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Αύξηση χρήσης πράσινης ενέργειας κατά 40% σχεδιάζει η Coca-Cola
Η εταιρεία Coca-Cola HBC ανακοίνωσε ότι, μέχρι το 2020, το 40% της
καταναλoύμενης ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές,
θα ανακυκλώνεται δε τουλάχιστον το 40% όλων των συσκευασιών. Νέος στόχος
της εταιρείας θα είναι η αύξηση κατά 20% του ποσοστού ανακυκλούμενων PET
συσκευασιών ή PET συσκευασιών από ανανεώσιμες πηγές. Η Coca-Cola
σχεδιάζει, επίσης, να επενδύσει τουλάχιστον 2% των ετησίων προ φόρων
εισοδημάτων της σε κοινωνικές δράσεις και να διπλασιάσει τον αριθμό των
εργαζομένων της οι οποίοι συμμετέχουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες κατά τις
εργάσιμες ώρες. Η εταιρεία υποσχέθηκε, εξάλλου, να μειώσει κατά 30% την
κατανάλωση νερού καθώς και κατά το ήμ333ισυ τις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα. ημειώνεται ότι η Coca-Cola δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και
απασχολεί συνολικά 33.311 εργαζόμενους.
ΔΝΣ : 2,8% ο προβλεπόμενος ρυθμός οικονομικής αύξησης της χώρας το 2017
Σο Διεθνές Νομισματικό Σαμείο (ΔΝΣ) δημοσίευσε, στις 4 Οκτωβρίου, τις νέες
οικονομικές του προβλέψεις για τη ερβία, στις οποίες επιβεβαιώνεται ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ ύψους 2,5% για το 2016. Παράλληλα, τόσο το Σαμείο όσο και
η Παγκόσμια Σράπεζα αναμένουν ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα φθάσει στο
2,8% το 2017. Τπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο 2016, το ΔΝΣ αποφάσισε την
αναβάθμιση της αρχικής πρόβλεψης του για το τρέχον έτος, από το 1,8% στην
ισχύουσα 2,5%. Επίσης, το Σαμείο αναμένει ότι το φετινό ποσοστό ανεργίας στη
ερβία θα ανέλθει σε 18,6%, ενώ θα είναι ελαφρώς υψηλότερο (18,7%) το 2017.
Η εθνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τη Διοικητή της Εθνικής Σράπεζας της
ερβίας, κα. Jorgovanka Tabaković, συμμετείχαν στην ετήσια υνάντηση του
υμβουλίου των Διοικητών του ΔΝΣ και του Ομίλου της Παγκόσμιας Σράπεζας
(WBG) στην Ουάσιγκτον, από 4 ως 11 Οκτωβρίου τ.ε. Εξάλλου, ο έρβος
υπουργός Οικονομικών, κ. Dušan Vujović, δήλωσε, στις 17 Οκτωβρίου ότι, παρά
τη δημοσιονομική εξυγίανση, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της χώρας έχει
ανέλθει σε περίπου 2,6%, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σε 2,7% μέχρι τα τέλη του
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έτους. Ο ίδιος τόνισε ότι αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης ύψους 3% και 3,6%, για
το 2017 και το 2018 αντίστοιχα. Οι εν λόγω θετικές ενδείξεις εκτίμησε ότι
αποτελούν συνδυασμένα αποτελέσματα των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας
και των αυξανομένων επενδύσεων. Η τάση, υπογράμμισε ο Τπουργός, θα πρέπει
να διατηρηθεί στα επόμενα δύο τρία χρόνια, η δε ανάπτυξη της χώρας στα
επόμενα χρόνια θα πρέπει να βασίζεται στις επενδύσεις και την ενίσχυση των
εξαγωγών.

