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Αύξηση ΑΕΠ ερβίας κατά 1,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 

Σν ΑΔΠ ηεο εξβίαο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν 2017 απμήζεθε ζε πξαγκαηηθνχο 
φξνπο θαηά 1,3% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016, ζχκθσλα κε 
πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο ζεξβηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. εκαληηθή αχμεζε 
ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηαγξάθεθε ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ 
θαη ηεο επηζθεπήο απηψλ, ησλ κεηαθνξψλ, ζηέγαζεο θαη ηξνθίκσλ (4,4%), ηεο 
βηνκεραλίαο θαη δηαρείξηζεο ιπκάησλ (2,8%), ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, 
ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο (2,2%). Μείσζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηαγξάθεθε 
ζην γεσξγηθφ ηνκέα, ηε δαζνθνκία θαη ηελ αιηεία (10%) θαη ησλ θαηαζθεπψλ 
(2,8%). 

 

19,9 δισεκατομμύρια ευρώ το εμπόριο της ερβίας στο 7μηνο 2017 

Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο εξβίαο ζηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 19,9 δηζ. επξψ, ήηνη 13,1% πεξηζζφηεξν ζε 
ζχγθξηζε κε ην ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ζχκθσλα κε ηε εξβηθή ηαηηζηηθή 
Τπεξεζία. Οη εμαγσγέο ηεο εξβίαο αλήιζαλ ζε 8,69 δηζ. Δπξψ, ή 13,2% 
πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ελψ νη εηζαγσγέο αλήιζαλ ζε 
11,19 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ή 13,1% πεξηζζφηεξν. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηά 
ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνπ-Απγνχζηνπ ήηαλ 2,49 δηζ. επξψ, ήηνη 12,7% πςειφηεξν 
ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Οη εμαγσγέο αληηπξνζψπεπαλ 
ην 77,7% ησλ εηζαγσγψλ, έλαληη 77,6% ηελ πεξζηλή πεξίνδν. Ζ πεξηνρή ηεο 
Βντβνληίλα θαηείρε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο εμαγσγέο - 33,1%, αθνινπζνχκελε 
απφ ην Βειηγξάδη κε 26,5%, ηηο πεξηθέξεηεο νπκάληηα θαη ηε δπηηθή εξβία κε 
πνζνζηφ 25,1% θαη ηηο πεξηνρέο ηεο λφηηαο θαη αλαηνιηθήο εξβίαο, κε 15,2%. Ζ 
πεξηνρή ηνπ Βειηγξαδίνπ θαηείρε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο εηζαγσγέο – 46%, 
αθνινπζνχκελε απφ ηελ πεξηνρή Βντβνληίλα κε 26,9% θαη νπκάληηα θαη Γπηηθή 
εξβία κε 16,9%. Οη ζεξβηθέο εηαηξείεο εμήγαγαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
πξντφλησλ ηνπο πξνο ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ηε Βνζλία - Δξδεγνβίλε, ηε Ρσζία 
θαη ηε Ρνπκαλία, ελψ ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα εηζήρζεζαλ απφ ηηο Γεξκαλία, 
Κίλα, Ρσζία θαη Οπγγαξία. 

 

