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Αύξηση ΑΕΠ ερβίας 1% το α΄τρίμηνο 2017  

Ζ αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηεο εξβίαο, ζε πξαγκαηηθνχο 
φξνπο, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ήηαλ 1%, ζε ζχγθξηζε κε 
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδνο 2016, ζχκθσλα κε ηε εξβηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Ζ 
πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο εξβία γηα ην 2017 είλαη 3%. Τπελζπκίδεηαη 
φηη ην 2016, ν πξνυπνινγηζκφο πξνέβιεπε ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 
1,75%, ε δε πξαγκαηηθή αλάπηπμε αλήιζε 2,7%.  

 

τογίλκοβιτς: Η αύξηση της παραγωγικότητας επιτρέπει αύξηση μισθών και 

συντάξεων 

Ο επηθεθαιήο ησλ Ζλσκέλσλ Αλεμάξηεησλ πλδηθάησλ θ.Ε.ηνγίιθνβηηο δήισζε 
φηη ππάξρεη πιένλ βάζε γηα ηελ αχμεζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, 
δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 
παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. ρνιηάδνληαο ηελ ππφζρεζε 
ηνπ η.Πξσζππνπξγνχ θ.Α.Βνχηζηηο φηη νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο ζα  ζεκεηψζνπλ 
ηε κεγαιχηεξε αχμεζή ηνπο θέηνο, είπε φηη ε  αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ είλαη 
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί ν εζθαικέλνο θαζνξηζκφο ησλ κηζζψλ 
γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο ζηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ αζθάιηζε θαη άιινπο ηνκείο. «Ζ εξβία έρεη ηηο 
ρακειφηεξεο ζπληάμεηο θαη ηνπο κηζζνχο ζηελ πεξηνρή, θαη απηφο είλαη έλαο απφ 
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα απμεζνχλ 7 κε 5 ηνηο 
εθαηφ, δεδνκέλνπ φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ππνινγίδεηαη ζε  15 έσο 20 
ηνηο εθαηφ», δήισζε ν ίδηνο.  

 

69,2 τοις εκατό του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της ερβίας στα τέλη Μαρτίου  

Σν δεκφζην ρξένο ηεο εξβίαο ζην ηέινο Μαξηίνπ 2017 αλήιζε ζε  24.55 δηο. 
επξψ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 69,2% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 
(ΑΔΠ), ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 
πεξαζκέλνπ έηνπο, ην δεκφζην ρξένο αλήιζε ζε πεξίπνπ 24.820 εθ.επξψ, ή 
72,9% ηνπ ΑΔΠ.  ην ηέινο ηνπ 2015, ην ρξένο αλεξρφηαλ επίζεο ζε πεξίπνπ 
24.82 δηο, ήηνη 74,7% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ηεο εξβίαο ζην ηέινο ηνπ 2014 ήηαλ 
22.76 δηο επξψ, ή 70,4% ηνπ ΑΔΠ, θαη 20,14 δηο ζην ηέινο ηνπ 2013, 59,6%ηνπ 
ΑΔΠ.  εκεηψλεηαη φηη ν ζεξβηθφο λφκνο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηνξίδεη ην 
κεξίδην ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ ζην 45%.  
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Παγκόσμια Σράπεζα: Δάνειο 66 εκ. ευρώ στη ερβία για καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ρνξήγεζε δαλείνπ 66 εθ. επξψ ζηε 
εξβία, γηα έξγα αλαζπγθξφηεζεο θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 
αλάγθεο. Σν ελ ιφγσ «Γάλεην Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο κε πξφβιεςε γηα 
επείγνπζεο αλάγθεο» («Development Policy Loan with a Catastrophe Deferred 
Drawdown Option»-Cat DDO) είλαη ην πξψην ηέηνην δάλεην ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο ζηελ Δπξψπε, κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Ζ 
εξβία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην λέν δάλεην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 
ρεηηθή κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο έδεημε φηη ε εξβία αληηκεησπίδεη πην 
ζπρλέο θαη ζνβαξέο θπζηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη είλαη επάισηε ζε 
δηάθνξεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο νη θαηαζηξνθηθέο 
πιεκκχξεο ηνπ 2014, θαηνιηζζήζεηο, μεξαζίεο θαη ζεηζκνχο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ 
κειινληηθή αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη φηη νη αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα είλαη πην ζπρλέο θαη έληνλεο. Σα 
θεθάιαηα απφ ην ελ ιφγσ δάλεην κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηα επφκελα ηξία 
ρξφληα, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ ηέζζεξηο θνξέο.  