ερβία: χώρα υποδοχής της 6ης υνόδου Κορυφής ΕΕ – ΝΑ Ευρώπης
Η ερβία θα φιλοξενήσει την έκτη ύνοδο Κορυφής ΕΕ-Νοτιοανατολικής
Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί το 2017, όπως ανακοίνωσε, στις 5
Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ερβίας, κ. Marko
Čadež. Η εν λόγω ύνοδος συγκεντρώνει εκπρόσωπους των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών
κοινοτήτων της περιοχής προκειμένου να συζητηθούν τα κοινά οικονομικά
συμφέροντα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Επίσκεψη Vučić σε Telenor
Ο έρβος Πρωθυπουργός, κ. Aleksandar Vučić, δήλωσε, στις 6 Οκτωβρίου, ότι η
εταιρεία

Telenor,

ανήκει

στους

πλέον

επιτυχημένους

και

υπεύθυνους

οικονομικούς παράγοντες της ερβίας. Σην Telenor, μεγαλύτερο μονωμένο
επενδυτή στη χώρα, ο τελευταίος επισκέφθηκε με αφορμή την δέκατη επέτειο
λειτουργίας της στη ερβία. ημειώνεται ότι η αρχική, νορβηγική, επένδυση της
Telenor για την απόκτηση της πρώην Mobtel ανήλθε σε 1,5 δις ευρώ, με άλλα
455 εκατ. ευρώ να έχουν επενδυθεί έκτοτε από την εν λόγω εταιρεία. Η Telenor
θεωρείται, εξάλλου, υπόδειγμα ως φορολογικού πατριωτισμού, προχωρώντας
στην καταβολή των υποχρεώσεων της με μεθοδευμένο τρόπο και λειτουργώντας
παράλληλα σε ανταγωνιστικό καθεστώς, δεδομένου ότι στη ερβία λειτουργούν
τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Ο Γενικός Διευθυντής της Telenor, κ. Ingeborg
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Ofsthus, εξήρε τις προσπάθειες της σερβικής κυβέρνησης για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού

περιβάλλοντος

και

του

επενδυτικού

κλίματος,

ενώ

στη

συνάντηση συζητήθηκαν και οι τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της
κρατικής διοίκησης, με τη συμμετοχή των υπουργών Κρατικής διοίκησης και
Σουρισμού, καθώς και το Νορβηγό πρέσβη στο Βελιγράδι, κ. Arne Sanes
Bjørnstad.

υμβούλιο Ξένων Επενδυτών: απαραίτητη η στήριξη της ερβία κατά τις
προενταξιακές διαπραγματεύσεις
Κατά τη συνεδρίαση του στις Βρυξέλλες, η αντιπροσωπεία του υμβουλίου
Ξένων Επενδυτών στη ερβία (FIC), κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
στηρίξει

σθεναρά

τη

ερβία

κατά

τη

διάρκεια

των

προενταξιακών

διαπραγματεύσεων μέσω οικονομικής βοήθειας, ώστε να βελτιωθεί η θεσμική
ικανότητα της χώρας για την εκπλήρωση των απαιτουμένων κριτηρίων. To
υμβούλιο τόνισε τη σημασία των προενταξιακών διαπραγματεύσεων, δεδομένου
ότι αποτελούν τη βάση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και όχι μόνο
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με αυτή της ΕΕ. Οι εκπρόσωποι των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τόνισαν την σημασία ποιότητας της νομοθεσίας και
την ανάγκη για βελτιωμένη εφαρμογή τους, τα οποία επιβάλλει τη πιο ενεργή
συμμετοχή της κρατικής διοίκησης. ημειώνεται ότι το υμβούλιο Ξένων
Επενδυτών συγκεντρώνει πάνω από 130 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει
περίπου 23,5 δις ευρώ και απασχολούν περισσότερο από 97.000 εργαζομένους
στη ερβία.
Vujović: την πλήρη στήριξη του ΔΝΣ εξασφαλίζει η ερβία
Ο έρβος υπουργός Οικονομικών, κ. Dušan Vujović, δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου
τ.ε., ότι η σερβική κυβέρνηση, έχοντας αποφέρει εξαιρετικά μεταρρυθμιστικά
αποτελέσματα, εξασφάλισε την πλήρη οικονομική υποστήριξη του Διεθνούς
Νομισματικού Σαμείου (ΔΝΣ), του Ομίλου της Παγκόσμιας Σράπεζας (WBG) και
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των άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ανέφερε, επίσης, ότι η
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου, ενώ οι η διαφάνεια
και η προβλεψιμότητα των δημόσιων πολιτικών είναι οι προϋποθέσεις για την
αύξηση των επενδύσεων.

