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Vucic: 420 εκ.ευρώ μικρότερο από το αναμενόμενο το έλλειμμα του
προϋπολογισμού
ύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού της ερβίας, κ. Aleksandar Vucic, το
έλλειμμα του προϋπολογισμού στο τέλος του Μαρτίου ανήλθε στα 8.9 δις.
δηνάρια, αντί του αναμενόμενου ποσού των 62 δις, μικρότερο κατά 53,1
δις.δηνάρια (ήτοι 420 εκατομμύρια ευρώ). Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το
κράτος απέφυγε τον επιπλέον δανεισμό κατά το πρώτο τρίμηνο και ότι το
δημόσιο

χρέος

μειώθηκε

κατά

316

εκατομμύρια

ευρώ,

λόγω

των

συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, οι
συνθήκες θα είναι ώριμες για νέα ρύθμιση με το ΔΝΣ , η οποία θα επιτρέψει την
αύξηση των συντάξεων και υψηλότερους μισθούς στην εκπαίδευση, υγειονομική
περίθαλψη, καθώς και στον στρατιωτικό και αστυνομικό τομέα.
Sertic: Βέβαιη η πώληση της χαλυβουργίας Smederevo στην κινεζική HBIS
ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Οικονομίας, κ. Zeljko Sertic, η πώληση της
Φαλυβουργία του Smederevo θα ολοκληρωθεί άμεσα. ύμφωνα με τον Τπουργό,
μοναδικός πλειοδότης ήταν η κινεζική εταιρία HBIS, η προσφορά της οποίας έχει
κριθεί έγκυρη. Η εταιρία Steel Group της Κίνας (HBIS), η προσφορά της οποίας
για την αγορά της χαλυβουργίας του Smederevo έγινε αποδεκτή στις 5 Απριλίου,
σχεδιάζει να επενδύσει 300 εκατομμύρια ευρώ στον εθνικό παραγωγό χάλυβα,
προκειμένου να επιτευχθεί επίπεδο παραγωγής 2,1 εκατομ. τόνων, και να
διατηρηθεί το σύνολο των 5.050 εργαζομένων. Η κινεζικός όμιλος χάλυβα
υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του συνόλου των 98 μονάδων
ιδιοκτησίας της χαλυβουργίας έναντι 46 εκατ. ευρώ, ήτοι ελαφρώς μεγαλύτερη
από την ελάχιστη τιμή των 45,7 εκατομμύρια ευρώ. Η αρχική επένδυση της HBIS
θα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της χαλυβουργίας, στην
επέκταση του παραγωγικού προγράμματος και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών
πρότυπων. ημειώνεται ότι η HBIS είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα της
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Κίνας, με ετήσια παραγωγή 50 εκατομμύριων τόνων, η δε εταιρία κατατασσόταν
στην 239η θέση του καταλόγου Fortune Global 500 του 2015.
Sertic: συνέχιση λειτουργίας RTB Bor
ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Οικονομίας, κ. Zeljko Sertic, το
συγκρότημα εξόρυξης μετάλλων RTB στο Bor δεν θα προχωρήσει σε πτώχευση,
αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί με ορισμένες προσαρμογές.
Srbijagas: κέρδος 13.7 δις. δηνάρια το 2015
ύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντα υμβούλου της κρατικής εταιρείας
Srbijagas, κ.Dusan Bajatovic, η εταιρεία πέρσι πραγματοποίησε κέρδος 13.7 δις
δηνάρια, ήτοι 113 εκατομμύρια ευρώ, κατά πολύ υψηλότερο από το 2014, όταν
ανήλθε σε RSD 2.4 δις. ύμφωνα με τον Bajatovic, η αύξηση του κέρδους στο
2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των
πωλήσεων φυσικού αερίου και της εναρμόνισης των τιμών μεταφοράς και
διανομής με την περιφερειακή μέση τιμή. Ο Bajatovic ανέφερε, τέλος, ότι το
λειτουργικό κέρδος της Srbijagas κατά την περίοδο 2005-2014 ανήλθε στα 13.6
δις. δηνάρια, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο κέρδος που σημειώθηκε μόνο
το 2015.
Βελτίωση του συστήματος δημοσίων προμηθειών
Η σερβική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης

