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Vučić: 31,8 δις δηνάρια το πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο τέλος
Αυγούστου
ύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της ερβίας κ. Aleksandar Vučić, το πλεόνασμα
του προϋπολογισμού στο τέλος Αυγούστου ανήλθε σε 31,8 δις. δηνάρια, ήτοι
περίπου 950 εκατ. ευρώ υψηλότερο από τις σχετική πρόβλεψη του ΔΝΣ. Σο
δημόσιο χρέος της ερβίας ήταν επίσης πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο
και δεν αναμένεται να υπερβεί το 73% του ΑΕΠ. Σέλος, ο κ. Vučić ανακοίνωσε
ότι, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Σράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την 1η επτεμβρίου, συζητήθηκαν σημαντικά εν
εξελίξει έργα στη ερβία, ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα και για την υποστήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επικεφαλής του γραφείου του ΔΝΣ στη ερβία: συζήτηση περί μείωσης
προσωπικού δημόσιου τομέα
ύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του ΔΝΣ στη ερβία, κ. Sebastian
Sosa, απαιτείται μείωση του συνολικού προσωπικού του δημόσιου τομέα στη
ερβία κατά περίπου 6.500 άτομα μέχρι τα τέλη του έτους, η δε αύξηση μισθών
και συντάξεων θα συζητηθεί εκ νέου με τους έρβους αξιωματούχους. Πρόσθεσε,
ότι το εν λόγω μέτρο θα έχει εφαρμογή σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα στη χώρα,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ είναι απαραίτητο να
διατηρηθούν οι θετικές οικονομικές τάσεις. Τπενθύμισε, εξάλλου, ότι 16.000
εργαζόμενοι απολύθηκαν από τον δημόσιο τομέα, κατά την περίοδο 2014-2016,
στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού των δημόσιων οικονομικών.
Ερωτηθείς για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, τις οποίες έχει πρόσφατα
ανακοινώσει η σερβική κυβέρνηση, ο κ. Sosa είπε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί
εντός του μηνός Οκτωβρίου.
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Μελετάται η αύξηση μισθών και συντάξεων κατά 3,5-4%
Σο μέλος του υμβουλίου Διοικητών της ερβικής Εθνικής Σράπεζας, κ. Ivan
Nikolić, δήλωσε στις 2 επτεμβρίου ότι οι μισθοί και συντάξεις στον δημόσιο
τομέα ενδέχεται να αυξηθούν κατά 3,5% έως 4%. Ο κ. Nikolić δήλωσε ότι η εν
λόγω αύξηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ρυθμό ονομαστικής αύξησης του
ΑΕΠ, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου
μείωσης των μισθολογικών δαπανών σε αποδεκτό επίπεδο.
ερβική τατιστική Αρχή: 13.4% η συνολική γεωργική ανάπτυξη 2007-2015
ύμφωνα με τη σερβική τατιστική Αρχή, το επίπεδο συνολικής γεωργικής
ανάπτυξης της ερβίας κατά την περίοδο 2007-2015 ανήλθε σε 13,4%, ο δε
μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 1,6%, παρά τις διακυμάνσεις της
γεωργικής παραγωγής συνεπεία των δυσμενών κλιματικών διακυμάνσεων.
Ειδικότερα, το 2008 η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,6%, έτος μετά το
οποίο ακολούθησε η περίοδο χαμηλότερων ρυθμών αύξησης, η οποία διεκόπη το
2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,2%. Σο υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης
κατά την περίοδο 2005-2015 σημειώθηκε το 2013 (16,5%), ενώ πέρσι η γεωργική
παραγωγή μειώθηκε κατά 6,5%.
Εμπορικό Επιμελητήριο: αύξηση της ζήτησης για σερβικά τρόφιμα στη Ρωσία
ύμφωνα με το σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο,