Τπουργός Οικονομίας: οι ΜμΕ άξονας οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
Ο Τπουργός Οικονομίας, κ. Goran Knežević, δήλωσε, στις 10 Οκτωβρίου τ.ε., ότι
στη

ερβία

δραστηριοποιούνται

περίπου

350.000

Μικρές

και

μεσαίες

Επιχειρήσεις (ΜμΕ), που απασχολούν 850.000 άτομα, οι οποίες μπορούν να
αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. ύμφωνα με
τον κ. Knežević, η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη πολιτική στήριξης του εν λόγω
τομέα και θα η ενημέρωση προς τους δυνητικούς ξένους επενδυτές σχετικά με τις
δυνατότητες των εγχώριων επιχειρήσεων και τα πλεονεκτήματα της ένταξής τους
στο δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών τους. Η στρατηγική για το 2015-2020
για την στήριξη των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας
προβλέπει τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.
Δημοσιονομικό υμβούλιο: Όχι στην αύξηση μισθών και συντάξεων το 2017
Σο μέλος του Δημοσιονομικού υμβουλίου της ερβίας, κ. Vladimir Vučković,
δήλωσε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις στον δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να
αυξηθούν για άλλη μια χρονιά. ύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, η Κυβέρνηση
και το Κοινοβούλιο της χώρας απεδέχθησαν να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις
σε μισθούς και συντάξεις έως ότου τοποθετηθούν εντός του επιθυμητού πλαισίου
ανάλογα με το ΑΕΠ, εξήγησε ο κ.Vučković μετά τη διάσκεψη με θέμα τις
οικονομικές ελευθερίες στη ερβία, στις 10 Οκτωβρίου. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι
σύμφωνα με το Δημοσιονομικό υμβούλιο η αναλογία των μισθών και των
συντάξεων με το ΑΕΠ κυμαίνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από τη
προβλεπόμενη. Ανέφερε, επίσης, ότι θα δοθεί χρονικό διάστημα μερικών μηνών
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στις δημόσιες εταιρείες προκειμένου να αποδειχθεί εάν είναι ικανές να
εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, διαφορετικά θα πρέπει είτε να ιδιωτικοποιηθούν είτε
να κηρύξουν πτώχευση.
2017 -2018: «Έτη καταπολέμησης της παραοικονομίας»
ε συνεδρίαση της, στις 12 Οκτωβρίου τ.ε., η σερβική κυβέρνηση αποφάσισε να
ανακηρύξει το 2017 και το 2018 «έτη καταπολέμησης της παραοικονομίας», στο
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για τον περιορισμό της παραοικονομίας, που
τέθηκε σε ισχύ το 2015. Η κυβέρνηση υπερψήφισε το σχέδιο διοργάνωσης
λαχειοφόρων διαγωνισμών με έπαθλο εμπορεύματα και υπηρεσίες, μέσω της
εκστρατείας «Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εταιρειών στην σημασία της
ανάσχεσης της παραοικονομίας και κίνητρα για τον σεβασμό των κανονισμών».
Σο Τπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού
στις αρχές του 2017.
Λίστα φορολογικών οφειλετών δημοσιεύει η Υορολογική αρχή
Η σερβική φορολογική αρχή δημοσίευσε, στις 11 Οκτωβρίου τ.ε., λίστα
μεγαλύτερων φορολογικών οφειλετών έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, εκ των
οποίων οι 358 είναι ενεργές εταιρείες, οι 917 σε πτώχευση, οι δε 96 βρίσκονται
υπό διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Η εταιρεία Zastava Oružje Kragujevac
(στρατιωτικός εξοπλισμός) είναι ο υψηλότερος οφειλέτης, με χρέη ύψους 8.19 δις
δηνάρια, ακολουθούμενη από τη Krušik Valjevo (στρατιωτικός εξοπλισμός,
ηλεκτρικές συσκευές, 2.55 δις δηνάρια),

