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ΔΝΣ- ερβία: υμφωνία για τον προϋπολογισμό 2017
Η αντιπροσωπεία του ΔΝΣ κατά την αποστολή της στη ερβία ανακοίνωσε ότι
ενέκρινε το σχεδιασμό της σερβικής κυβέρνησης όσον αφορά στις έκτακτες
δαπάνες, όπως εκταμιεύσεις προς συνταξιούχους, εφάπαξ αυξήσεις μισθών και
συντάξεων, καθώς και επίλυσης του προβλήματος των οφειλών των κρατικών
εταιρειών. ε σχετικές δηλώσεις, στο πλαίσιο της έκτης αναθεώρησης της
ισχύουσας διευθέτησης με τη ερβία, τονίστηκε ότι η εν λόγω συμφωνία
επετεύχθη με βάση τις βασικές παραμέτρους του κρατικού προϋπολογισμού για
το

2017,

με

ταυτόχρονη

περαιτέρω

επιτάχυνση

των

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων. Προτεραιότητα, όπως αναφέρθηκε, είναι η συνέχιση της
δημοσιονομικής εξυγίανσης και η εξασφάλιση σταθερής πτωτικής τάσης του
δημόσιου χρέους. Η αποστολή του Σαμείου, η οποία αφίχθη στο Βελιγράδι στις
20 Οκτωβρίου, αναμένει, κατά το 2017, τη μείωση του δημόσιου χρέους στο 1,7%
του ΑΕΠ και τη μείωση της συνολικής δαπάνης συντάξεων και μισθών.
Σην άμεση αύξηση μισθών και συντάξεων προαναγγέλλει η σερβική κυβέρνηση
Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Dušan Vujović, δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο
της ερβίας θα καθορίσει, σε μερικές μέρες, τις λεπτομέρειες εφαρμογής της
αύξησης μισθών και συντάξεων που εγκρίθηκε από το Διεθνές Νομισματικό
Σαμείο. Μιλώντας σε συνέντευξη Σύπου στη Ραδιοτηλεόραση της ερβίας, ο κ.
Vujović εξήγησε ότι η ανακοινωμένη αύξηση μισθών και συντάξεων δεν θα θέσει
σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον προϋπολογισμό του 2017,
ο οποίος εγκρίθηκε κατά την αποστολή του ΔΝΣ στο Βελιγράδι. Ο Τπουργός
διαβεβαίωσε ότι συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν εφάπαξ αύξηση
το Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι το ακριβές ποσό της δεν έχει καθοριστεί, αλλά θα
κυμανθεί πιθανώς γύρω από τις 5.000 σερβικών δηναρίων. υγκεκριμένα,
ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις μισθών στους τομείς υγείας, πολιτισμού, αστυνομίας,
στρατού, δικαστικού συστήματος και σωφρονιστικών ιδρυμάτων, ενώ οι
καθηγητές αναμένουν αύξηση έξι έως επτά τοις εκατό.
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Περιορισμό της ανεργίας στο 11% σχεδιάζει η κυβέρνηση
Ο υπουργός Εμπορίου, κ. Goran Knežević, δήλωσε ότι η υψηλή ανεργία αποτελεί
"αγκάθι" για τη ερβία, ενώ έκανε λόγο για σχέδια περιορισμού της στο 11% κατά
την προσεχή περίοδο. Τπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη περιορίσει την
ανεργία από 26% σε 15,2%, με πλεόνασμα στον προϋπολογισμό ύψους 300
εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου η ερβία πορεύεται σε καλό δρόμο, γεγονός που
αναγνωρίστηκε τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο όσο και από την
Παγκόσμια Σράπεζα. Πρόσθεσε ότι η σερβική κυβέρνηση θα προχωρήσει στη
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ότι καλά αποτελέσματα
επετεύχθησαν ως προς την αναδιάρθρωση των δημοσίων επιχειρήσεων,
δεδομένου ότι 140 εταιρείες βρίσκονται υπό κρατική προστασία. ύμφωνα με τον
κ. Knežević, ειδικές ομάδες εργασίας σχηματίστηκαν για κάθε δημόσια επιχείρηση
και καθορίστηκαν οι σχετικές προθεσμίες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να μην αποτελούν πλέον βάρος για το
κρατικό προϋπολογισμό.
8 δις δηνάρια η προβλεπόμενη βοήθεια προς συνταξιούχους
Περίπου 8 δις δηνάρια θα δαπανηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα
εφάπαξ επιδόματα προς συνταξιούχους, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διεθνές
Νομισματικό Σαμείο (ΔΝΣ), ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης,
Παλαίμαχων

και

Πρόνοιας,

κ.