 

ΕΣΑΑ: η τράπεζα και η ερβία εταίροι σε μελλοντικά έργα υποδομών 

Ζ Τπνπξγφο Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα Ενξάλα Μηραΐινβηηο, 
δήισζε φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζα ζπλερίζεη λα είλαη εηαίξνο θαη ζηα 
κειινληηθά έξγα ππνδνκψλ ζηε εξβία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ 
κεηαθνξψλ θαη εθζπγρξνληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Ζ θα 
Μηραΐινβηηο παξνπζίαζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΔΣΑΑ ηε δπλακηθή ηεο 
πινπνίεζεο ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ην 
ξπζκφ εθζπγρξνληζκνχ ησλ  ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Ζ θα Μηραΐινβηηο ηφληζε 
φηη ε εξβία, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, είλαη ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή 
πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε, θαη φηη ε δηαζχλδεζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ 
πεξηνρή θαη ηελ Δπξψπε είλαη πνιχ ζεκαληηθή.  

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΡΒΙΑ: Αποθέματα χρυσού στο 7,51% των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων  

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο εξβίαο, ε εξβία δηαζέηεη 18,86 ηφλνπο  
ρξπζνχ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 7,51% ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 
δηαζεζίκσλ ηεο εξβίαο. ηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηα απνζέκαηα 
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ρξπζνχ πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην World Gold Council, ε εξβία θαηέρεη ηελ  63ε 
ζέζε, έρνληαο ηελ θαιχηεξε θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηα Βαιθάληα. 
χκθσλα πάληα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα εξβίαο, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 
ρξπζνχ, άλσ ηνπ 94%, δηαηεξείηαη ζηε εξβία, ελψ ην ππφινηπν δηαηεξείηαη ζε 
ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 
Γηαθαλνληζκψλ (BIS) ζηε Βαζηιεία. χκθσλα κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 
εξβίαο, νξηζκέλεο πνζφηεηεο ρξπζνχ πσιήζεθαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000, 
ελψ απφ ην 2005 δελ έρεη πσιεζεί ρξπζφο, ε δε ηξάπεδα έρεη πξνβεί ζε αχμεζε 
ησλ απνζεκαηηθψλ ρξπζνχ κέζσ αγνξάο ρξπζνχ απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.  

 

Νέα ιαπωνική επένδυση στο Sabac 

Ο η.Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ.Αιεμάληαξ Βνχηζηηο, θαη ν Ηάπσλαο πξέζβεο 
ζηε εξβία, θ. Juichi Takahara, δήισζαλ ζηηο 8 Μαΐνπ φηη νη δηκεξείο ζρέζεηο 
ζεκείσζαλ πξφνδν, ηδίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, φπσο αλέθεξε ε ζεξβηθή 
θπβέξλεζε. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ, ν Ηάπσλαο Πξέζβεο 
ελεκέξσζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηάζηνπ θαισδίσλ απηνθηλήηνπ Yazaki ζην 
Sabac ζα νινθιεξσζεί άκεζα θαη φηη ην εξγνζηάζην ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ηνλ 
Ηνχλην. Ο Πξέζβεο δήισζε επίζεο φηη ε ηαπσληθή Jetro αξκφδηα γηα ην εμσηεξηθφ 
εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο ζα απνζηείιεη αληηπξνζσπεία ζηε εξβία ζχληνκα. 
Βνχηζηηο θαη Takahara ζπδήηεζαλ επίζεο ηελ αζιεηηθή ζπλεξγαζία, δεδνκέλνπ 
φηη ε Ηαπσλία ζα θηινμελήζεη ηνπο Οιπκπηαθνχο θαη Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο 
ην 2020, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ζε άιινπο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ 
ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο εξβίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο 
λέαο έθζεζεο γηα ηνλ Νίθνια Σέζια, ε νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ιάβεη ρψξα 
ην 2019 ζηελ Ηαπσλία.  

 

Γραφεία σε Πεκίνο-αγκάη ανοίγει το Επιμελητήριο ερβίας  

Σν εξβηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην εγθαηλίαζε, ζηηο 9 Απξηιίνπ, ηε ιεηηνπξγία 
γξαθείνπ ηνπ ζην Πεθίλν, ελψ αληίζηνηρν γξαθείν ζηε αγθάε εγθαηληάζηεθε ζηηο 
10 Μαΐνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ Κηλέδσλ εηαίξσλ πνπ εμαζθάιηζαλ ρψξν θαη 
ππνδνκέο. χκθσλα κε δήισζε ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Μάξθν 
Cadez ζην εμήο ε ππνζηήξημε ζα είλαη ηζρπξφηεξε ψζηε λα εηζέιζνπλ ηα ζεξβηθά 
πξντφληα ζηελ ηεξάζηηα θηλεδηθή αγνξά, θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. χκθσλα κε ηνλ  θ.Cadez ε 
νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξβίαο θαη Κίλαο γίλεηαη νινέλα θαη πην 
επηηπρήο, αιιά ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα πην πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, θπξίσο κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο θηλεδηθψλ επελδχζεσλ θαη 
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη  ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ζεξβηθψλ πξντφλησλ 
πξνο ηελ θηλεδηθή αγνξά. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην Πεθίλν, ν Πξφεδξνο ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ζπλαληήζεθε κε εθπξφζσπνπο κεγάισλ θηλεδηθψλ εηαηξεηψλ, ελψ 
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ζηα εγθαίληα ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πεθίλνπ παξαβξέζεθαλ εθπξφζσπνη ηεο ζεξβηθήο 
πξεζβείαο θαη θηλέδνη επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ή ελδηαθέξνληαη λα εηζέιζνπλ ζηελ ζεξβηθή αγνξά. 