(EBRD)

υπέγραψαν,

την

1η

Απριλίου,

υμφωνία

τεχνικής

συνεργασίας για την ανάπτυξη των δημοσίων προμηθειών στη ερβία. Η
Τπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Σοπικής Αυτονομίας, κα Kori Udovicki,
δήλωσε μετά την υπογραφή, ότι οι αποτελεσματικές διαδικασίες δημόσιων
προμηθειών επιτρέπουν την εξοικονόμηση πόρων για την κρατική διοίκηση. Η κα
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Udovicki τόνισε τη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού
συστήματος δημόσιων προμηθειών, και της σημασίας της συμμετοχής μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων ως στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, οι οποίες είναι
φορείς οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στη ερβία. Σο έργο, το οποίο
αφορά στην ενίσχυση της τεχνικής συνεργασίας και τη βελτίωση του συστήματος
δημοσίων συμβάσεων στη

ερβία,

χρηματοδοτείται από

την

βρετανική

κυβέρνηση.
υνάντηση Vucic με αξιωματούχους της Παγκόσμιας Σράπεζας
Ο Πρωθυπουργός της ερβίας, κ.Aleksandar Vucic, πραγματοποίησε στις 4
Απριλίου τ.ε., συνάντηση με τη Διευθύντρια της Παγκόσμιας Σράπεζας για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, κα Ellen Goldstein, κατά την οποία αποφασίστηκε η
κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, του
εμπορίου και των υποδομών στην περιοχή, το οποίο θα παρουσιαστεί στη
ύνοδο Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Παρίσι, τον Ιούλιο 2016. Σο σχέδιο
δράσης θα περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις για τη μείωση των εμπορικών
φραγμών και για τη βελτίωση του τελωνειακού συστήματος και των μεταφορών,
ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η περιφερειακή δυναμική για συνεργασία.
Παράλληλα, οι αξιωματούχοι της Παγκόσμιας Σράπεζας συνεχάρησαν τον
κ.Vucic για τα αποτελέσματα της διαδικασίας εθνικών μεταρρυθμίσεων,
προσθέτοντας