Namenska Trstenik (στρατιωτικός

εξοπλισμός, 2.25 δις δηνάρια) και Sloboda Čačak (στρατιωτικός εξοπλισμός,
ηλεκτρικές συσκευές, 1,6 δις δηνάρια). Η δημόσια εταιρεία Resavica (εξόρυξη και
εκμετάλλευση άνθρακα) παρουσίασε χρέος 6.45 δις δηνάρια, καθιστώντας τον
μεγαλύτερο οφειλέτη υπό διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Η λίστα περιλαμβάνει και
τις εξής εταιρείες: Zastava Kamioni Kragujevac (φορτηγά, 2.58 δις δηνάρια),
Yumco Vranje (στολές, 2.03 δις), Industrija Obuće Beograd (υποδήματα, 1.21
δις). Η Mostogradnja (κατασκευαστική εταιρεία) έχει το υψηλότερο χρέος από τις
6

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

εταιρείες που βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση (4,05 δις). Οι μεγαλύτεροι
φορολογικοί οφειλέτες στην κατηγορία ενεργών επιχειρήσεων στα τέλη Ιουνίου
ήταν η εκδοτική εταιρεία Borba (1.96 δις), ενώ από τις εταιρείες σε πτώχευση η
Beobanka (31.27 δις) και Investbanka (23.68 δις).

Τφυπουργός Γεωργίας: 100 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για περιβαλλοντικά έργα
Η Τφυπουργός, Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Οικονομικής Προστασίας
των πόρων κα. Stana Božović, δήλωσε, στις 12 Οκτωβρίου τ.ε., ότι το 2017 η
ερβία θα λάβει 100 εκατ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία για επενδύσεις σε τρία
μεγάλα

έργα

υποδομής.

Ειδικότερα,

τα

χρήματα

θα

επενδυθούν

στις

εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων στη Niš και τη Kragujevac, καθώς και στο
κέντρο διαχείρισης αποβλήτων στο Novi Sad. Η ίδια σημείωσε ότι παραμένουν
επενδυτικές ανάγκες ύψους 25 εκατ. ευρώ στα επόμενα 25 χρόνια σε παροχή
νερού, διαχείριση αποβλήτων, καθαρισμό νερού και διαχείριση βιομηχανικής
ρύπανσης.
Mihajlović: 6,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2019 οι επενδύσεις της Κυβέρνησης στο
Αεροδρόμιο του Niš
Η Τπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τποδομών, κα. Zorana
Mihajlović, δήλωσε, στις 13 Οκτωβρίου τ.ε., ότι η κυβέρνηση έχει μέχρι τώρα
επενδύσει 4,5 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη του αεροδρομίου στο Niš, ενώ το ίδιο
σχέδιο προβλέπει και τα επιπλέον 6,5 εκατ. ευρώ επενδύσεων μέχρι το 2019.
Κατά την επίσκεψη της στο Αεροδρόμιο Μέγας Κωνσταντίνος στο Niš, η κα.
Mihajlović δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει την υπόσχεσή της από το 2015, όσον
αφορά στην ανάπτυξη του αεροδρομίου. Παρατήρησε ότι μέσω του τελευταίου
πέρυσι διακινήθηκαν πάνω από 30.000 επιβάτες, φέτος αναμένονται πάνω από
100.000 ενώ το 2017 ο αριθμός τους αναμένεται να φθάσει σε 200.000. το
πλαίσιο της συνεργασίας της κυβέρνησης με τις δημοτικές αρχές, το εν λόγω
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σχέδιο προβλέπει τη μέγιστη εμπορευματοποίηση του αεροδρομίου ώστε να
μετατραπεί σε έναν από τους κεντρικούς κόμβους ολόκληρης της περιοχής.
Vučić: αύξηση ΑΕΠ άνω του 12% στην επόμενη τριετία
Ο Πρωθυπουργός της ερβίας κ. Aleksandar Vučić, εξέφρασε την προσδοκία ότι
το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 12% τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς και ότι η
αύξηση αυτή θα επηρεάσει το βιοτικό επίπεδο κάθε πολίτη της χώρας.
Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, όπως υπογράμμισε μετά τη συνάντηση με τον
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ερβία, κ. Michael
Davenport, θα πρέπει να εξασφαλιστούν ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή,
καθώς και πρόοδος στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των μέτρων
δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Goldstein: απελευθέρωση της αγοράς και συναλλαγές συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη στα Δ.Βαλκάνια
Η Διευθυντής της Παγκόσμιας Σράπεζας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κα.
Ellen Goldstein, δήλωσε, στις 14 Οκτωβρίου ότι η ανάπτυξη του εμπορίου και η
απελευθέρωση της αγοράς θα πρέπει να αποτελούν την κινητήρια δύναμη
ανάπτυξης