 

Μιχαΐλοβιτς: υνεργασία σερβικής κυβέρνησης-FIC για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος  

Ζ αλαπιεξσηήο πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θα Ενξάλα Μηραΐινβηηο 
ζπλαληήζεθε κε ηνλ πξφεδξν ηνπ πκβνχιηνπ Ξέλσλ Δπελδπηψλ, Yana 
Mikhailova, κε ζθνπφ λα ζπδεηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο θνηλήο νκάδαο 
εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ηε βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ 
γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηε εξβία. Ζ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο, κε επηθεθαιήο ηνλ 
πξσζππνπξγφ κε ηε ζπκκεηνρή επηά ππνπξγψλ θαη εθπξφζσπσλ ηνπ 
πκβνπιίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα. Κνηλέο πξνηάζεηο θαηαηέζεθαλ 
ζρεηηθά κε κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο 
γηα ηνπο λένπο επελδπηέο θαζψο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. Ζ θα Mikhailova επαίλεζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα 
ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ελψ ε πξφεδξνο ηνπ FIC 
ζπκθψλεζε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαζαξηζζνχλ απφ θνηλνχ νη επφκελεο 
θηλήζεηο απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο  μέλνπο επελδπηέο ζηελ επφκελε 
ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο.  

 

ΕΣΑΑ: αναθεώρηση προς τα πάνω της προβλεπόμενης ανάπτυξης για τη ερβία   

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 
Αλάπηπμεο, ηνλ Μάην, κεηά ηελ ηζρπξή αλαπηπμηαθή δπλακηθή ην 2016, φηαλ ε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλήιζε ζε 2,8 %, ε εξβία ζα ζεκεηψζεη αλάπηπμε 2,9% ην 
2017 θαη 3% ην 2018. Ωζηφζν, ε θεηηλή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε εξβία ζα είλαη 
ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 
(3,1%) θαη ρακειφηεξε απφ ηελ αχμεζε ζε Μαπξνβνχλην, Αιβαλία θαη 
Κνζζπθνπέδην. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ έθζεζε ηνπ Ννεκβξίνπ 2016, ε ΔΣΑΑ είρε 
αλαθνηλψζεη πξνβιεπφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 2,7 % γηα ην 2017, ε νπνία 
αλαζεσξήζεθε πξφζθαηα ειαθξψο πξνο ηα πάλσ. Ο θχξηνο κνριφο αλάπηπμεο 
ζηε εξβία ζα είλαη ε εγρψξηα δήηεζε, καδί κε ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη 
ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρή 
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηηο ζπλερηδφκελεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ 
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ κηζζψλ ζα ππνθηλήζνπλ πεξαηηέξσ αχμεζε 
ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, αλαθέξεη ε ΔΣΑΑ ζε ζρεηηθή έθζεζε κε ηίηιν 
Πεξηθεξεηαθέο Οηθνλνκηθέο Πξννπηηθέο.  
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Πρόγραμμα COSME: 200 εκ.ευρώ πιστώσεις σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