ότι

οι

κυβερνήσεις

των

Δυτικών

Βαλκανίων

πρέπει

να

ακολουθήσουν το παράδειγμα της ερβίας και να εφαρμόσουν παρόμοια σειρά
μεταρρυθμίσεων.
Κατάθεση προσφορών για την εταιρεία φαρμακευτικών προϊόντων Galenika
Σο ερβικό Τπουργείο Οικονομίας δημοσίευσε πρόσκληση προς ενδεχόμενους
στρατηγικούς εταίρους, για την εξαγορά του 25% της ιδιοκτησίας της εταιρείας
φαρμακευτικών προϊόντων Galenika, με έδρα το Βελιγράδι. Σο δικαίωμα
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συμμετοχής παρέχεται σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που κατέγραψαν εισοδήματα
όχι λιγότερα από 50 εκατ ευρώ στο 2015 και διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία
αξίας άνω των 100 εκατ ευρώ. Η ελάχιστη προσφορά για την εξαγορά του 25%
της Galenika τοποθετείται στα 7 ευρώ εκατ. Η τελευταία προθεσμία για τους
ενδιαφερόμενους ήταν η 4η Μαΐου και η σχετική εγγύηση έχει καθοριστεί σε
EUR100.000.
Δημοσιονομικό υμβούλιο: βελτιωμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα,
καθυστέρηση στις απολύσεις δημοσίου
ύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού Δημοσιονομικού υμβουλίου, τα
αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το τέλος του πρώτου
τριμήνου 2016 ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις
για τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών δεν διεξήχθησαν
σύμφωνα με το σχεδιασμό. Ειδικότερα, οι ανακοινωμένες απολύσεις των
υπεράριθμων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες θεωρείται ότι αποτελούν ένα από
τα πλέον σημαντικά μεσοπρόθεσμα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν έχουν
υλοποιηθεί. ύμφωνα με την έκθεση, τους τρεις πρώτους μήνες του 2016,
σημειώθηκαν βελτιώσεις στην είσπραξη των μεγάλων φόρων (εισφορές, ΥΠΑ,
έμμεσοι φόροι), οι οποίες θα μπορούσαν να καταδεικνύουν μια διαρκή και
βιώσιμη τάση. Θετικό εκτιμάται το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες είναι σε
γενικές γραμμές υπό έλεγχο και ότι τα έξοδα για τις δημόσιες επενδύσεις σε αυτή
την περίοδο είναι άνω του μέσου όρου. Σο υμβούλιο αξιολόγησε ότι στο γενικό
κυβερνητικό επίπεδο, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το πρώτο
τρίμηνο θα είναι γύρω 15 δισεκατομμύρια δηνάρια, αντί του προβλεπόμενου 35
δις.δηνάρια.
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Ενδιαφέρον για εισαγωγή σερβικών φρούτων και λαχανικών
υνάντηση μεταξύ έρβων παραγωγών και εκπροσώπων επιχειρήσεων από
Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο
της ερβίας, στις 4 Απριλίου, όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την εισαγωγή
φρούτων και λαχανικών και ιδιαίτερα βατόμουρων, από τη ερβία. Η συνάντηση
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Οργανισμού για τη Διεθνή Ανάπτυξη των ΗΠΑ
(USAID), ο οποίος συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις του σερβικού γεωργικού
τομέα, προκειμένου να εγκαθιδρύσουν επαφές με την αγορά της ΕΕ, και την
εξεύρεση εμπορικών εταίρων.
Αύξηση των εσόδων γενικής κυβέρνησης
ύμφωνα με ανακοίνωση της σερβικής φορολογικής διοίκησης, τα γενικά έσοδα
της κυβέρνησης στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανήλθαν σε 183,4 δις
RSD, ήτοι 21.7 δις. RSD υψηλότερα από τα αναμενόμενα. Η μεγαλύτερη αύξηση
οφείλεται στην είσπραξη του Υόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ), η οποία
συνολικά κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2016 ανήλθε σε 103.8
δισεκατομμύρια RSD, ή 13.3 δις RSD περισσότερα από το προβλεπόμενο. Η
είσπραξη του ΥΠΑ εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 32.9
δισεκατομμύρια RSD, ενώ το προβλεπόμενο ποσό ήταν 18.4 δισ RSD. υνολικά
57.4 δισ RSD εισπράχθηκαν από ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Σο σύνολο των
εσόδων γενικής κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 ήταν αυξημένο σε
σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενου έτους, όταν ανήλθε σε 163.6 δις.
δηνάρια.
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Ολλανδικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη σερβική κτηνοτροφία
Οι έρβοι Τπουργοί Εμπορίου και Οικονομικών, κκ. Zeljko Sertic και Dusan
Vujovic, είχαν συνομιλίες με τη διοίκηση του ολλανδικού Ομίλου Royal de Heus
σχετικά με μελλοντικές επενδύσεις 20 εκατομ.δολαρίων ΗΠΑ στην κτηνοτροφία
και την παραγωγή τροφίμων στη ερβία. ύμφωνα με το Τπουργείο Εμπορίου, η
Royal de Heus σχεδιάζει να απασχολήσει στη ερβία 250 εργαζόμενους και να
εξασφαλίσει δυνατότητα παραγωγής 350.000 τόνους ζωοτροφών, αφενός,
επενδύοντας στο υπάρχον εργοστάσιο στο Sabac και, αφετέρου, με την αγορά
δύο επιπλέον εργοστασίων παραγωγής. ύμφωνα με τη σχετική δήλωση ο κ.
Sertic δεσμεύθηκε ως προς την υποστήριξη της σερβικής κυβέρνησης στην
Ολλανδική εταιρεία και πρόσθεσε ότι ο νέος επενδυτικός νόμος θα διευκολύνει
την γρήγορη και απρόσκοπτη υλοποίηση παρόμοιων επενδύσεων.
Messer Tehnogas: ανάγκη βελτίωσης του σερβικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