των

χωρών

των

Δυτικών

Βαλκανίων.

Ειδικότερα,

κατά

το

επιχειρηματικό φόρουμ ερβίας-Αλβανίας στο Niš, η κα Goldstein δήλωσε ότι οι
χώρες των Βαλκανίων χρειάζονται βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και πρόσθεσε
ότι το εμπόριο είναι παράγοντας εξαιρετικής σημασίας για τις μικρές χώρες με
συρρικνωμένες αγορές. υμπλήρωσε ότι οι μικρές χώρες των Βαλκανίων πρέπει
να συγκεντρωθούν στην ώθηση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, διότι αυτό
συμβάλλει στην κοινωνική ασφάλεια των εν λόγω χωρών, τονίζοντας ότι δεν
υπάρχει πρόοδος χωρίς την εμπορική ανάπτυξη. Προέτρεψε, τέλος, τις
βαλκανικές χώρες να ακολουθήσουν το δρόμο της περαιτέρω συνεργασίας και
τόνισε ότι η ΠΣ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική και πολιτική
ενσωμάτωση των χωρών αυτών στην ΕΕ.
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Vučić: το 2017 η ολοκλήρωση του Διαδρόμου 10
Ο Πρωθυπουργός της ερβίας, κ. Aleksandar Vučić, δήλωσε, στις 16 Οκτωβρίου
τ.ε., ότι ο Διάδρομος 10 του διεθνούς αυτοκινητοδρόμου θα ολοκληρωθεί το
επόμενο έτος. Κατά την περιήγηση των οδοποιητικών εργασιών κατά μήκος του
νότιου τμήματος του Διαδρόμου 10 (Caričina Dolina - Vladičin Han), ο κ. Vučić
δήλωσε ότι το κράτος θα κάνει ό, τι μπορεί για να διευκολύνει την ολοκλήρωση
το συντομότερο δυνατό του Διαδρόμου 10 προς τη ΠΓΔΜ, την Ελλάδα και τη
Βουλγαρία.
Δάνειο στη ερβία από τα ΗΑΕ: μείωση του ελλείμματος προϋπολογισμού και
του κόστους δανεισμού
Ο Τπουργός Οικονομικών της ερβίας, κ. Dušan Vujović, δήλωσε στις 17
Οκτωβρίου τ.ε., ότι το δάνειο ύψους περίπου 1 δις δολάρια, το οποίο θα λάβει η
ερβία από το Σαμείο του Abu Dhabi για την Ανάπτυξη (ADFD), προορίζεται για
τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, την αναδιάρθρωση των
υποχρεώσεων και τον περιορισμό του κόστους δανεισμού. Όπως εξήγησε ο
υπουργός στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της σερβικής Οικονομικής
υνόδου Κορυφής στο Βελιγράδι, το επιτόκιο δανεισμού είναι μειωμένο από 9%
σε 4%. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το δάνειο του ADFD ήταν ευνοϊκότερο από όσα
ήταν στη διάθεση της ερβίας από τα ταμεία στη Δύση. Φρήση του νέου δανείου
θα γίνει για την κάλυψη των οφειλών που προκύπτουν από τα δάνεια που
αναπροσαρμόστηκαν σε δολάρια, είτε, εναλλακτικά, για την πρόωρη εξόφληση
άλλων δανείων. Η ημερομηνία λήξης του εν λόγω δανείου θα είναι 10 χρόνια,
συμπεριλαμβανόμενης περιόδου χάριτος 5 ετών.