Aleksandar

Vulin.

χολιάζοντας

την

προγραμματισμένη ενιαία ενίσχυση προς τους συνταξιούχους και την αύξηση
μισθών, η οποία αναμένεται το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, o Vulin είπε ότι το
γεγονός αυτό αποτελεί καλό νέο για τους επιχειρηματίες, δεδομένου ότι θα
οδηγήσει στην αύξηση της κατανάλωσης. Πρόσθεσε δε, πως είναι ενθαρρυντικό
το γεγονός ότι φέτος καταγράφηκαν 26.048 ιδρύσεις νέων εταιρειών κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του έτους και ότι έκλεισαν 16.070, έναντι 24.775 και 23.196
πέρσι, συμπεραίνοντας ότι τούτο αποτελεί ένδειξη για τη βελτίωση του
οικονομικού περιβάλλοντος.
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ΕΣΑΑ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για την αύξηση του σερβικού ΑΕΠ
Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) αναθεώρησε
προς τα πάνω την εκτίμηση της σχετικά με την αύξηση του ΑΕΠ της ερβίας για
το τρέχον έτος, από την αρχική 0,7% στην ισχύουσα 2,5%. Όσον αφορά στις
γειτονικές χώρες, η ΕΣΑΑ προβλέπει ότι το ΑΕΠ του Μαυροβουνίου θα αυξηθεί
κατά 4%, της Αλβανίας κατά 3,3%, της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης κατά 2,7% και της
πΓΔΜ κατά 2,1%. Σον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (4,8%) θα έχει η Ρουμανία. Για το 2017 η ΕΣΑΑ
προβλέπει το ΑΕΠ της ερβίας να ανεβεί σε 2,7%, που είναι 0,4% υψηλότερο
από ό, τι σημειώθηκε στην προηγούμενη πρόβλεψή της, δημοσιευμένη τον Μάιο.
Σο 2017 η πρόσβαση της ερβίας στα κονδύλια IPARD της ΕΕ
Κατά το επόμενο έτος η ερβία θα είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για τα
κονδύλια IPARD της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε ο Τπουργός
Γεωργίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, κ. Branislav Nedimović, στα
εγκαίνια

του

γεωργικού

Υόρουμ

«Σροφίμα

για

την

Ευρώπη»,

που

πραγματοποιήθηκε στο Vrsac. Τπενθύμισε, ότι 175 εκατ. ευρώ για προγράμματα
της ΕΕ έχουν ήδη διατεθεί στη ερβία για την επόμενη επταετή περίοδο. Ο ίδιος
υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξουν εξαγωγές τροφίμων προς χώρες ΕΕ, εωσότου
εκπληρωθούν τα σχετικά κριτήρια ασφάλειας. Όπως δήλωσε, η κατάσταση των
εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία είναι ακόμη πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι
κυριαρχεί η φτηνή εξαγωγή πρώτων υλών λόγω της έλλειψης αποθηκευτικών
χώρων. Σέλος, ανακοίνωσε, ότι το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
κονδύλια, θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα της
εγχώριας γεωργίας, η οποία είναι επί του παρόντος χαμηλή. ύμφωνα με τον ίδιο,
περισσότερο αισιόδοξες προοπτικές ως προς τις εξαγωγές παρατηρούνται στα
φρούτα, λαχανικά, βόειο και μεταποιημένο κρέας καθώς
αλιείας.
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Vučić: 200 χλμ νέων αυτοκινητοδρόμων
Ο πρωθυπουργός της ερβίας, κ. Aleksandar Vučić, δήλωσε, μιλώντας στη
σερβική ραδιοτηλεόραση, ότι περισσότερα από 200 χμ αυτοκινητοδρόμων θα
κατασκευαστούν μέχρι το τέλος θητείας της παρούσας κυβέρνησης ενώ, ως τώρα,
έχουν κατασκευαστεί πάνω από 100 χιλιόμετρα νέων αυτοκινητοδρόμων στη
χώρα. Πρόσθεσε ότι οι ξένες επενδύσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου επτεμβρίου τ.ε ανήλθαν σε 1.38 δις ευρώ, εκτιμώντας ότι οι ξένες εταιρείες θα
συνεχίσουν να εντείνουν τη δραστηριότητα και την παρουσία τους στη ερβία.
Εξέφρασε ταυτόχρονα την προσδοκία ότι το γεγονός αυτό θα συμβάλει στη
μείωση της ανεργίας, ώστε να μην ξεπερνά το 12%. Τπενθυμίζεται ότι το τρέχον
ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται γύρω στο 15,2% ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι
ο περιορισμός του κάτω από το 12%.
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: πρόοδος απαιτείται στον τομέα των ΜΜΕ
ύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
πρόοδο της ερβίας στην πορεία προς την ένταξη της στην ΕΕ, το σύνολο των
νόμων που αφορούν στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δεν έχει
ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, η δε ιδιωτικοποίηση των κρατικών ΜΜΕ δεν έχει
επιτύχει