εξαγωγικές συμφωνίες,

συνολικής αξίας πάνω από 7 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκαν με ρωσικές
εταιρείες κατά τη διεθνή έκθεση τροφίμων World Food στη Μόσχα, οι δε
μεγαλύτερες εξαγωγικές προοπτικές βρίσκονται στη πώληση νωπών φρούτων και
λαχανικών στη Ρωσία καθώς και βιολογικών προϊόντων. Σο εμπόριο μεταξύ των
δύο χωρών πέρσι σημαδεύτηκε από την αστάθεια και υποτίμηση του ρουβλίου, η
οποία επηρέασε την ασφάλεια των πληρωμών και επιδείνωσε τις προοπτικές
συνεργασίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι εξαγωγές τροφίμων προς τη
Ρωσία ανήλθαν σε 379.2 εκατ. Δολάρια (αύξηση κατά 18,1%). Κατά το
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περασμένο έτος, οι εξαγωγές κάλυπταν το 41,5% των εισαγωγών, οι οποίες
ανήλθαν σε 47,6% κατά την ίδια περίοδο φέτος.
ερβία - ΗΠΑ: Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας
υζήτηση για την προοπτική της περαιτέρω διεύρυνσης συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών στον τομέα της γεωργίας, πραγματοποίησε ο έρβος Τπουργός
Γεωργίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, κ. Branislav Nedimović, σε
συνάντησή του με τον πρέσβη των ΗΠΑ στη ερβία, κ. Kyle Scott. Κατά τη
συνάντηση αξιολογήθηκε η μέχρι σήμερα συνεργασία στον τομέα της γεωργίας
και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ εξετάστηκαν περαιτέρω προοπτικές
συνεργασίας με σκοπό την αύξηση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων καθώς και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον γεωργικό τομέα στη
ερβία. ύμφωνα με τον κ. Nedimovic, το Τπουργείο Γεωργίας θα υποστηρίξει
την ανάπτυξη της βιομηχανίας μεταποιημένων τροφίμων, η οποία θα ενισχύσει
την περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και θα συμβάλλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των εγχώριων προϊόντων.
ΔΝΣ συνεχίζεται η οικονομική ανάκαμψη της ερβίας
Ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΣ στη ερβία, κ. James Roaf, δήλωσε
αισιόδοξος ως προς την οικονομική ανάκαμψη της ερβίας λαμβάνοντας υπ’όψιν
τις πρόσφατες ενθαρρυντικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης. Κατά το
πέρας της παραμονής της αποστολής του Σαμείου στο Βελιγράδι (19 - 23
επτεμβρίου), ο κ. Roaf χαρακτήρισε θετικές τις μακρο-οικονομικές προοπτικές
της ερβίας, προειδοποίησε ωστόσο ότι παραμένουν αυξημένοι κίνδυνοι, τόσο
εγχώριοι όσο και εξωτερικοί, καθώς και περαιτέρω προκλήσεις στον τομέα των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αποστολή του ΔΝΣ
έχει αρχίσει συνομιλίες με τις εθνικές αρχές σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική
στο υπόλοιπο του 2016, καθώς και τις βασικές παραμέτρους για το 2017,
σύμφωνα με τις οποίες η μείωση του δημόσιου χρέους πρέπει να παραμείνει
προτεραιότητα και να συνεχιστεί η σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή.
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Μέσος καθαρός μισθός 45.286 δηνάρια τον Αύγουστο
ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της σερβικής τατιστικής
Τπηρεσίας, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός ανήλθε, τον Αύγουστο 2016, σε
45.286 δηνάρια, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,1% ως προς την ονομαστική και
3% ως προς την πραγματική αξία, σε σύγκριση με τον μήνα Ιούλιο. ε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο μέσος όρος των καθαρών εισοδημάτων
αυξήθηκε κατά 1,5% σε ονομαστική και κατά 0,3% σε πραγματική αξία. Εξάλλου,
ο μέσος μικτός μισθός τον Ιούλιο ανήλθε σε 64.019 δηνάρια, μειωμένος κατά
1,9% σε ονομαστική και κατά 2,8% σε πραγματική αξία σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα και κατά 1,5% και 0,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια
περσινή περίοδο. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2016, ο μέσος καθαρός μισθός
αυξήθηκε κατά 3,6% σε ονομαστική και 2,6% σε πραγματική αξία, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ παρόμοιες τάσεις
σημειώθηκαν και για το μέσο ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα.
Λήξη προθεσμίας της Ενεργειακής Κοινότητας για την αναδιάρθρωση των
κρατικών εταιρειών φυσικού αερίου της ερβίας
ύμφωνα με την, πρόσφατα δημοσιευθείσα, ετήσια έκθεση της Ενεργειακής
Κοινότητας της ΕΕ, η ερβία δεν έχει, ως όφειλε, εκκινήσει τη διαδικασία