Γχν λέεο ζπκβάζεηο εγγπήζεσλ ππεγξάθεζαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 
πξνγξάκκαηνο COSME γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ άκεζεο εγγπήζεηο πξνο ηηο 
ηξάπεδεο γηα ηελ ππνζηήξημε 4.600 ΜΜΔ ζηε εξβία, κε δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 
200 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Οη ζπκβάζεηο ππεγξάθεζαλ απφ ηνλ εθηειεζηηθφ 
δηεπζπληή ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ (ΔΣαΔ), θ. Pier Luigi Gilibert, 
ηνλ πξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Banca Intesa, θ.Draginja Djuric, 
θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξάπεδαο UniCredit ηεο 
εξβίαο, θ.Csilla Ihász. Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θ.Γθφξαλ Κλέδεβηηο, ν νπνίνο 
παξαβξέζεθε ζηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, δήισζε φηη ε εξβία, φπσο θαη ε 
Δπξψπε, αληιεί ηηο κεγαιχηεξεο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο απφ ηηο ΜΜΔ, 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε εξβία θαη ζπλέβαιαλ 
πεξηζζφηεξν απφ 50 % ζην ΑΔΠ ηεο εξβίαο. Σφληζε φηη ην πξφγξακκα COSME 
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε εξβία, θαζψο κέζσ ηνπ ηειεπηαίνπ εμαζθαιίδνληαη 
λέα θηελά δάλεηα γηα ηηο ΜΜΔ. Ζ Δπξσπαία επίηξνπνο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά, 
βηνκεραλία, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ΜΜΔ, θα Elzbieta Bienkowski, ε νπνία 
επηζθέθζεθε ηε εξβία, δήισζε ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ ππνγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
ζπκβάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκθσλία COSME κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηεο εξβίαο, ε νπνία επέηξεςε ηε ζπκκεηνρή εξβίαο  ζην ελ ιφγσ 
πξφγξακκα, ππεγξάθε ζηηο Βξπμέιιεο ην Ννέκβξην 2015. Με ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκθσλίαο, ε εξβία έγηλε ε έβδνκε ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 
δηθαίσκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα COSME, κεηά ηηο Μαπξνβνχλην, 
ΠΓΓΜ, Αιβαλία, Μνιδαβία, Αξκελία θαη Σνπξθία.  

 

Μιχαΐλοβιτς: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Preljina - Pozega το 2018 

 
Ζ Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα Ενξάλα 
Μηραΐινβηηο, δήισζε, ζηηο 14 Μάηνπ, ζην Πεθίλν, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο 
ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ πξνο Μαπξνβνχλην, κεηαμχ Preljina θαη Pozega, ζα 
κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ην επφκελν έηνο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ. 
Σν ζρεηηθφ κλεκφλην έρεη ήδε ππνγξαθεί θαη ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί κέρξη 
ην ηέινο ηνπ έηνπο δήισζε ε θα Μηραΐινβηηο, ε νπνία ππέγξαςε δχν κλεκφληα 
ζπλεξγαζίαο κε ηελ China Road and Bridge Corporation γηα έξγα χςνπο 2,5 δηο 
ζπλνιηθά. Ζ πξψηε ζπκθσλία αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηεο εζληθήο νδνχ 
επί ηνπ Γηάδξνκνπ 11 ζηα ζχλνξα κε ην Μαπξνβνχλην γηα ηα ηκήκαηα απφ 
Preljina σο Pozega θαη απφ Pozega σο Boljare, κήθνπο 140 ρηιηφκεηξσλ, ε 
νπνία ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 2,1 δηζ. Ζ δεχηεξε 
ζπκθσλία αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ελφο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 
απηνθηλεηνδξφκνπο ζηε Βντβνληίλα, θαη εηδηθφηεξα ην ηαρείαο θπθινθνξίαο ηκήκα 
απφ Novi Sad πξνο Ruma, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ζήξαγγα κέζα απφ ην 
φξνο Fruska Gora. Σν ελ ιφγσ ηκήκα έρεη κήθνο 123 ρηιηφκεηξα θαη ε εθηηκψκελε 
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αμία ηνπ έξγνπ είλαη πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα. Ζ θα Μηραΐινβηηο δήισζε φηη ε 
πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ ζα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα εγρψξηεο 
εηαηξείεο.  
 

Μιχαΐλοβιτς-Szíjjártó: έναρξη κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγράδι-

