιούλιο για μια περίοδο
30 μηνών και υποστηρίζεται από το Εργαλείο Συντονισμού Πολιτικής (PCI) του
ΔΝΤ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα των μισθών και συντάξεων στο
Δημόσιο τομέα και των μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση και
συγκεκριμένα ένα πακέτο κινήτρων για τη σχεδιαζόμενη μείωση φορολογικής
επιβάρυνσης των μισθών, των οποίων η εφαρμογή αναμένεται το 2019.
Επιπρόσθετα, υπήρξε συμφωνία ως προς το ότι ένα από τα κυριότερα θέματα
της μεταρρύθμισης είναι ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων από την επιστροφή
ΦΠΑ. Τέλος, ένα άλλο ζήτημα που συζητήθηκε αφορούσε τις δημόσιες
επενδύσεις στον τομέα των υποδομών και τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις τους για
το 2019.


Η Σερβία φιλοξενεί 32 Ιαπωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν

3.000 άτομα. Η σερβική αγορά προτιμάται λόγω της γεωγραφικής θέσης, της
πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και του μορφωμένου εργατικού
δυναμικού. Η Јapan Tobacco International (JTI) αποτελεί τη μεγαλύτερη
ιαπωνική άμεση επένδυση στη Σερβία. Η εταιρεία εισήλθε στη σερβική αγορά το
2006, αγοράζοντας την καπνοπαραγωγό

Duvanska Industrija Senta για 30

εκατομμύρια δολάρια και έχει επενδύσει περισσότερα από 180 εκατομμύρια
αμερικανικά δολάρια για να αναπτύξει τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με τον
εκπρόσωπο της ιαπωνικής εταιρείας, η παραγωγικότητα του εργοστασίου στη
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Σέντα αυξήθηκε κατά 50% από το 2008, ενώ ο αριθμός των ελαττωματικών
κομματιών μειώθηκε κατά 70%.


Η Βουλή της Σερβίας αποφάσισε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι από

01.01.2020, τα καταστήματα του Βελιγραδίου θα πρέπει να καταργήσουν
τη χρήση πλαστικής σακούλας. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να
πουλήσουν ή να διανείμουν δωρεάν χάρτινες σακούλες στους πελάτες τους. Τα
πρόστιμα για την παράβαση της απαγόρευσης θα κυμαίνονται από 25.000
δηνάρια για τα φυσικά πρόσωπα έως 150.000 δηνάρια για τα νομικά πρόσωπα.


Η Πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Άνα Μπέρναμπιτς, παρέστη, μαζί με

άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και ηγέτες επιχειρήσεων, στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Μπλούμπεργκ, που έλαβε χώρα στις 26
Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο Φόρουμ υπογραμμίστηκε η σημασία του
ελεύθερου εμπορίου σε μία εποχή που κερδίζει έδαφος ο προστατευτισμός και
δόθηκε έμφαση στις προκλήσεις και αλλαγές που επιφέρει η «Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση».


Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ορυκτού πλούτου και Ενέργειας κ.

Αλεξάνταρ Άντιτς, τα σερβικά νοικοκυριά είναι υπεύθυνα για το 35% της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης
του προγράμματος της ΕΤΑΑ για τη «χρηματοδότηση της πράσινης οικονομίας»,
έγινε γνωστό ότι η ΕΤΑΑ θα παραχωρήσει δάνεια στα σέρβικα νοικοκυριά, μέσω
του τραπεζικού τομέα, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Οι πόροι
του προγράμματος, που θα κοστίσει συνολικά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ,
θα προέλθουν από την Ε.Ε., το Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας και το
Ταμείο για τα Δυτικά Βαλκάνια της ΕΤΑΑ.
 Όπως ανακοίνωσε το Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο, 13 σερβικές
εταιρείες έλαβαν μέρος στην Παγκόσμια Έκθεση Τροφίμων στη Μόσχα
και έκλεισαν νέες εμπορικές συμφωνίες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ
για εξαγωγές τροφίμων. Οι Ρώσοι εισαγωγείς ενδιαφέρονται κυρίως για
φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά, χυμούς και προσθετικά τροφίμων.
Οι Σέρβοι εξαγωγείς, από την πλευρά τους, ενδιαφέρονται για μία συμφωνία
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σε θεσμικό επίπεδο που θα παρέχει πιστοποίηση στα σέρβικα προϊόντα για τη
ρωσική αγορά. Οι πρώτες αποστολές προϊόντων θα ξεκινήσουν μάλιστα τις
αμέσως επόμενες ημέρες. Συνολικά οι εξαγωγές προς τη Ρωσία, η οποία είναι
ο τρίτος κατά σειρά εμπορικός εταίρος της Σερβίας, ανήλθαν το πρώτο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε 546,6 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας
αύξηση 16,17 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα. Οι εξαγωγές περιλαμβάνουν κυρίως φρέσκα μήλα (56 εκατ.
δολάρια ΗΠΑ), τυρί (18,8 εκατ.), φράουλες (17,7 εκατ.), άλλα κατεψυγμένα
φρούτα (11,5 εκατ.), κεράσια και βύσσινα (8,3 εκατ.), ροδάκινα και
νεκταρίνια (7,8 εκατ.), κρασί (5 εκατ.), σμέουρα, σοκολάτα και βάφλες (3,4
εκατ.), βατόμουρα (3,4 εκατ.), κατεψυγμένα φασόλια (2.4 εκατ.), χυμούς (2,2
εκατ.) και κράνμπερις (2 εκατ.).
 Η αντιπροσωπεία του ΔΝΤ που επισκέφθηκε τη Σερβία, χαιρέτισε την
ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του RTB Bor (σύμπλεγμα εξόρυξης
χαλκού και τήξης που βρίσκεται στο Bor), με στρατηγικό επενδυτή την
κινεζική εταιρεία Zijin, που ανέλαβε την αποπληρωμή του συνόλου των
χρεών και δεσμεύτηκε να ξεκινήσει τη λειτουργία του ορυχείου την
επόμενη χρονιά. Στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του ΔΝΤ, δόθηκε
έμφαση και στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δημοσίων
επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας (Electric Power Industry of Serbia –
EPS και Srbijagas), ενώ παράλληλα συζητήθηκαν τα σχετικά με τον κλάδο
των πετροχημικών.

10