ύμφωνα με το Διευθύνοντα ύμβουλο της Messer Tehnogas, κ.Ernst Bode, το
επιχειρηματικό περιβάλλον στη ερβία δεν είναι αρκετά ευνοϊκό ενώ ο
εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου και η μείωση των επιτοκίων είναι
απαραίτητα για την οικονομική πρόοδο και την καλύτερη λειτουργία του
δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. ημειώνεται ότι η εταιρεία
Messer Tehnogas έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατομ. Ευρώ στη ερβία, έχει
δε διπλασιάσει την παραγωγή του βιομηχανικού τεχνικού αερίου και απασχολεί
350 εργαζόμενους, με ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 50 εκατομμ.ευρώ.
Mihajlovic: δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας με ΗΠΑ
ύμφωνα με την Τπουργό Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών, κα Zorana
Mihajlovic, η οικονομική συνεργασία μεταξύ ερβίας και ΗΠΑ θα μπορούσε να
7
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βελτιωθεί περαιτέρω μέσω της αύξησης του διμερούς εμπορίου, η οποία μπορεί
να

προσελκύσει

νέες

επενδύσεις

από

τις

ΗΠΑ.

ε

συνάντηση

που

πραγματοποίησε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Σμήματος Εμπορίου των ΗΠΑ
για την Ευρώπη και Ευρασία, κ. Skip Jones, με αντικείμενο τη βελτίωση της
διμερούς συνεργασίας, η Τπουργός σημείωσε ότι η αξία των εν εξελίξει έργων
στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών είναι 3,5 δις ευρώ, ενώ η
αξία των μελλοντικών έργων 1,5 δις. επιπλέον. Σονίσθηκε, επίσης, η συνεργασία
στον τομέα της αεροπορικής κυκλοφορίας, με την έναρξη των απευθείας πτήσεων
προς Νέα Τόρκη.
Ljajic – Jones: εμπορική συνεργασία ερβίας – ΗΠΑ
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Σμήματος Εμπορίου των ΗΠΑ για την Ευρώπη,
κ.Skip Jones, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον έρβο Τπουργό Εμπορίου,
Σουρισμού και Σηλεπικοινωνίας, κ.Rasim Ljajic, ότι υπάρχει δυνατότητα
επέκτασης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς
τεχνολογίας-πληροφορικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, φαρμακευτικής βιομηχανίας,
ενέργειας και υποδομών. Ο κ.Ljajic και ο κ.Jones συμφώνησαν ότι η υπογραφή
διακρατικής συμφωνίας για την τόνωση και προστασία των επενδύσεων, η οποία
βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας, θα ήταν ένα καλό βήμα προς τη βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.
Τπουργός Γεωργίας: η πολιτεία θα συνεχίσει την επιδότηση των μικρών
παραγωγών
ύμφωνα

με

δηλώσεις

της

Τπουργού

Γεωργίας

και

Προστασίας

του

Περιβάλλοντος, κας Snezana Bogosavljevic Boskovic, η κυβέρνηση θα συνεχίσει
να υποστηρίζει τους μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, με βάση
σύνολο μέτρων κι επιδοτήσεων τα οποία θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέες
εγκαταστάσεις

παραγωγής

και

την

προστασία
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προέλευσης. Η κα Bogosavljevic Boskovic δεσμεύθηκε ότι το κράτος θα λάβει
μέτρα για την προστασία των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την προώθηση
των αγροτικών προϊόντων τους και την προστασία των προϊόντων γεωγραφικής
προέλευσης.
Vucic: περισσότεροι επενδυτές από τις ΗΠΑ στη ερβία
Κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Εκτελεστικό Διευθυντή για την Ευρώπη και
την