Βουδαπέστη 

Ζ Αλαπιεξσηήο πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θα Εφξαλα Μηραΐινβηηο, 
ζπλαληήζεθε ζην Πεθίλν ζηηο 15 Μαΐνπ, κε ηνλ νχγγξν ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη 
Δμσηεξηθνχ Δκπφξηνπ, θ.Pete Szijjarto, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ελφο 
δηπινχ, πςειήο ηαρχηεηαο ζηδεξνδξφκνπ γηα ηε ζχλδεζε Βειηγξαδίνπ-
Βνπδαπέζηεο, θαζψο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 
κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, πνπ δηεμάγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κίλα. Ζ Τπνπξγφο 
Καηαζθεπψλ θαη Τπνδνκψλ, θα Μηραΐινβηηο, αλέθεξε φηη έρεη επηηεπρζεί 
ζπλαίλεζε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο κε ηνπο Κηλέδνπο εηαίξνπο φηη ε έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ γηα ην πξψην ζθέινο κεηαμχ Βειηγξαδίνπ θαη Stara Pazova ζα 
ζπκπίπηεη κε ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Κίλαο θαη 16 Δπξσπατθψλ θξαηψλ ηνλ 
επφκελν Ννέκβξην, ζηε Βνπδαπέζηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηεο ζην 
Πεθίλν, ε ππνπξγφο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ Ενξάλα 
Μηραΐινβηηο ππέγξαςε, ζηηο 16 Μαΐνπ, δαλεηαθή ζχκβαζε κε ηελ θηλεδηθή 
Eximbank, γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ζηελ αλαθαηαζθεπή θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ πςειήο ηαρχηεηαο 
κεηαμχ Βειηγξαδίνπ θαη Βνπδαπέζηεο. Σν πξνηηκεζηαθφ δάλεην χςνπο 297.6 
εθαηνκκπξίσλ δνι.ΖΠΑ γηα ην ηκήκα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ Βειηγξάδη - Stara 
Pazova, εγθξίζεθε κε πέληε ρξφληα πεξίνδν ράξηηνο θαη εηθνζαεηή πεξίνδν 
εμφθιεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο 
ζηε εξβία, επηηξέπνληαο ηαρχηεηεο άλσ ησλ 200 ρηιηνκέηξσλ αλά ψξα, νη  δε 
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα μεθηλήζνπλ θέηνο. Ζ ππνπξγφο δήισζε φηη ε 
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο είλαη ην πην ζεκαληηθφ έξγν γηα ηε 
εξβία ζην πιαίζην πξσηνβνπιίαο «One Belt-One Road», θαζψο ε λέα 
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζα απνηειεί ηελ θχξηα νδφ απφ ην ειιεληθφ ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά πξνο ηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Ζ γξακκή είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε 
εξβία, γηαηί ζα είλαη ε ηαρχηεξε νδφο γηα ηηο εζληθέο εμαγσγέο πξνο θξάηε κέιε 
ηεο ΔΔ θαη ζα ζπλδέζεη κε ην Βειηγξάδη ηε Βηέλλε θαη άιιεο επξσπατθέο πφιεηο. 
Μφιηο ην έξγν νινθιεξσζεί, ε απφζηαζε Βειηγξαδίνπ-Novi Sad ζα θαιχπηεηαη 
ζε πεξίπνπ κηζή ψξα, θαη έσο Subotica ζε ιηγφηεξν απφ κία ψξα, ζχκθσλα 
πάληα κε ηελ θα Μηραΐινβηηο.  

 

Βούγιοβιτς: μέτρα κατά της παραοικονομίας  

Μέηξα θαηά ηεο παξανηθνλνκίαο αλαθνίλσζε, ζηηο 17 Μαΐνπ ,ν ζέξβνο 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ.Νηνχζαλ Βνχγηνβηηο, αλαθέξνληαο φηη ν πεξηνξηζκφο 
ηεο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο ζε κεηξεηά ζα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά κέηξα γηα 
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ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο. Μεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ 
νξγάλνπ ηεο θπβέξλεζεο αξκφδηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηε γθξίδαο νηθνλνκίαο, 
ν ίδηνο δήισζε φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ θαιά κέρξη ζηηγκήο θαη φηη ζηφρνο είλαη 
ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ηειεπηαίαο ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, απφ 15 
έσο 20 ηνηο εθαηφ. χκθσλα κε ηνλ θ.Βνχγηνβηηο, ε ζεξβηθή θπβέξλεζε ζα 
εμεηάζεη πηζαλή κείσζε ηνπ χςνπο θφξσλ θαη εηζθνξψλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο βαζηθφ αίηην ηεο γθξίδαο νηθνλνκίαο, κφλν ζηα κέζα 
Οθησβξίνπ, φηαλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 
είλαη γλσζηφ. Δμάιινπ, ν Τπνπξγφο εξγαζίαο, απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο 
πξφλνηαο, θ.Αιεμάληαξ Βνπιίλ, δήισζε φηη νη επηζεσξεηέο εληφπηζαλ 8.065 
παξάλνκνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
7.579 εθ ησλ νπνίσλ πξνζέιαβαλ νη εξγνδφηεο σο λφκηκνπο ππαιιήινπο, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.  

 

Λιάιτς: στόχος να καταστεί η ερβία περιφερειακό κέντρο κινεζικών επενδύσεων  

Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, θ.Ραζίκ Ληάηηο, δήισζε 
ζηηο 18 Μαΐνπ φηη ζηφρνο είλαη λα θαηαζηεί ην Βειηγξάδη θαη ε εξβία γεληθφηεξα 
πεξηθεξεηαθφ θέληξν γηα ηηο Κηλεδηθέο επελδχζεηο θαη θηλεδηθέο εηαηξείεο. 
Μηιψληαο ζηα εγθαίληα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο θηλέδσλ θαηαζθεπαζηψλ, Zhejiang 
Export Fair 2017 ζην Βειηγξάδη, ν θ.Ληάηηο δήισζε φηη ην Βειηγξάδη ηψξα ζηέθεηαη 
ζην πιεπξφ κεγάισλ πφιεσλ, φπσο Βεξνιίλν, Μφζρα θαη Λνλδίλν, νη νπνίεο 
έρνπλ θηινμελήζεη εθζέζεηο απφ θηλέδνπο θαηαζθεπαζηέο θαη εηαηξείεο ζην 
παξειζφλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε έθζεζε απνηειεί απφδεημε φηη ε ζηξαηεγηθή 
ζπκθσλία κεηαμχ εξβίαο θαη Κίλαο δελ είλαη απιψο λεθξφ γξάκκα θαη φηη ε 
ζπλεξγαζία απηή εληζρχεηαη θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ 
θαη ησλ άκεζσλ επαθψλ κεηαμχ Κηλέδσλ θαη νη έξβσλ επηρεηξεκαηηψλ. 
εκεηψλεηαη φηη ε εξβία εηζάγεη πξντφληα αμίαο 1.6 δηο.Γνιαξίσλ ΖΠΑ απφ ηελ 
Κίλα, ην 51% ησλ νπνίσλ εηζάγεηαη απφ ηξίηεο ρψξεο, αθφκε θαη αλ ηα πξντφληα 
είλαη θηλεδηθήο πξνέιεπζεο. 