λειτουργικού διαχωρισμού των κρατικών επιχειρήσεων φυσικού αερίου, γεγονός
για το οποίο το Τπουργικό υμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας θα εξετάσει
την επιβολή κυρώσεων κατά της χώρας. ύμφωνα με την Έκθεση, που καλύπτει
την περίοδο επτέμβριος 2015 – επτέμβριος 2016, η ερβία δεν έχει επιλύσει το
μείζον ζήτημα της έλλειψης νομικής εναρμόνισης με το κεκτημένο της ΕΕ στον εν
λόγω τομέα, η οποία προβλέπει το λειτουργικό διαχωρισμό της Srbijagas,
κρατικού παρόχου φυσικού αερίου στη ερβία και της Yugorosgaz, θυγατρικής
(κατά 50%) της Gazprom στη ερβία, της οποίας η Srbijagas κατέχει μερίδιο
25%. Κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη υμφωνία της
Ενεργειακής Κοινότητας, στο πλαίσιο του Δεύτερου, πολλώ μάλλον δε του Σρίτου
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Ενεργειακού Πακέτου, η Srbijagas εξακολουθεί, ως εκ τούτου, να εκτελεί τις
λειτουργίες τόσο του φορέα και προμηθευτή φυσικού αερίου στη ερβία όσο και
του βασικού διανομέα, ενώ δεν έχει εφαρμόσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και
πιστοποίησης που απαιτούνται από το σχετικό νόμο περί ενέργειας και την
Οδηγία 2009/73/ΕΚ. Η έκθεση, εξάλλου, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο
92 της υμφωνίας για την Ενεργειακή Κοινότητα, οι προβλεπόμενες κυρώσεις
περιλαμβάνουν την αναστολή του δικαιώματος ψήφου ή την αποβολή από τις
συνεδρίες, κατά τον δε επικεφαλής της Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας,
κ. Janez Kopač, οι κυρώσεις ενδέχεται να είναι σοβαρότερες, φθάνοντας ακόμη
και στην αναστολή του μηχανισμού προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας στον
τομέα της ενέργειας. ημειώνεται, τέλος, ότι ως προθεσμία για την ολοκλήρωση
του διαχωρισμού της Srbijagas είχε τεθεί από τη Γραμματεία της Ενεργειακής
Κοινότητας η 3η Ιουλίου, με την προειδοποίηση ότι μετά τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας το θέμα θα παραπεμφθεί στο Τπουργικό υμβούλιο.
Ενεργειακή Κοινότητα: η ερβία να επιτρέψει τη διασυνοριακή μετάδοση
ηλεκτρικής ενέργειας
Η Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, απηύθυνε, στις 27
επτεμβρίου τ.ε., κάλεσμα προς τη ερβία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αναδιάρθρωσης της σερβικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (EPS) και την
επανεξέταση της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ερβία καθώς και
προς την εταιρεία Elektromreza Srbije, προκειμένου να θεραπεύσει παρατυπίες
όσον αφορά τις διασυνοριακές διανομές ηλεκτρικής ενέργειας. την ετήσια
έκθεση της, η Ενεργειακή Κοινότητα υπενθύμισε ότι η Elektromreza Srbije δεν
έχει ακόμη υιοθετήσει την κοινή εναρμονισμένη μέθοδο διαχείρισης του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε τη διαδικασία διοχέτευσης της ενέργειας στην αγορά.
Ειδικότερα, η Elektromreza Srbije συνεχίζει να αναθέτει, μέσω κοινών
δημοπρασιών, τα διασυνοριακά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς
γειτονικές χώρες, πράξη η οποία δεν συμμορφώνεται με το κεκτημένο της ΕΕ. Η
διαδικασία μετασχηματισμού της EPS σε κοινή ανώνυμη εταιρεία επρόκειτο να
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ολοκληρωθεί μέχρι την 1 Ιουλίου του 2016, η προθεσμία παρήλθε, ωστόσο,
άπρακτη.
Telekom Srbija: Πλέον κερδοφόρα σερβική εταιρεία το 2015
ύμφωνα με ανακοίνωση του ερβικού Επιχειρηματικού Μητρώου, η εταιρεία
Telekom Srbija βρίσκεται στην κορυφή της περσινής λίστας των 100 πιο
κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας, με καθαρό κέρδος αξίας 16.3 δις δηνάρια.
Η υπηρεσία ανέφερε, επίσης, ότι το 2015 το καθαρό κέρδος της Telekom Srbija
συμμετείχε κατά 3,5% στο συνολικό εισόδημα της χώρας, παρουσιάζοντας,
ωστόσο, μείωση σε σύγκριση με το 2014, όταν πραγματοποιήθηκε κέρδος 16.9
δις δηνάρια. Η εν λόγω σερβική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία είναι η πέμπτη στη
λίστα επιχειρήσεων με τα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται
σε 201.5 δις δηνάρια. Σο ποσοστό απόδοσης της εταιρείας ανήλθε σε 9%, σε
σύγκριση με το κρατικό μέσο όρο του 2,2%. Η δεύτερη πιο κερδοφόρα εταιρεία
στη συνολική βαθμολογία (199,9 δις δηνάρια, μείωση 19,3% σε σύγκριση με το
2014) και πρώτη εταιρεία με βάση το εμπορικό κέρδος ήταν η Βιομηχανία
Πετρελαίου της ερβίας (NIS), με έδρα στο Νόβι αντ. Με κριτήριο την αξία των
περιουσιακών
Ηλεκτρισμού