Ευρασία

του

Τπουργείου

Εμπορίου

των

ΗΠΑ,

κ.Skip

Jones,

ο

Πρωθυπουργός της ερβίας, κ. Aleksandar Vucic, τόνισε ότι αναμένει
περισσότερους επενδυτές από τις ΗΠΑ στη ερβία, το οποίο θα σημαίνει
μεταβολή του τρόπου εργασίας και του επιχειρηματικού πνεύματος των σέρβων
εργαζομένων. Ο κ. Vucic εκτιμά ότι τα εγκαίνια της απευθείας αεροπορικής
γραμμής της Air Serbia μεταξύ του Βελιγραδίου και της Νέας Τόρκης θα
διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά
στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της ερβίας και των Η.Π.Α.
ύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι του Τπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α.
δηλώσαν ότι η σερβική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πρόοδο
μετά από την υιοθέτηση μιας σειράς νομών οι οποίοι μεταρρύθμισαν το
επιχειρηματικό κλίμα στη ερβία, όπως στην περίπτωση της εργατικής
νομοθεσίας, της διαφάνειας στις διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
και την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της διαφθοράς.
ΠΣ: προβλεπόμενη ανάπτυξη υψηλότερη του 1,8% στη ερβία το 2016
ύμφωνα με προβλέψεις της Παγκόσμιας Σράπεζας (ΠΣ), η οικονομική ανάπτυξη
της ερβίας θα φθάσει στο 1,8% για το τρέχον έτος, υπάρχουν δε οι
προϋποθέσεις για ακόμα υψηλότερη ανάπτυξη λόγω της σημαντικής αύξησης
των επενδύσεων και της ανάκαμψης των οικιακών δαπανών. Οι προβλέψεις της
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ΠΣ περιλαμβάνουν επίσης μικρή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και των
εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό κατά τους τελευταίους μήνες. Σέλος,
σύμφωνα με την ΠΣ η αύξηση της παραγωγικότητας θα παραμείνει το κλειδί για
τη βελτίωση της ανάπτυξης στην περιοχή.
EPS: δεν προβλέπεται αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή της σερβικής δημόσιας επιχείρησης
ηλεκτρισμού (Elektroprivreda Srbije-EPS), κ. Milorad Grcic, ο επιχειρηματικός
σχεδιασμός της για το τρέχον έτος δεν προβλέπει την αύξηση των τιμολογίων
ηλεκτρικής ενέργειας, παρότι αποτελούν τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει
προγραμματιστεί διότι η εταιρεία πέρυσι πραγματοποίησε κέρδος 2.5 δις
δηναρίων, αλλά και επειδή οι τιμές στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλές.
Sertic: σε εξέλιξη οι συνομιλίες για την παραγωγή νέου μοντέλου FIAT στη εβία
ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Οικονομίας κ. Zeljko Sertic, οι συνομιλίες
με τους εκπροσώπους της FIAT για την παραγωγή ενός νέου μοντέλου
αυτοκινήτου βρίσκονται σε εξέλιξη, η δε εταιρεία επανασχεδιάζει επίσης τα
υπάρχοντα μοντέλα. Ο κ. Sertic είπε ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε μακρά περίοδο
παραμονής των επιχειρήσεων της FIAT στη περιοχή, καθώς και εξασφάλιση των
θέσεων εργασίας. Ο κ.Sertic προανήγγειλε, εξάλλου, τα εγκαίνια νέας
βιομηχανικής ζώνης στο Kragujevac.

10

ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ
Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2016

NBS: συναλλαγματικά διαθέσιμα 9,5 δις ευρώ
Η Εθνική Σράπεζα ερβίας (NBS) ανέφερε ότι στα τέλη του Μαρτίου, τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 9,5 δις ευρώ, ήτοι 349,9 εκατομ. ευρώ
χαμηλότερα από το επίπεδο του Υεβρουαρίου. Σα προαναφερθέντα αποθεματικά
καλύπτουν

την

προσφορά

χρήματος

(Μ1)

σε

κλίμακα

238%,

συμπεριλαμβανομένων έξι μηνών εισαγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Σο δηνάριο
ανατιμήθηκε κατά 0.5%, και η Εθνική Σράπεζα πραγματοποίησε παρέμβαση στη
διατραπεζική αγορά με την πώληση των 175 εκατομμ. ευρώ προκειμένου να
μετριάσει τις ημερήσιες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Sertic: Νέα προγράμματα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων
Ο υπουργός Οικονομίας, κ. Zeljko Sertic, προανήγγειλε την έναρξη συνόλου
προγραμμάτων για την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του
σερβικού Έτους Επιχειρηματικότητας. Ο κ. Sertic υπενθύμισε ότι 16 δις.δηνάρια
έχουν διατεθεί σε κίνητρα για την επιχειρηματικότητα από τις αρχές του έτους, εκ
των οποίων τα 4.4 δις. αφορούσαν σε επιχορηγήσεις. Ο Τπουργός διευκρίνισε
ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των
start-ups και της επιχειρηματικότητας των γυναικών και της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
ΟΟΑ: μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της ερβίας
ύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης του Οργανισμού Οικονομικής
υνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΑ) περί της ανταγωνιστικότητας της ερβίας, η
τελευταία θα μπορούσε να ενισχυθεί, με τη θεσμοθέτηση της νομικής δυνατότητας
αγοράς γεωργικών εκτάσεων από ξένους επενδυτές και τη διευκόλυνση της
διαδικασίας μίσθωσης των εκτάσεων οικοδόμησης, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. τη μελέτη αναφέρεται, εξάλλου, ότι οι τομείς της
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προστασίας