 

Βούγιοβιτς: Δάνεια σε EPS - Elektromreza  από KfW 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Νηνχζαλ Βνχγηνβηηο, δήισζε, ζηηο 18 Μαΐνπ, ζην 
ζεξβηθφ θνηλνβνχιην φηη ηα δάλεηα χςνπο 45 εθ.επξψ πξνο ηελ Ζιεθηξηθή 
Βηνκεραλία ηεο εξβίαο (EPS) θαη 15 εθ.επξψ ζηε ζεξβηθή εηαηξεία Elektromreza 
απφ ηε γεξκαληθή ηξάπεδαο KfW δελ ζα πξέπεη λα επηβαξχλνπλ απφ ην Γεκφζην 
Σακείν, αιιά ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο. Ο θ.Βνχγηνβηηο 
ζεκείσζε φηη νη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηα δχν απηά δάλεηα ήηαλ επλντθέο 
κε επηηφθην 0,8%. Οη θξαηηθέο εγγπήζεηο πξνο ηελ KfW γηα ηα πξναλαθεξζέληα 
45 εθαηνκκχξηα επξψ δαλείνπ KfW πξνο ηελ EPS αθνξνχλ έξγν πνπ νλνκάδεηαη 
εθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Λήςεο - Απνηέθξσζε Θεξκνειεθηξηθή 
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ζηαζκνχ Νίθνια Σέζια Α θαη ηα 15 εθ. επξψ δάλεην πξνο ηελ Elektromreza, 
πξννξίδνληαη γηα πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο.  

 

RTB BOR: πιθανή προσφυγή σε διαιτησία κατά καναδικής SNC LAVALIN.  

Σν ζπγθξφηεκα εμφξπμεο θαη ηήμεο RTB Bor, αλαθνίλσζε ζηηο 18 Μαΐνπ ην 
ελδερφκελν πξνζθπγήο ζε δηαηηεζία απφ ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζην 
Παξίζη θαηά ηεο θαλαδηθήο SNC LAVALIN, αλαθνξηθά κε ηελ ππξθαγηά πνπ 
μέζπαζε ζε πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ ηειεπηαία εξγνζηάζην ζεηηθνχ 
νμένο. Ζ ππξθαγηά πξνθάιεζε ηεξάζηηεο δεκηέο θαη είρε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο γηα 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο SNC-
Lavalin, ηεο θαλαδηθή εηαηξείαο πνπ ήηαλ ν θχξηνο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.   

 

ΕΡΒΙΑ: εισροή ΑΞΕ 1,9 δις Ευρώ το 2016  

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε εξβία ην 2016 αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 
πεξηζζφηεξα απφ 1,9 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ, δήισζε ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, 
θ.Milun Trivunac, νη νπνίεο αλακέλεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ 28.000 ζέζεηο 
εξγαζίαο. πκπιήξσζε φηη νη επηδνηήζεηο πνπ ε θπβέξλεζε δίλεη απφ ην 2015 
έρνπλ πξνζειθχζεη λένπο επελδπηέο θαη φηη ην έλα ηξίην ησλ επελδπηψλ ζηε 
εξβία, επηζπκνχλ λα επαλεπελδχζνπλ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε 
θπβέξλεζε απηή ηε ζηηγκή πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε ηηο θξαηηθέο 
επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε εξβία ρξεηάδεηαη 5 κε 6 ηνηο εθαηφ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε εηήζηα βάζε, ελψ ε πξνβιεπφκελε αλάπηπμε 3 ηνηο 
εθαηφ δελ είλαη επαξθήο.  