VUCIC: Ρωσικό και κινεζικό ενδιαφέρον για RTB BOR 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξφεδξνπ ηεο εξβίαο θ.Αιεμάληαξ Βνχηζηηο, 
ξσζηθέο θαη θηλεδηθέο εηαηξείεο έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ  γηα ηελ 
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νξπρείνπ θαη κεηαιινπξγηθνχ ζπγθξνηήκαηνο RTB Bor, αιιά 
φηη ε πψιεζε ηνπ νξπρείνπ δελ επείγεη, θαζψο ηα επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα 
ηνπ ήηαλ ζεηηθά ράξε ζηελ πςειή ηηκή ηνπ ραιθνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  
Πξφζζεζε  φηη ε παξαγσγή ραιθνχ είλαη απηή ηε ζηηγκή πξνζνδνθφξα θαζψο ε 
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ηηκή ηνπ ηειεπηαίνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 6,750 Γνι/ΖΠΑ αλά ηφλν - απφ 4,600 
Γνι.ΖΠΑ πξηλ απφ ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα, θαη πξφζζεζε φηη ζην παξειζφλ ην 
RTB Bor δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαβάιιεη νχηε ην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, ηνπο θφξνπο θαη άιια ηέιε. Ωζηφζν, δήισζε, απαηηείηαη πξνεηνηκαζία 
ελδερφκελε αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ραιθνχ, κέζσ κεηαζρεκαηηζκφ θαη 
ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηελ 
πξνζέιθπζε επελδπηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην ην RTB Bor απνηειεί ηε 
ζεκαληηθφηεξε επηρείξεζε ζηελ αλαηνιηθή εξβία. Σέινο, αλέθεξε φηη ε δηακάρε 
ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ Μπηηιελαίν, επηρείξεζε ε νπνία πξνζέθπγε δηθαζηηθά 
θαηά ηεο εξβίαο γηα ην ρξένο ηεο RTB, ζα κπνξνχζε λα είρε δηεπζεηεζεί, 
σζηφζν κηα ηέηνηα θίλεζε ζα ζε πξνμελνχζε ηε δεκφζηα δπζαξέζθεηα.  

 

K N E Z E V I C : τόχος η εξεύρεση στρατηγικού εταίρου για την G A L E N I K A 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ ηεο εξβίαο, θ. Γθφξαλ 
Κλεβέβηηο, ζθνπφο ηεο δεκφζηαο πξφζθιεζεο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 
Galenika είλαη ε εμεχξεζε ζηξαηεγηθνχ εηαίξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο 
ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ηνλ θαιχηεξν 
δπλαηφ ηξφπν. Πξνυπφζεζε γηα ηνλ πηζαλφ αγνξαζηή είλαη λα απνηειεί 
θαξκαθεπηηθή εηαηξεία κε εηήζηα έζνδα άλσ ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 
εκεηψλεηαη φηη ηελ 1ε επηεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ηεο εξβίαο 
δεκνζίεπζε  πξνζθνξά γηα ηελ πψιεζε 93,7% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο βαζηζκέλεο 
ζην Βειηγξάδη θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο Galenika. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο Galenika είλαη 2 Οθησβξίνπ, ελψ νη 
πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ ζηηο 4 Οθησβξίνπ. 

 

VUCIC: Επενδύσεις 5,5 εκατ. Ευρώ στη ερβική Δημοκρατία της Βοσνίας 

Ζ εξβία ζρεδηάδεη λα επελδχζεη 5 εθαηνκκχξηα επξψ ζε έξγα ππνζηήξημεο ησλ 
ζεζκψλ ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο, δήισζε ν Πξφεδξνο ηεο εξβίαο Αιεμάληαξ 
Βνχηζηηο. Μεηά απφ ζπλνκηιίεο κε ηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο, νη 
απνθάζηζε φηη  θνλδχιη ηεο ηάμεσο ησλ 4-5 εθ.επξψ ζα επελδπζνχλ ζηελ 
θαηαζθεπή λεπηαγσγείσλ, θνηηψλσλ, θέληξνπ αλαςπρήο θαζψο θαη ηελ 
αλαθαηαζθεπή δξφκσλ ζηε δεκνθξαηία ηεο εξβίαο. Ο Πξφεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο, Μίινξαλη Νηφληηθ, δήισζε φηη έρεη επηηεπρζεί 
ζπκθσλία γηα έλα εθαηνκκχξην επξψ πνπ ζα δηαηεζεί σο βνήζεηα ζηνπο δήκνπο 
ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ θαηνηθνχλ έξβνη. "Ζ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο πέηπρε 
πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη ηελ επθαηξία λα βνεζήζεη ", φπσο εμήγεζε 
ν Βνχηζηηο.  
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Πλεόνασμα προϋπολογισμού 60.1 δις. δηνάρια στο τέλος Ιουλίου  