στοιχείων,
της

ερβίας

πρώτη
(EPS),

κατατάσσεται

η

Δημόσια

της

τα

περιουσιακά

οποίας

Επιχείρηση
στοιχεία

διπλασιάστηκαν το 2015, φθάνοντας τα 886.8 δις δηνάρια. Ακολουθεί η εταιρεία
Αυτοκινητόδρομοι της ερβίας (Putevi Srbije), με περιουσιακά στοιχεία κατά δύο
τρίτα μικρότερα από την EPS. Τψηλότερη καθαρή ζημία πέρυσι σημειώθηκε στην
εταιρεία φαρμακευτικών προϊόντων Farmakom (58 δις δηνάρια), ακολουθεί η
Φαλυβουργία Smederevo (17.7 δις, 54,3% αυξημένη σε σύγκριση με το 2014).
Σέλος, οι απώλειες της Srbijagas ανήλθαν σε 150 δις, ήτοι 4,3% του συνολικού
κρατικού ελλείμματος, παρότι η εν λόγω εταιρεία φυσικού αερίου ανέφερε ότι
πέρσι πραγματοποίησε αύξηση του εμπορικού κέρδους κατά 11,5%.
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Αργή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της σερβικής οικονομίας
Η

σερβική

οικονομία

έχει

σημειώσει

πρόοδο

σε

ότι

αφορά

στην

ανταγωνιστικότητα, έχοντας ανεβεί τέσσερις θέσεις στην ετήσια κατάταξη
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των 138 χωρών για το 2016-2017, υπό την
αιγίδα του Παγκοσμίου Οικονομικού Υόρουμ, όπου καταλαμβάνει πλέον την 90 η
θέση. Σις πρώτες τρεις θέσεις στην κατάταξη διατηρούν η Ελβετία, η ιγκαπούρη
και οι ΗΠΑ, ενώ η Τεμένη βρίσκεται στο τέλος της λίστας. ημειώνεται, ωστόσο,
ότι όλες οι χώρες των Δ.Βαλκανίων, πλην της Βοσνίας -Ερζεγοβίνης, κατέλαβαν
υψηλότερες από τη ερβία θέσεις. Ειδικότερα, η ΠΓΔΜ κατετάγη στην 68η θέση,
η Κροατία στην 74η, η Αλβανία στη 80η, το Μαυροβούνιο στην 82 η, ενώ η Βοσνία
στην 107η θέση. ύμφωνα με τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης, η ερβία είναι
53η στον κόσμο με βάση την ποιότητα της υγειονομική περίθαλψης και της
βασικής εκπαίδευσης, 69η με βάση την ανώτερη εκπαίδευση και 74 η
λαμβάνοντας υπ' όψιν την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Klaus Schwab,
ιδρυτής και πρόεδρος του Υόρουμ, τόνισε, κατά την ανακοίνωση της ετήσιας
παγκόσμιας κατάταξης, ότι η ελλιπής απελευθέρωση της παγκόσμιας οικονομίας
διαταράσσει τον ανταγωνισμό και δυσχεραίνει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Διαπραγματεύσεις ερβίας – Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EEU)
ύμφωνα με δηλώσει του Ρώσου πρέσβη στη ερβία, κ. Alexander Chepurin, οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ερβίας και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης
(EEU) σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που ξεκίνησαν
στις 30 επτεμβρίου, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ο κ. Chepurin δήλωσε, σε
δημοσιογράφους στο Čačak, ότι έρβοι και Ρώσοι εκπρόσωποι συνεργάζονται
στενά και εντατικά προς τη διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας και των
κοινών τους δραστηριοτήτων. υζητήθηκε η κατάρτιση των κατάλληλων
μηχανισμών προώθησης της οικονομικής συνεργασίας και, ειδικότερα, η
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει την