Εθνική Σράπεζα ερβίας: πρώτη έγκριση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής
Η Εθνική Σράπεζα της ερβίας (NBS) ανακοίνωσε, στις 18 Οκτωβρίου, ότι έχει
εγκρίνει την πρώτη άδεια λειτουργίας προς εταιρεία ηλεκτρονικού χρήματος, την
εταιρεία iPay See, με έδρα στο Βελιγράδι, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες

9

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

ηλεκτρονικής πληρωμής. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί την πρώτη εγχώρια
εταιρεία εξουσιοδοτημένη για τις εν λόγω υπηρεσίες εντός του εθνικού
συστήματος πληρωμών, δεδομένου ότι οι ξένοι προμηθευτές υπηρεσιών
ηλεκτρονικής πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των PayPal, Skrill και Payoneer,
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για πληρωμές εξωτερικού. το αρχικό
στάδιο, η iPay See θα εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, μέσω του δικτύου διανομέων,
οι οποίοι θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της. Οι πληρωμές θα είναι διαθέσιμες
όχι μόνο προς τους πολίτες, αλλά και για προς επιχειρηματίες και νομικά
πρόσωπα.
ΠΣ: ημαντική βελτίωση της θέσης της ερβία στην κατάταξη
Doing Business 2017
Η ερβία βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στην κατάταξη Doing Business του
έτους 2017, περνώντας από την 54η στην 47η θέση. Η Παγκόσμια Σράπεζα
δημοσίευσε τη φετινή κατάταξη, στην οποία οι χώρες κατατάσσονται με βάση το
πόσο ευνοϊκό είναι το ρυθμιστικό περιβάλλον της χώρας σχετικά με την ίδρυση
και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, στις 25 Οκτωβρίου, με τη ερβία να αποτελεί
μία από τις 10 χώρες που παρουσίασαν την μεγαλύτερη βελτίωση κατά τα έτη
2015/2016. ημειώνεται ότι πέρυσι, η σερβική κυβέρνηση είχε σχηματίσει ομάδα
εργασίας, με επικεφαλής την Τπουργό Κατασκευών, κα. Mihajlović, με στόχο τη
βελτίωση της κατάταξης της χώρας. ημειώνεται, τέλος, ότι η Ελλάδα κατέχει την
61η θέση στην κατάταξη του 2017, έχοντας χάσει τρεις θέσεις σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, όταν βρισκόταν στην 58η θέση.
Εγκαίνια γραφείου της Σράπεζας της Κίνας στο Βελιγράδι
Ο Κινέζος πρέσβης στο Βελιγράδι, ο κ. Li Manchang, δήλωσε στις 21 Οκτωβρίου
τ.ε., ότι η Σράπεζα της Κίνας θα ανοίξει σύντομα γραφεία στο Βελιγράδι. Ο ίδιος
είπε στη ερβική Ραδιοτηλεόραση ότι η πολυετής φιλία μεταξύ ερβίας και Κίνας
θα σφραγιστεί μέσω της άρσης του καθεστώτος θεωρήσεων, προθεσμία για την
οποία είναι το 2017. Ο κ. Li Σόνισε ότι η ερβία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης
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στην οποία η Κίνα έχει κατασκευάσει σημαντικές υποδομές στον τομέα των
μεταφορών και η πρώτη χώρα στην ήπειρο με την οποία η Κίνα έχει εγκαθιδρύσει
μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρικής σχέσης.
υνάντηση ΔΝΣ - Κεντρικής Σράπεζας -Τπουργείου Οικονομικών ερβίας
Aποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου, με επικεφαλής τον κ. James
Roaf, συναντήθηκε, στις 24 Οκτωβρίου, με εκπρόσωπους της Κεντρικής
Σράπεζας της ερβίας, με αφορμή την προοπτική της έκτης αναθεώρησης της
τρέχουσας τριετούς Stand-By διευθέτησης, αξίας περίπου 1,2 δις ευρώ. την εν
λόγω