Χρέος 65,2% του ΑΕΠ 

Σν πιεφλαζκα ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζε 60,1 δηζεθαηνκκχξηα 
RSD ζην ηέινο Ηνπιίνπ, κε έζνδα 659,7 δηζεθαηνκκχξηα RSD θαη δαπάλεο χςνπο 
599,7 δηο. RSD, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο 
εξβίαο. Σνλ Ηνχιην, φπσο θαη ηνλ Ηνχλην, ην πιεφλαζκα αλήιζε ζε 26,9 δηζ. κε 
ηα ζπλνιηθά έζνδα λα αλέξρνληαη ζε 110,8 δηζ. RSD θαη νη δαπάλεο 83,9 δηζ. 
RSD. Σν δεκφζην ρξένο ηεο εξβίαο αλήιζε ζε πεξίπνπ 23,82 δηζ. Δπξψ ζην ην 
ηέινο Ηνπιίνπ ή ην 65,2% ηνπ ΑΔΠ. Καηά ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ έηνπο, ε 
αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ θνξπθαίσλ 15 εμαγσγέσλ ηεο εξβίαο ήηαλ 2,4 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ζ Fiat Chrysler Automobiles, κε έδξα ην Kragujevac, είλαη 
αθφκα ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο, κε 600 εθαη. επξψ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ 
Ηνχιην, ελψ ε Hbis Group Serbia, πξψελ ραιπβνπξγείν Zelezara Smederevo, 
είλαη ν δεχηεξνο, κε 327,1 εθαη. επξψ.  

 

Αγροτικό αίτημα: έτος φυσικής καταστροφής το 2017 

Αξθεηέο αγξνηηθέο ελψζεηο δήηεζαλ απφ ηε ζεξβηθή θπβέξλεζε λα δεισζεί ην 
2017 σο έηνο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, θπξίσο ιφγσ ηεο μεξαζίαο, θαη λα ιεθζνχλ 
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσξγψλ. ε ζρεηηθή δήισζε, επηζεκαίλεηαη, 
επίζεο, φηη θέηνο, νη αγξφηεο πνπ θαιιηεξγνχλ κφλν ζηηάξη, ειίαλζν θαη 
θαιακπφθη ζα ππνθέξνπλ κεγάιεο απψιεηεο, θαζψο ε ζνδηέο ησλ ηειεπηαίσλ 
ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο. Οη αγξφηεο αηηνχληαη επίζεο κείσζε ησλ θφξσλ θαη 
ησλ εηζθνξψλ θαη ρακειφηεξεο ηηκέο θαπζίκσλ γηα ηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη 
ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ.  

 

ερβικός τομέας τηλεπικοινωνιών: κέρδη 189.4 Δις. RSD 

Ζ εζληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ θαηέγξαςε ζπλνιηθά θέξδνο ζρεδφλ 189,4 δηζ. 
δελάξηα ην 2016, φπσο αλαθνίλσζε ε ξπζκηζηηθή αξρή γηα ηηο ειεθηξνληθέο 
επηθνηλσλίεο θαη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο (RATEL). Ο ηνκέαο ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ αλήιζε ζε 4,515 ηνπ ΑΔΠ ηεο εξβίαο, ν δε ηνκέαο ηεο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο θάιπςε ην κεξίδην ηνπ ιένληνο, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 59% ησλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ηνκέα. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 
ηεο εξβίαο εμαθνινπζεί λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε πνζνζηφ 
128%. 
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Ενδιαφέρον βρετανικών εταιρειών για μεγαλύτερη παρουσία στη σερβική 