 

Πλεόνασμα προϋπολογισμού 7 δις δηνάρια το α’ τρίμηνο 2017 

Σν ζεξβηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη, ζχκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά 
ζηνηρεία, πξνθχπηεη πιεφλαζκα 7 δηο.δνιαξίσλ ζηνλ θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη ηξηκεληαίνη 
ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζε ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, 
πξνέβιεπαλ έιιεηκκα χςνπο 47,5 δηζ. Γελαξίσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, γεγνλφο 
πνπ ζεκαίλεη φηη ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα είλαη θαιχηεξν θαηά 55 δηο. δελάξηα. 
Σν ελ ιφγσ απνηέιεζκα πξνέξρεηαη απφ ηελ θαιχηεξε είζπξαμε εζφδσλ 
(πεξίπνπ 33 δηζ. RSD) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ (21,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 
RSD), ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ. 
Δηδηθφηεξα, ε θαιχηεξε είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ, ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη 
ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ πξνθάιεζε ηε ζεηηθή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηα 
πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά έζνδα, ηεο ηάμεσο ησλ 17 δηζ. Γελαξίσλ. Ο 
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εηζπξαρζείο ΦΠΑ αλήιζε ζε 109,6 δηζεθαηνκκχξηα, 5% πςειφηεξα απφ ην 
πξνβιεπφκελν, ελψ πεξίπνπ νθηψ δηζεθαηνκκχξηα εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ εηδηθφ 
θφξν θαηαλάισζεο, σο επί ην πιείζηνλ απνηέιεζκα ηεο θαιχηεξεο ζπιινγήο 
ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα πξντφληα θαπλνχ.  
 

BRNABIC: Η παραοικονομία υπολογίζεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ καθημερινά 

 
χκθσλα κε ηελ η.Τπνπξγφ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θα 
Ana Brnabic δήισζε φηη 8,5 εθ. επξψ πεξλνχλ απφ ηε γθξίδα νηθνλνκία θάζε 
κέξα. Σνλ Ηαλνπάξην, ε έλαξμε ηεο ιαρεηνθφξνπ αγνξάο πνπ νλνκάδεηαη «Πάξηε 
ηελ απφδεημε ζαο θαη θεξδίζηε», πξνθάιεζε αχμεζε 83,5% ζηνλ αξηζκφ ησλ 
θνξνινγηθψλ απνδείμεσλ πνπ εθδφζεθαλ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, 
έρνπλ παξαιεθζεί 8,5 εθαηνκκχξηα θάθεινη γηα ηελ θιήξσζε, κε ζπκκεηνρή 
45% ηνπ ζεξβηθνχ πιεζπζκνχ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο γθξίδαο νηθνλνκίαο, ην Γεθέκβξην 2015, ν αξηζκφο ησλ λέσλ 
επηρεηξήζεσλ έρνπλ απμεζεί 15%, ελψ ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
έθιεηζαλ κεηψζεθε θαηά 9%. 
 

Εθνικά συναλλαγματικά αποθέματα 9,73 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο 

 
Σα απνζεκαηηθά ηεο εξβίαο ζε μέλν λφκηζκα αλέξρνληαλ ζε 9,73 δηζ. Δπξψ ζην 
ηέινο Μαξηίνπ, κεησκέλα θαηά 15 εθ.επξψ απφ ηνλ Φεβξνπάξην, αλαθνίλσζε ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν πνζφ θαιχπηεη ην 208% ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο M1 θαη 
πξνκήζεηα έμη κελψλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Σα θαζαξά 
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα (ζχλνιν απνζεκαηηθψλ κείνλ ππνρξεσηηθψλ 
απνζεκαηηθψλ ηξαπεδψλ θαη άιινη πφξνη) ήηαλ 8,03 δηζ. Δπξψ ζην ηέινο ηνπ 
ηξίηνπ κήλα, κεησκέλα θαηά 29,1 εθαη. Δπξψ έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Ζ 
κηθξή πηψζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηνλ Μάξηην είλαη θπξίσο 
απνηέιεζκα ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηελ αγνξά, θπξίσο ιφγσ δπζκελψλ 
κεηαβνιψλ ησλ λνκηζκαηηθψλ δεηθηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη ζπλαιιαγέο ζε 
μέλν λφκηζκα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ήηαλ 429 εθαη. Δπξψ ην Μάξηην, 
ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 117,4 εθαη. Δπξψ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν 
κήλα. ην πξψην ηέηαξην ηνπ έηνπο ην δηαηξαπεδηθφ εκπφξην αλήιζε ζε 1,11 
δηο.επξψ. 
 