μεγαλύτερη

διαφάνεια

ως

προς

τη

δομή

ιδιοκτησίας

και

τη

χρηματοδότηση των τελευταίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η ερβία,
αν και έχει πραγματοποιήσει κάποια βήματα στον τομέα της ελευθερίας της
έκφρασης, πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω, κατά την επόμενη περίοδο, στη
δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος προκειμένου η εν λόγω ελευθερία να
ασκείται χωρίς εμπόδια, ενώ οι υποθέσεις παραβίασης της προσωπικής
ελευθερίας των δημοσιογράφων να επιλύνονται μέσω των δικαιοδοτικών θεσμών
και των δημοσίων καταδικών. Η ερβία θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλίσει την
πλήρη εφαρμογή του νόμου για τα ΜΜΕ, την απαραίτητη χρηματοδότηση για τις
δημόσιες υπηρεσίες πληροφόρησης, ενώ το Ρυθμιστικό Όργανο για τα
Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης (REM) θα πρέπει να καταστεί πλήρως
λειτουργικό.
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Για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων συζητάει η υπουργός Mihajlović με
εκπροσώπους των Ρωσικών ιδηρόδρομων
H Τπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών, κα. Zorana Mihajlović,
πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπεία της δημόσιας επιχείρησης
«Ρωσικοί ιδηρόδρομοι» (RZD) με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή της, κ.
Sergey Pavlov. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η ανασυγκρότηση και ο
εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων της ερβίας, που ήδη χρηματοδοτούνται
από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Τπενθυμίζεται ότι η Δημοκρατία της ερβίας και η
εταιρεία RZD έχουν υπογράψει συμφωνία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του
σιδηροδρομικού τμήματος Stara Pazova, που είναι μέρος της ταχείας
σιδηροδρομικής γραμμής Novi Sad – Βελιγράδι - Βουδαπέστη – στην οποία η
ερβία συνεργάζεται και με εταίρους από την Κίνα.
Επιχειρηματικό Υόρουμ ερβίας-Καζακστάν
Επιχειρηματικό

Υόρουμ

ερβίας-Καζακστάν,

πραγματοποιήθηκε,

στις

15

Νοεμβρίου, στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, στο πλαίσιο της επίσημης
επίσκεψης του έρβου Πρωθυπουργού, κ. Aleksandar Vučić στη χώρα.
ύμφωνα με το ερβικό Επιμελητήριο, το Υόρουμ συγκέντρωσε πάνω από τις
200 εταιρείες από τη ερβία και το Καζακστάν στους τομείς της γεωργίας,
βιομηχανίας

τροφίμων,

κατασκευών,

μηχανών,

IT,

ενέργειας,

χημικών,

φαρμακευτικής βιομηχανίας, παραγωγής ιατρικού εξοπλισμού, μεταφορών και
τουρισμού. Σο Υόρουμ διοργανώθηκε από το ερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο,
σε συνεργασία με την Εθνική Τπηρεσία Επενδύσεων του Καζακστάν. Ση σερβική
αντιπροσωπεία αποτέλεσαν εκπρόσωποι 55 εταιριών, ενώ υπογράφηκαν οι
πρώτες επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών από τις δύο χώρες, μεταξύ
των οποίων, συμφωνία περί κατασκευής πυροσβεστικών οχημάτων αξίας 30
δολαρίων. Σέλος, εξετάσθηκε σειρά κοινών προγραμμάτων στους τομείς
γεωργίας, λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και ανανεώσιμών πηγών ενέργειας.
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ΠΣ-Mihajlović: συζήτηση για εν εξελίξει έργα υποδομής
H Τπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών, κα. Zorana Mihajlović,
πραγματοποίησε συνάντηση με τον επικεφαλής του γραφείου της Παγκόσμιας
Σράπεζας

στη

ερβία,

κ.