εξορυκτική βιομηχανία 

Ο Πξέζβεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, θ.Dennis Keefe, δήισζε θαηά ηε δηάξθεηα 
ζπλάληεζεο κε ην ζέξβν ππνπξγφ εμφξπμεο θαη ελέξγεηαο, θ.Aleksandar Antic, 
φηη βξεηαληθέο εηαηξείεο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα κεγαιχηεξε παξνπζία 
ζηε ζεξβηθή εμνξπθηηθή βηνκεραλία. Ο θ.Keefe ζεκείσζε φηη δχν εηαηξείεο απφ 
ηνΖλσκέλν Βαζίιεην, θαη ζπγθεθξηκέλα νη Mineco θαη Metalfer, έρνπλ ήδε 
θεξδνθφξα δξαζηεξηφηεηα ζηε εξβία, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Μεηαιιείσλ 
θαη Δλέξγεηαο. Ο βξεηαλφο πξέζβεο ηφληζε φηη βιέπεη ηνλ ηνκέα ησλ εμνξχμεσλ 
σο κηα κεγάιε δπλαηφηεηα γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε εξβία. 
χκθσλα κε ηε δήισζε, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελδηαθέξεηαη γηα εληαηηθνπνίεζε 
ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θπξίσο κέζσ έξγσλ γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, κε ηε ρξήζε 
λέαο ηερλνινγίαο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Ο θ. Antic δήισζε φηη 
είλαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξβίαο θαη 
Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη φηη ην Τπνπξγείν Μεηαιιείσλ θαη Δλέξγεηαο ζα 
ππνζηεξίμεη ηηο εηαηξείεο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ επηζπκνχλ λα 
ζπλεξγαζηνχλ ζεξβηθέο.  

 

Επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι του Έλληνα Πρόεδρου της Δημοκρατίας  

(2-3 Οκτωβρίου τ.ε.) 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, θ.Πξνθφπεο Παπιφπνπινο πξαγκαηνπνίεζε 
επίζεκε επίζθεςε ζην Βειηγξάδη (2-3 Οθησβξίνπ η.ε.), θαηά ηελ νπνία 
ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγν ηνπ, ηελ Πξσζππνπξγφ ηεο εξβίαο, θ 
Α.Μπξλάκπηηο θαη ζπδήηεζε ζέκαηα δηκεξνχο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
ζπλεξγαζίαο. Ο θ.Παπιφπνπινο παξαρψξεζε, επίζεο, θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ 
κε ηνλ έξβν νκφινγφ ηνπ, θ.Αιεμάληαξ Βνχηζηηο, ζηελ νπνία ακθφηεξνη 
αλαθέξζεθαλ ζηηο εμαηξεηηθά θηιηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 
νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, ν έξβνο πξφεδξνο δήισζε 
φηη ζπδήηεζε κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηνπ, ηε δηκεξή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη 
ζπγθεθξηκέλα ην εκπφξην κεηαμχ εξβίαο θαη Διιάδαο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 
θζάζεη ηα 450 εθαηνκκχξηα επξψ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πξνζζέηνληαο φηη ειπίδεη 
ε αμία ηνπ λα είλαη θαηά 50 ηνηο εθαηφ πςειφηεξε ην επφκελν έηνο. Δπίζεο, ν 
θ.Βνχηζηηο αλέθεξε φηη ε πξψηε ζχλνδνο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ 
πλεξγαζίαο κεηαμχ εξβίαο θαη Διιάδαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 
πξφζθαηα (Ηνχιηνο 2017) ζηε Θεζζαινλίθε, έρεη ήδε απνδψζεη απνηειέζκαηα 
θαη δήηεζε ε δεχηεξε ζχλνδνο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βειηγξάδη, ζηηο αξρέο ηνπ 
επφκελνπ έηνπο θαη πξφζζεζε φηη ε ζεξβηθή πιεπξά πξνηίζεηαη λα πξνεηνηκάζεη 
θείκελν ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 
κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ. Ο Έιιελαο πξφεδξνο ραξαθηήξηζε, επίζεο, ηηο δηκεξείο 
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ζρέζεηο σο εμαηξεηηθέο, εμέθξαζε ηελ επρή φπσο ην Αλψηαην πκβνχιην πξέπεη 
λα ζπλεδξηάζεη εθ λένπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαζψο ε πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ 
ήηαλ εμαηξεηηθά παξαγσγηθή. Δπίζεο, ν θ.Παπιφπνπινο εμέθξαζε ηελ ειπίδα 
φηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επφκελε πξνεδξηθή επίζθεςε ζηε εξβία, ε ρψξα 
λα έρεη ήδε εληαρζεί ζηελ ΔΔ, εθθξάδνληαο ηελ εηνηκφηεηα ηεο Διιάδαο λα 
ππνζηεξίμεη ηε εξβία κε θάζε δπλαηφ ηξφπν θαηά ηελ πξνεληαμηαθή δηαδηθαζία. 