συνάντηση,

σερβική

πλευρά

εκπροσωπήθηκε

από

τον

Τπουργό

Οικονομικών, κ. Dušan Vujović, και τη Διοικητή της Κεντρικής Σράπεζας της
ερβίας, κα. Jorgovanka Tabaković. το επίκεντρο της έκτης αναθεώρησης θα
είναι τα οικονομικά αποτελέσματα και ο προϋπολογισμός του 2017, η πρόοδος
της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις του δημοσίου για το επόμενο έτος.
Αναμένεται, επίσης, η σύναψη συμφωνίας περί της αύξησης μισθών και
συντάξεων στον δημόσιο τομέα, μετά τις περικοπές του Νοεμβρίου 2014. το
πλαίσιο της ισχύουσας διευθέτησης με το ΔΝΣ, η σερβική πλευρά δεσμεύθηκε να
εφαρμόσει μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να
δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη.
Vučić: Αξιόπιστος εταίρος το Αζερμπαϊτζάν
Ο Πρωθυπουργός της ερβίας, κ. Aleksandar Vučić, και η Τπουργός
Κατασκευών,

Μεταφορών

και

Τποδομών,

κα.

Zorana

Mihajlović,

πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Τπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του
Αζερμπαϊτζάν, κ. Shahin Mustafayev για τη συνεργασία των δύο χωρών σε έργα
υποδομής. ε σχετική συνέντευξη τύπου, ο κ. Vučić υπογράμμισε την στρατηγική
σημασία και την αξιοπιστία των Αζέρων εταίρων κατά τη διάρκεια κατασκευής
τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ljig – Preljina, στη δυτική ερβία. Η κα
Mihajlović εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη της προς τον Αζέρο Τπουργό για
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την καλή συνεργασία κατά την κατασκευή τμήματος της Διαδρόμου 11, μήκους 40
χλμ στην ανατολική περιοχή της χώρας.
υνάντηση Vučić - Borisov
Οι Πρωθυπουργοί της ερβίας και Βουλγαρίας, κ.κ/ Aleksandar Vučić και Bojko
Borisov, συζήτησαν την κατασκευή ενός αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου
μεταξύ δύο χώρων, καθώς και τις γενικότερες διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της υνόδου Κορυφής ΚίναςΦΚΑΕ στη Ρίγα. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο Πρωθυπουργοί συζήτησαν, επίσης,
θέματα που αφορούν σε εν εξελίξει έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της
ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Βελιγράδι – όφια, που θα συνδέει τις δύο
χώρες. Σέλος, συζητήθηκε το χρονικό πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψης του
Βούλγαρου Πρωθυπουργού στη ερβία.
Κατάργηση θεωρήσεων εισόδου μεταξύ Κίνας και ερβίας
Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Δημοκρατία της ερβίας υπέγραψαν
αμοιβαία ύμβαση περί κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου, η οποία θα
επιτρέπει τη διαμονή 30 ημερών στους κατόχους κοινών διαβατηρίων και των δύο
χωρών. Η εν λόγω ύμβαση, που υπεγράφη από τους υπουργούς Εξωτερικών
των δύο χωρών, κ.κ. Dačić και Wang Yi, στο περιθώριο της υνόδου Κορυφής
Κίνα – ΦΚΑΕ στη Ρίγα, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. ημειώνεται ότι η
ερβία αποτελεί την πρώτη χώρα της ΚΑΕ η οποία έχει συνάψει σύμβαση με την
Κίνα στον εν λόγω τομέα.
**
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