Tony

Verheijen

για

να

συζητήσουν

τα

χρηματοδοτούμενα από την τελευταία έργα υποδομής στη ερβία. Η Τπουργός
παρουσίασε, μεταξύ άλλων, στον κ. Verheijen και την ομάδα του, την κατάσταση
των εν εξελίξει εργασιών εκσυγχρονισμού των σερβικών σιδηροδρόμων και την
πρόοδο

ως

προς

την

αναδιάρθρωση

των

τεσσάρων

σιδηροδρομικών

επιχειρήσεων. Η Τπουργός ενημέρωσε την αντιπροσωπεία

της Παγκόσμιας

Σράπεζας σχετικά με τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών, την
πορείας εξόφλησης των δανείων που εγκρίθηκαν για το σκοπό αυτό, καθώς και
για τα επόμενα βήματα τα οποία θα αναλάβει το υπουργείο ώστε να ολοκληρωθεί
η διαδικασία, αναφέρθηκε από το Τπουργείο.
Ljajić: στρατηγική ανάπτυξης του εγχώριου τομέα πληροφορικής
Ο έρβος Τπουργός Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών, κ. Rasim Ljajić,
δήλωσε, στο Νις, ότι η σερβική κυβέρνηση μελετά και προετοιμάζει στρατηγική
ανάπτυξης του εγχωρίου τομέα πληροφορικής, με συγκεκριμένο στόχο την
αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων στελεχών ΙΣ. Ειδικότερα, ανέφερε ότι, επί
του παρόντος, 1.500 στελέχη πληροφορικής εκπαιδεύονται σε ετήσια βάση, ενώ
στόχος είναι ο αριθμός αυτός να φτάσει σε 5.000, δεδομένου ότι η ερβία θα
μπορούσε να απασχολήσει επιπλέον 15.000 στελέχη πληροφορικής. Ο
υπουργός υπενθύμισε ότι ο κλάδος της πληροφορικής αποτελεί το πιο
κερδοφόρο τμήμα κάθε οικονομίας και ότι περίπου 19.000 άνθρωποι εργάζονται
στον τομέα της πληροφορικής. Ο εν λόγω τομέας εξάγει σήμερα λογισμικά
ετήσιας αξίας 450 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιάζεται η ανάπτυξη του ώστε να φτάσει τα
1,5 δις. ευρώ εντός της επόμενης πενταετίας. ύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της
σερβικής κυβέρνησης κατά την προσεχή περίοδο είναι η στενότερη συνεργασία
επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι η προώθηση της
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καινοτομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας.
ΕΕ: επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο στη ερβία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει περισσότερο από 2,5 εκατ. ευρώ για την
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη ερβία, δήλωσε ο αναπληρωτής
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ερβία, κ. Oscar Benedict, επ’
ευκαιρία διάσκεψης με θέμα την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που
πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Πρόσθεσε ότι 30 μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου και την εξεύρεση νέων ευκαιριών και θέσεων εργασίας.
τόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα
πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των ηλεκτρονικών αγορών και του ecommerce. ύμφωνα με τη στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνίας της
πληροφορίας μέχρι το 2020, κύριος στόχος της ερβίας είναι η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και του εγχώριου
ιδιωτικού τομέα.
Vučić: 350 εκατ. ευρώ από την ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Nikola Tesla
Ο έρβος Πρωθυπουργός, κ. Aleksandar Vučić, κατά τα εγκαίνια του
εργοστάσιου της κινεζικής εταιρείας Eurofiber στην Ćurpija, δήλωσε ότι, το 2017,
περίπου 350 εκατ. ευρώ θα εξασφαλιστούν από την ιδιωτικοποίηση του
Αεροδρομίου Nikola Tesla, από δε ενδεχόμενη σύμβαση παραχώρησής του για
25 ή 30 χρόνια, 550 ως 600 εκατ. ευρώ θα εισέλθουν στα κρατικά ταμεία. Όπως
τόνισε, ο φετινός προϋπολογισμός είναι λιγότερο αναπτυξιακός δεδομένου ότι η
χώρα ακόμα βρίσκεται στο πρόγραμμα του ΔΝΣ. Όσον αφορά στο επίπεδο
επενδύσεων κατά το 2017, διευκρίνισε πως το ύψος των επενδύσεων αναμένεται
να ανέλθει σε 1,9-2,5 δις ευρώ, γεγονός που θα επηρεάσει αναμφισβήτητα την
οικονομική ανάπτυξη, η οποία,