 

υνάντηση Έλληνα Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με Τπουργό 

Μεταφορών και Τποδομών της ερβίας 

Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θ.Υξήζηνο πίξηδεο, 
πξαγκαηνπνίεζε, ζηηο 5 Οθησβξίνπ, ζην Βειηγξάδη, ζπλάληεζε κε ηελ 
Αληηπξφεδξν ηεο ζεξβηθήο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφ Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Τπνδνκψλ, θα Ενξάλα Μηραίινβηηο, κε θχξην αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο δηαζχλδεζεο εξβίαο-Διιάδαο. Ζ ζπλάληεζε θαη νη ζπδεηήζεηο 
δηεμήρζεζαλ ζε εμαηξεηηθά θηιηθφ θιίκα ελψ θαη νη δχν πιεπξέο ππνγξάκκηζαλ 
ηνπο ηζηνξηθνχο δεζκνχο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ. Κχξην 
αληηθείκελν ζπδήηεζεο απεηέιεζε ε βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο Διιάδαο-εξβίαο 
ζε φηη αθνξά ζηηο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Δηδηθφηεξα, ν Τπνπξγφο 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Υ. πίξηδεο, ππνγξάκκηζε φηη ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
κεηαθνξψλ, ην νπνίν ππεγξάθε θαηά ην Αλψηαην πκβνχιην πλεξγαζίαο ζηηο 
13 Ηνπιίνπ η.ε., θνηλφο ζηφρνο κε ηε εξβία, είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο απφ ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Βνξείνπ Διιάδαο, 
κέζσ εξβίαο, πξνο ηελ ελδνρψξα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, 
ζηφρνο πνπ εληάζζεηαη ζηελ εθπφλεζε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηηο 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ζηελ Δπξψπε. Ο Έιιελαο Τπνπξγφο ηφληζε φηη 
απνηειεί έιιεηκκα δεθαεηηψλ ε κε νινθιήξσζε ηεο  κεηαθνξηθήο θαη 
ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ εξβία λα 
απεπζχλνληαη ζηελ ελδνρψξα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. 
Δπνκέλσο, ε γξήγνξε θαη ζχγρξνλε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο εξβίαο θαη 
ησλ ιηκαληψλ ηεο Διιάδαο απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα.  Ζ θα Μηραίινβηηο 
ππνγξάκκηζε, απφ πιεπξάο ηεο, ηε ζεκαζία ηεο ζπλάληεζεο, θαζψο 
ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο εξβίαο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηφζν ηνπ νδηθνχ, φζν 
θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ 
Άμνλα Υ, ψζηε νη άμνλεο κεηαθνξάο πξνο ην λφην λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθνί 
θαη λα απνηειέζνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηε εξβία. Ζ θα Μηραίινβηηο 
ζεκείσζε φηη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, ηα 
θνλδχιηα έρνπλ ήδε δηαζθαιηζηεί, ελψ έρεη νινθιεξσζεί ε ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ 
γηα ην ζηδεξφδξνκν απφ ην Βειηγξάδη-Βνπδαπέζηε θαη νη εξγαζίεο αλακέλεηαη λα 
μεθηλήζνπλ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ. Δπηπιένλ, ηξία ηκήκαηα ηνπ Άμνλα Υ έρνπλ ήδε 
εθζπγρξνληζηεί. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο εξβίαο ζηελ παξνχζα θάζε απνηειεί 
ην ηκήκα Βειηγξάδη-Νηο, γηα ην νπνίν βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαπξαγκαηεχζεηο 
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κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα πεξίπνπ 100 ρηι. ηνπ άμνλα απφ ην Βειηγξάδη 
κέρξη ην Νηο. Αλέθεξε φηη ελδηαθέξνλ έρεη εθδεισζεί ηφζν απφ ηε ξσζηθή εηαηξία 
RZD, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηδεξνδξφκνπ ζηε 
εξβία, φζν θαη απφ θηλεδηθήο πιεπξάο. Σέινο, ε Τπνπξγφο ζεκείσζε φηη θξίζηκν 
ζεκείν γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, δεδνκέλνπ φηη ζε άιινπο 
ζηδεξνδξνκηθνχο άμνλεο ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη 10 ή 15 ψξεο πην 
γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηε εξβία. Πξφζζεζε φηη ζα πξέπεη παξάιιεια λα 
αληηκεησπηζζνχλ ηα κε θπζηθά εκπφδηα ζηηο κεηαθνξέο, θαη εηδηθφηεξα νη 
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα 
ζχλνξα. Καηά ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ, επίζεο, άιιεο πηπρέο ηεο δηκεξνχο 
ζπλεξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, ηεο πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο 
νδηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Γηα ηελ ηαρεία απφ θνηλνχ 
πξνψζεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, ν Έιιελαο Τπνπξγφο πξφηεηλε, θαη 
ζπκθσλήζεθε κε ηελ νκφινγφ ηνπ, ηελ άκεζε ζπγθξφηεζε πέληε δηαθξαηηθψλ 
νκάδσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο θαη ζα εξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 
έξγνπ θαη δηαζχλδεζεο, ησλ νδηθψλ δηθηχσλ, ησλ αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ, ηεο 
εμσζηξέθεηαο (ζπλεξγαζία ζε ηξίηεο ρψξεο) θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
ηερλνγλσζίαο. Σα δχν Τπνπξγεία ζα πξνρσξήζνπλ, άκεζα, ζηε ζηειέρσζε ησλ 
αλσηέξσ νκάδσλ εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε λέα ζπλάληεζε ησλ δχν Τπνπξγψλ ζηελ Διιάδα, 
αιιά θαη γηα ηηο ηαθηηθέο (ζε δίκελε βάζε) ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. 