περαιτέρω επιτάχυνση της οικονομικής συνεργασίας.
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Πώληση της Marfin Bank ερβίας στην Expobank CZ
Νέος ιδιοκτήτης της Marfin Bank ερβίας είναι η Expobank CZ, πλειοψηφικό
μετοχικό πακέτο της οποίας ανήκει στον κ.Igor Vladimirovich Kim, Ρώσο
επιχειρηματία του περιβάλλοντος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία της
επίσημης αγοραπωλησίας, κατά την οποία η Expobank αγοράζει 99,09% του
μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το 72,5% των μετοχών της Marfin Bank-s,
υπεγράφη στις 30 επτεμβρίου τ.ε. ύμφωνα με δήλωση του κ.Κρις Παύλου,
ειδικού διαχειριστή της Λαϊκής Σράπεζας Κύπρου, η Λαϊκή Σράπεζα Κύπρου,
μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στη ερβία πουλά το μερίδιό της στην Marfin
Bank, μέσω μιας διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας, στον οποίο τέσσερις
διεθνείς επενδυτές έλαβαν μέρος. Ο ίδιος εξέφρασε ικανοποίησή για το γεγονός
ότι ο νέος ιδιοκτήτης της τράπεζας, Expobank CZ, έχει μακροπρόθεσμα σχέδια
για την ανάπτυξη της Marfin Bank ερβίας. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η
αγορά απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια όργανα στη ερβία, τη Σσεχική
Δημοκρατία και την Κύπρο. ημειώνεται ότι η Marfin Bank υπέστη το 2015
απώλειες ύψους 837 εκατομ. δηναρίων. Η εν λόγω δυσμενής τάση συνεχίστηκε
και το 2016, με τις ζημίες της τράπεζας την 30η Ιουνίου να ανέρχονται σε 163.9
εκ.δηνάρια.
ερβία-Ρωσία: ύναψη συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης
Ο σέρβος Τπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικών ασφαλίσεων, κ.A.Vulin και ο
Ρώσος Πρέσβης στη ερβία κ.A.Chepurin, συμφώνησαν για τη σύναψη
συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των δύο χωρών. Ανάμεσα στα θέματα
που ρυθμίζονται είναι η εργασιακή απασχόληση υπηκόων του ενός κράτους στο
έδαφος του άλλου, καθώς και η έκδοση αδειών εργασίας.
Tibet Moda: νέο τουρκικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στην Cuprija
Η τουρκική εταιρεία Tibet Moda πραγματοποίησε επίσημα εγκαίνια, παρουσία του
Πρωθυπουργού Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας στην
Cuprija. Σο εργοστάσιο αναμένεται να απασχολεί 250 εργαζόμενους κατά το
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πρώτο έτος λειτουργίας, 600 εργαζομένους το δεύτερο, φθάνοντας συνολικά σε
αριθμό 1.000 εργαζομένων κατά το τρίτο έτος λειτουργίας του. Η αξία της
επένδυσης ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ, η δε σχετική συμφωνία υπεγράφη
στις αρχές Αυγούστου μεταξύ του δήμου και της τουρκικής εταιρείας η οποία
δραστηριοποιείται ήδη στη ερβία ως Tibet Moda. ημειώνεται ότι ο Σούρκος
επενδυτής αρνήθηκε να λάβει επιδοτήσεις από την κυβέρνηση της ερβίας ή το
δήμο για την εν λόγω επένδυση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί την αξιοποίηση
αποκλειστικά ιδίων κεφαλαίων.

***
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