αναμένεται στο 3.5% του ΑΕΠ εφόσον

παρατηρηθεί αύξηση και των εξαγωγών.
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ταθερά χαμηλός αναμένεται ο πληθωρισμός
Κατά την παρουσίαση της μηνιαίας έκθεσης οικονομικών εξελίξεων στη χώρα, η
Διοικητής της Εθνικής Σράπεζας της ερβίας (NBS), κα. Jorgovanka Tabaković,
εκτίμησε ότι η ερβία θα διατηρήσει κατά το 2017 χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού.
Ειδικότερα, η διοικητής δήλωσε ότι η Κεντρική Σράπεζα αποφάσισε να
αναθεωρήσει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό για το 2017 και 2018 κατά μία
ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή στα επίπεδα του 3% περίπου. Η κα. Tabaković
εξήγησε ότι η αναθεώρηση αυτή ελήφθη σε συνεργασία με τη σερβική κυβέρνηση
και θα ισχύσει εφόσον οι μακροοικονομικές τάσεις εξελιχθούν καλύτερα από ο, τι
έχουν προγραμματιστεί και με βάση τις ευνοϊκές οικονομικές προβλέψεις.
Αναφέρθηκε επίσης ότι η Κεντρική Σράπεζα έχει αυξήσει την προβλεπόμενη
αύξηση του ΑΕΠ για το 2016, στο 2,7%, ενώ οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι ο
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2017 θα μπορούσε να ανέλθει σε 3%. Όπως
εκτίμησε η κα. Tabaković, η ερβία έχει ενταχθεί σε μια ομάδα κρατών με
σταθερό, χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα των
τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πρόσθεσε ότι το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε επίσης σε 4,1% του ΑΕΠ, λόγω
κυρίως της αύξησης των εξαγωγών.
Μέχρι τα τέλη του έτους το υποκατάστημα της Σράπεζας της Κίνας στη ερβία
Η κυβερνήτης της Εθνικής Σράπεζας της ερβίας (NBS), κα. Jorgovanka
Tabaković, δήλωσε, σε συνέντευξη τύπου, ότι αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση
της διαδικασία ίδρυσης του πρώτου υποκαταστήματος της Σράπεζας της Κίνας
(BANK OF CHINA) στη ερβία, μίας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως κινεζικές
τράπεζες. Η διοικητής πρόσθεσε επίσης ότι η τράπεζα θα χρηματοδοτεί όχι μόνο
επιχειρήσεις αλλά και πολίτες, συνεισφέροντας σημαντικά στον υγιή ανταγωνισμό
στην σερβική τραπεζική αγορά. Τπενθύμισε ότι η Σράπεζα της Κίνας ήρθε σε
επαφή με τη σερβική Κεντρική Σράπεζα τον περασμένο Υεβρουάριο ώστε να
διερευνήσει τη διαδικασία αδειοδότησης ενώ απέστειλε την απαραίτητη
προσφορά της τον Ιούνιο τ.ε. Όπως τόνισε η κα. Tabaković, η ταχύτητα με την
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οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης, καθιστά σαφές ότι πρόκειται για
μία μεγάλη και αξιόπιστη τράπεζα, το δε σερβικό γραφείο της θα καλύπτει όχι
μόνο τα Βαλκάνια, αλλά και την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. ημειώνεται ότι
η Σράπεζα της Κίνας θα είναι η πρώτη κινεζική τράπεζα με επιχειρηματική
δραστηριότητα στη ερβία, τα δε κεντρικά γραφεία της θα βρίσκονται στο Νέο
Βελιγράδι.

***
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