 

CADEZ: Αναμένονται τροποποιήσεις στη υμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την 

Σουρκία 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θνπ Marko 
Cadez, αλακέλνληαη αιιαγέο ζηε πκθσλία δηκεξνχο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ πνπ 
ζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκεο επίζθεςεο ζην Βειηγξάδη  ηνπ 
Σνχξθνπ Πξφεδξνπ Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο 
ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ ζπκθσλεζήθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ηεο θξαηηθήο 
αληηπξνζσπείαο ηεο Σνπξθίαο ζηε εξβία, δήισζε ν θ. Cadez ζε ζπλέληεπμή ηνπ 
ζηελ ηνπξθηθή ππεξεζία Anadolu. Ο θ.Cadez εθηίκεζε φηη ππάξρεη «ηεξάζηην 
δπλακηθφ γηα ηα δχν θξάηε» θαη φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ γηα ηε 
γεσξγία θαη ηα γεσξγηθά πξντφληα ζα επλνήζεη πεξαηηέξσ ην δηκεξέο εκπφξην. 
Σέινο, ζεκείσζε φηη ειπίδεη φηη νη αιιαγέο ζηελ εκπνξηθή ζπκθσλία λα 
ζπκβάινπλ ζην άλνηγκα λέσλ ηνπξθηθψλ εξγνζηαζίσλ ζηε εξβία. χκθσλα κε 
ηελ ηνπξθηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, TurkStat, ην δηκεξέο εκπφξην απμήζεθε απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ην 2009, απφ 362 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 
2009 ζε 900 εθαη. ην 2016. χκθσλα κε ηελ ίδηα ππεξεζία, απφ ηνλ Ηαλνπάξην 
κέρξη ηνλ Αχγνπζην, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηε εξβία αλήιζαλ ζε 422 εθαη. 
δνιάξηα, ελψ ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο πξνο ηελ Σνπξθία ήηαλ 284 
εθαηνκκχξην USD. Πάλσ απφ 70 Σνπξθηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 
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εξβία νη νπνίεο έρνπλ επελδχζεη πάλσ απφ 110 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θπξίσο 
ζηνλ ηνκέα ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη 
ηηο θαηαζθεπέο.  