του

περιβάλλοντος

και

της

ανταγωνιστικότητας

χρειάζονται

πρόσθετες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πλεονεκτήματα της χώρας αποτελούν η
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ρωσία και τις χώρες της ΚΕΕΕ. Η
ανταγωνιστικότητα της ερβίας θα μπορούσε να ενισχυθεί περεταίρω με
περισσότερες δαπάνες για την εκπαίδευση, η οποία θα όφειλε να συνδεθεί πιο
σταθερά με την οικονομία της αγοράς. Οι τρέχουσες δαπάνες στον εν λόγω τομέα
ανέρχονται σε 4.8% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος των δαπανών στις χώρες του
ΟΟΑ και της Ευρώπης ανέρχεται σε 6,1% και 5,3% αντίστοιχα.
Παρουσίαση του λογισμικού για την ηλεκτρονική έκδοση των αδειών δόμησης
Η Εθνική Ένωση για την Σοπική Οικονομική Ανάπτυξη (NALED) παρουσίασε
επίσημα, στις 13 Απριλίου τ.ε., στη σερβική κυβέρνηση και στην Τπηρεσία
Γενικού Εμπορικού Μητρώου της ερβίας, το λογισμικό για την ηλεκτρονική
έκδοση αδειών δόμησης, η οποία θεσμοθετήθηκε στη ερβία την 1η Ιανουαρίου
του τρέχοντος έτους. ύμφωνα με δηλώσεις της Τπουργού Κατασκευών,
Μεταφορών και Τποδομών, κας Zorana Mihajlovic, 725 ηλεκτρονικές άδειες
δόμησης εκδόθηκαν στη ερβία στους τρεις πρώτους μήνες του 2016. Η
διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης διαρκεί περίπου 28 ημέρες και τα
αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων αυτών δείχνουν ότι ο κατασκευαστικός
τομέας σημείωσε την ανάπτυξη του 24% κατά το προηγούμενο έτος.
Τπό κατασκευή το πρώτο κατάστημα ΙΚΕΑ στην ερβία
Η κατασκευή του πρώτου καταστήματος ΙΚΕΑ στην ερβία, το οποίο αναμένεται
να ανοίξει τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2017, ξεκίνησε, στις 14 Απριλίου, στο
Bubanj Potok, στα περίχωρα του Βελιγραδίου. Σο υπό ανέγερση κτίριο του
καταστήματος, με επιφάνεια άνω των 30.000 τ.μ. βρίσκεται πλησίον του
αυτοκινητοδρόμου Βελιγραδίου-Νις, θα απασχολεί περί τους 300 εργαζόμενους
και αποτελεί επένδυση ύψους 70 εκατομμ. ευρώ. Η Τπουργός Κατασκευών,
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Μεταφορών και Τποδομών, κα. Zorana Mihajlovic, ανέφερε ότι σύμφωνα με
εκτιμήσεις η ΙΚΕΑ αναμένεται να αποφέρει ετήσια κρατικά έσοδα ύψους 15-20
εκατομμ ευρώ. Ο Διευθυντής της ΙΚΕΑ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κ. Stefan
Vanoverbeke, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προσχώρηση της ερβίας
στο παγκόσμιο δίκτυο της ΙΚΕΑ, η οποία διαθέτει 375 καταστήματα,
δραστηριοποιείται σε 47 χώρες και απασχολεί συνολικά περί τα 172.000 άτομα.

**
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