Κίνα: Ενδιαφέρον για την εισαγωγή 500.000 τόνων βόειου κρέατος ετησίως από 

τη ερβία  

 
Ζ Κίλα ελδηαθέξεηαη λα εηζάγεη 500.000 ηφλνπο βνδηλνχ απφ ηε εξβία εηεζίσο, 
ζχκθσλα κε εθπξφζσπνπο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Πνηφηεηαο θαη 
Δπηζεψξεζεο (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 
AQSIQ). χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, ε εξβία πιεξνί φια ηα θξηηήξηα πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ θηλεδηθή λνκνζεζία θαη ε πξννπηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο κηα 
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ζπνπδαία επηρεηξεκαηηθή επθαηξία γηα ηε εξβία, πξνζζέηνληαο φηη ζχληνκα φια 
ζα είλαη έηνηκα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θξέαηνο ζηελ Κίλα. Ζ επίζθεςε ηεο 
αληηπξνζσπείαο ηνπ AQSIQ ζπκθσλήζεθε θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ 
η.Πξνέδξνπ Νίθνιηηο ζηελ Κίλα. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή δήισζε, νη 
ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο πξνηίζεληαη επίζεο λα επελδχζνπλ ζηε εξβία θαη ε 
ζεξβηθή θπβέξλεζε ήηαλ έηνηκε λα παξάζρεη θίλεηξα γηα ηηο εηαηξείεο απηέο. Μεηά 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ, ν ππνπξγφο Γεσξγίαο θ.Branislav Nedimovic 
δήισζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη ε εξβία ζα εμάγεη ζηελ Κίλα βαζηθά 
πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, θπξίσο θξέαο, γάια, γαιαθηνθνκηθά 
πξντφληα, θαιακπφθη, δαραξφηεπηια θαη δακάζθελα ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα 
ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο ζχληνκα. 
 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ: Πρόγραμμα για λιγότερο απασχολήσιμες ομάδες 

πληθυσμού  

 
Δθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο, Βεηεξάλσλ θαη Κνηλσληθψλ 
Τπνζέζεσλ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα 
πξφγξακκα γηα ηελ πξφζιεςε ιηγφηεξν απαζρνιήζηκσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, κε 
ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο ηειεπηαίαο, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ. Ο 
ππνπξγφο θ. Βιαληηκίξ Ίιηηο δήισζε φηη παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ 
ζεκεηψζεθε ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο ηζφηηκεο 
πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, νη γπλαίθεο, νη λένη θαη νη κεηνλνηηθέο εζλνηηθέο 
νκάδεο ζηε εξβία αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 
πξφζβαζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε απαξαίηεην λα 
εληαηηθνπνηεζεί ε πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο 
κε ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα εχξεζε εξγαζίαο. Σα 
θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ γηα ην ηξέρνλ έηνο ζα θαηεπζπλζνχλ θπξίσο γηα 
πξνζιήςεηο ιηγφηεξν απαζρνινχκελσλ νκάδσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη νκάδεο θάησ ησλ 30 θαη πάλσ απφ 50 εηψλ, καθξφρξνληα άλεξγνη, άηνκα 
ρσξίο ή κε ρακειά επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 
δηθαηνχρνπο θνηλσληθήο βνήζεηαο θαη πιεζπζκνχο Ρνκά. 
 

ερβία: συμφωνία για ένταξη στο Σαμείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας (ENIF) 

 
Ζ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο ππέγξαςε ζπκθσλία γηα έληαμή ηεο ζην Σακείν 
Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο (ENIF) σο εηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Σν 
ζπλνιηθφ θνλδχιη ηνπ ηακείνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα επελδχζεηο ζε εηαηξείεο 
ηερλνινγίαο πξψηκεο θάζεο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα ππεξβαίλεη ηα 41 εθαη. Δπξψ. 
Σν Σακείν Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο (ENIF) απνηειεί έλαλ ππιψλα ηεο 
δνκήο-νκπξέιαο - Γηεπθφιπλζε Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο Δπηρεηξήζεσλ ησλ 
Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ (WB EDIF) ε νπνία παξέρεη κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πξνο ηηο ΜΜΔ ζηα Γπηηθά 
Βαιθάληα. Σν ENIF είλαη ηακείν ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε 
ησλ ΜΜΔ ζε πξψηκν ζηάδην, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δηεζλψο. Οη πθηζηάκελνη επελδπηέο ζην ENIF 
πεξηιακβάλνπλ ζεζκηθνχο επελδπηέο φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ (EIF), ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο 
θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), θαη πνιινί κεκνλσκέλνη ηδηψηεο επελδπηέο θαη 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015. Σν ραξηνθπιάθην 
ηνπ κέρξη ζήκεξα πεξηιακβάλεη 8 εηαηξείεο ηερλνινγίαο ζε ζηάδην πξψηκεο 
αλάπηπμεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηέζζεξηο απφ ηε εξβία. Γηα ηελ αλάγθε 
ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο ζηελ ENIF, εμαζθαιίδνληαη θεθάιαηα 
απφ ην ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, 
χςνπο 21,5 εθαηνκκπξίσλ δελαξίσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ζπκκεηέρεη 
επίζεο ζην Πξφγξακκα κέζσ εθπξνζψπεζεο ζηα φξγαλα δηαθπβέξλεζεο ηνπ 
Σακείνπ. 

*** 