 

«17ο “Serbian Economic Summit”, Βελιγράδι, 23-24 Οκτωβρίου, Ξενοδοχείο 

Metropol» 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο 23-24 Οθησβξίνπ, ζην Ξελνδνρείν Metropol 

Βειηγξαδίνπ, ε 17ε εξβηθή Οηθνλνκηθή πλάληεζε Κνξπθήο (17th Serbian 
Economic Summit) ε νπνία δηνξγαλψλεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ, ειιεληθψλ 
ζπκθεξφλησλ, εηαηξεία εθδειψζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο «Tsomokos 
Group International». ην πλέδξην ραηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ε Πξσζππνπξγφο 
ηεο εξβίαο θα Άλα Μπξλακπηηο, ε Αλαπ.Πξσζππνξγφο θαη Τπνπξγφο 
Καηαζθεπψλ, θα Ενξάλα Μηραίινβηηο θαη ζπκκεηείραλ ζεζκηθνί παξάγνληεο θαη 
αλψηεξα ζηειέρε ηνπ ζεξβηθνχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Απφ ειιεληθήο 
πιεπξάο, ραηξεηηζκφ απεχζπλε ν Πξέζβεο ηεο Διιάδαο ζην Βειηγξάδη, θνο Ζιίαο 
Ζιηάδεο, ελψ ζε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ζπκκεηείρε ε θα Νηφξα 
Μπαθνγηάλλε. H Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο θα Άλα Μπξλάκπηηο, αλνίγνληαο 
ηηο εξγαζίεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε ηίηιν «Υάξηεο πνξείαο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο» δήισζε φηη ε ρψξα βξίζθεηαη ζε ηξνρηά βηψζηκεο θαη 
δπλακηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεζήκαλε φηη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε 
ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνεγνχκελεο, πινπνηψληαο δχζθνιεο αιιά 
αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηελ 
εηζαγσγή δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ 
νηθνλνκηθψλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ην δεκφζην ρξένο ηεο εξβίαο κεηψζεθε 
θέηνο θαηά 8% ηνπ ΑΔΠ, επεηεχρζε δε επηπιένλ πιεφλαζκα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ην νπνίν ζην ηέινο επηεκβξίνπ αλεξρφηαλ ζε 66 
δηζεθαηνκκχξηα δελάξηα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ε 
Πξσζππνπξγφο, ε αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ αλήιζε θέηνο ζε πεξίπνπ 
13%, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 13%, ελψ ε αλεξγία κεηψζεθε θαηά 5,5%. Ζ 
θα Μπξλάκπηηο αλέθεξε, επίζεο, φηη θαηεγξάθε αχμεζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 
Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη νη εηζξνή ΑΞΔ ζα απμεζεί 
πεξαηηέξσ θαηά πεξίπνπ 13% κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Δπηπξφζζεηα, εμέθξαζε 
ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπκθσλία κεηαμχ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 
εξγνδνηψλ γηα αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ κηζζνχ θαηά 10%, γεγνλφο ζεκαληηθφ γηα 
350.000 εξγαδφκελνπο πνπ ιακβάλνπλ ηνλ θαηψηαην κηζζφ ζηε εξβία. Σέινο, ε 
Πξσζππνπξγφο αλαθέξζεθε ζηελ νινθιήξσζε κε επηηπρία ηεο έβδνκεο 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκθσλίαο ηεο εξβίαο κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
(ΓΝΣ) ε νπνία πξνζεγγίδεη ην ηέινο ηεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε εξβία απέδεημε, 
ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο, φηη απνηειεί ζηαζεξφ θαη αμηφπηζην εηαίξν. 
Ζ πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, θα Νηφξα Μπαθνγηάλλε, 
εμέθξαζε, απφ πιεπξάο ηεο αηζηνδνμία σο πξνο ηελ έληαμε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ 
θαη επαλέιαβε ηε ζηήξημε ηεο Διιάδαο ζηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο. 
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Σέινο, εθηίκεζε, φηη είλαη ελζαξξπληηθφ γηα ηελ πεξηνρή ην γεγνλφο φηη ε 
θαγθειάξηνο Μέξθει εμέθξαζε ηε ζηήξημή ηεο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ησλ 
Γ. Βαιθαλίσλ. 

 

ANTIC: περιφερειακή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.  

Ο Τπνπξγφο Μεηαιιείσλ θαη Δλέξγεηαο, θ.Aleksandar Antic, δήισζε ζηηο 24 
Οθησβξίνπ, φηη κηα θνηλή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ζπλεξγαζία κέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ δηαζχλδεζεο, είλαη απαξαίηεηε ζηνλ 
ελεξγεηαθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζε 
νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Ο ππνπξγφο εμήγεζε φηη ε εξβία θηλείηαη κε βάζε ηηο 
εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα, θαη φηη ν εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε θπζηθφ 
αέξην απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο. Πξφζζεζε φηη ε ζρεδηαδφκελε 
δηαζχλδεζε θπζηθνχ αεξίνπ κε ηε Βνπιγαξία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε εξβία. 
εκεηψλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ην ελ ιφγσ έξγν κε 
49,6 εθαη. Δπξψ κέζσ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΜΠΒ (ΗPA). O ππνπξγφο αλαθέξζεθε 
επίζεο ζε ζρέδην δηαζχλδεζεο κε ηε Ρνπκαλία θαζψο θαη ζηνλ αγσγφ Turkish 
Stream, πξνζζέηνληαο φηη ε εξβία ζρεδηάδεη επίζεο ηελ πινπνίεζε κεγάινπ 
αξηζκνχ έξγσλ πνπ αθνξνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 

VUJOVIC: πιθανός νέος διακανονισμός με το ΔΝΣ  

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, θ.Νηνχζαλ 
Βνπγφβηηο, νη επίζεκεο ζπλνκηιίεο κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Γηεζλνχο 
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο αμηνιφγεζεο ηεο, 
εθπλένπζαο, ηξηεηνχο πξνιεπηηθήο ζπκθσλίαο, ζα μεθηλήζνπλ ηελ επφκελε 
εβδνκάδα θαη ζα εμεηαζζεί εάλ ε εξβία ρξεηάδεηαη έλα λέν πξφγξακκα κε ην 
ΓΝΣ. Ζ επίζθεςε ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο 
ξχζκηζεο ζα ιήμεη ζηηο 7 Ννεκβξίνπ, νπφηε ζα γίλεη γλσζηφ αλ ε εξβία ζα 
εηζέιζεη ζε λέα ζπκθσλία. Σφληζε φηη, παξφηη ε εξβία δελ ρξεηάδεηαη λέν δάλεην 
απφ ην ΓΝΣ, ππάξρνπλ ιφγνη ζπλέρηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ελφο λένπ 
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν δελ ζα πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζηήξημε. Ο 
εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ ζηε εξβία, θ.Sebastian Sosa, είπε φηη κηα λέα ξχζκηζε 
γηα ηε εξβία ζα εμεηαζζεί, κε θχξην ζηφρν απηή ηε θνξά, φρη ηε δεκνζηνλνκηθή 
εμπγίαλζε, αιιά ηε δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

 

*** 


