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Έναρξη κατασκευής του τμήματος Surcin-Obrenovac του Διαδρόμου XI 

Η κατασκευή τμήματος Surcin-Obrenovac του αυτοκινητοδρόμου Διαδρόμου XI 

ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2017, η δε αξία του έργου ανέρχεται σε 208 εκατ. ευρώ. 

Όπως ανακοινώθηκε, τα έργα στο εν λόγω τμήμα του Διαδρόμου XI αναμένεται 

να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2019. Οι σερβικές εγχώριες επιχειρήσεις θα 

καλύψουν το 49% των υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο μερίδιο θα καλυφθεί από 

την κινέζικη εταιρεία CRBC. Σο τμήμα είναι μήκους 17,6 χιλιομέτρων, και 

περιλαμβάνει την κατασκευή γέφυρας πάνω από το ποτάμι άβος. την τελετή 

εγκαινίασης των έργων παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός της ερβίας, κ. 

Aleksandar Vučić, η Τπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών, κα. 

Zorana Mihajlović, καθώς και ο Πρέσβης της Κίνας στη ερβία, κ. Li Manchang.  

 

Ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ερβίας-Σουρκίας 

Ο έρβος υπουργός Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών, κ. Rasim Ljajić, 

επισκέφθηκε πρόσφατα την τουρκική πρωτεύουσα (28-02/1-03-2017), όπου 

συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Σουρκίας, κ. Μπινάλι Γιλντιρίμ. 

Αντικείμενο των συνομιλιών απετέλεσαν οι προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης των 

διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Κατά 

την επίσκεψη ο Σούρκος Πρωθυπουργός υπογράμμισε την υποστήριξη του προς 

την πολιτική μεταρρυθμίσεων της σερβικής κυβέρνησης και εξήγησε ότι η διμερής 

οικονομική συνεργασία αναπτύσσεται συνεχώς και καλύπτει περισσότερους 

επιχειρηματικούς τομείς. Ο έρβος Τπουργός Εμπορίου, κ.Ljajić, εξέφρασε την 

ικανοποίηση του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του 

καταλόγου των αγαθών και υπηρεσιών που θα συμπεριληφθούν στο καθεστώς 

ελεύθερου εμπορίου μεταξύ δύο χωρών. Ο κ. Ljajić ζήτησε, τέλος, από την 

κυβέρνηση της Σουρκίας τον καθορισμό της ποσόστωσης ελεύθερων εξαγωγών 

σερβικού κρέατος προς την Σουρκία, γεγονός το οποίο θα αυξήσει το επίπεδο 

διμερούς εμπορίου σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 

Παράλληλα, ο έρβος Τπουργός Εμπορίου, πραγματοποίησε, στην 

Κωνσταντινούπολη, συνάντηση, υπό την αιγίδα του υμβουλίου Εξωτερικής 
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Εμπορικής υνεργασίας της Σουρκίας (DEIK), με κορυφαίες τουρκικές 

κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, δύο εκ των οποίων ανακοίνωσαν την 

πραγματοποίηση επενδύσεων τους στη ερβία στο άμεσο μέλλον. ύμφωνα με 

το υπουργείο, ο κ. Ljajić ενημέρωσε τους Σούρκους επενδυτές σχετικά με τα 

επενδυτικά κίνητρα και πλεονεκτήματα της ερβίας με έμφαση και το έμπειρο και 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.  

Ο κ Λιάιτς τόνισε ότι οι τουρκικές εταιρείες προσλαμβάνουν πάνω από 8 000 

εργαζόμενους και ότι ο στόχος είναι να ανοίξει άλλα 10 εργοστάσια φέτος και 

αναφέρθηκε στην τουρκική κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση «Aster» ως 

πρότυπο επιτυχούς ξένης επένδυσης και καλών πρακτικών. 

υνολικά 136 εμπορικές εταιρείες υπό τουρκική ιδιοκτησία κατεγράφησαν στη 

ερβία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, γεγονός το οποίο αποτελεί σαφή 

ένδειξη ότι οι διμερείς οικονομικές σχέσεις κατευθύνονται προς σταθερή και 

συνεχή ανάπτυξη. 

 

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη ερβία  

Η εταιρεία Dun & Bradstreet συμπεριέλαβε τη ερβία στην ομάδα χωρών μέτριου 

κινδύνου, μαζί με τις Κροατία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, πΓΔΜ και Αλβανία, καθώς η 

χώρα έχει βελτιώσει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η λοβενία και η 

Ρουμανία αξιολογήθηκαν ως χώρες ήπιου κινδύνου, ενώ η Βοσνία Ερζεγοβίνη 

παρέμεινε στην ομάδα χώρων που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 

κινδύνου. Η συγκεκριμένη κατάταξη καθορίζεται με βάση τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους στο εσωτερικό της χώρας και είναι ενδεικτική της αποτελεσματικότητας 

των διεθνών συναλλαγών πληρωμής και της κερδοφορίας των δυνητικών 

επενδύσεων στην εν λόγω αγορά. Η D&B αναφέρει ότι το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της ερβίας συνεχίζει να βελτιώνεται, καθώς σημαντική πρόοδος το 

2016, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκε στους τομείς 

αδειοδότησης κατασκευών και διαδικασιών ίδρυσης εταιρείας και εγγραφή 

ιδιοκτησίας. Οι εκτιμήσεις της D&B κάνουν λόγο για πιθανή φετινή αύξηση του 

ΑΕΠ της ερβίας κατά 3%, και κατά 3,3% το 2018. Οι εταιρεία Dun & Bradstreet 
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είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στον κόσμο, η 

οποία ιδρύθηκε πριν από 175 χρόνια. Εκπρόσωπος της εταιρείας στη ερβία 

είναι η εταιρεία Bisnode. 

 

Αναβάθμιση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

Η έρβος υπουργός Εξορύξεων και Ενέργειας, κ. Aleksandar Antić, υπέγραψε 

την 1η Μαρτίου, απόφαση έκδοσης κρατικών εγγυήσεων δανείου για την 

κατασκευή τμήματος, από το Κραγκούγιεβατς μέχρι το Κράλιεβο, της πρώτης 

φάσης κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400kv, προς τα 

κρατικά σύνορα με τη Ρουμανία, από το Πάντσεβο μέχρι τη Ρέσιτσα, η οποία 

χρηματοδοτείται από την Elektromreza Srbije (EMS). Σο δεύτερο στάδιο της 

πρώτης φάσης προβλέπει την αύξηση τάσης στο δίκτυο μεταφοράς μεταξύ 

Κραγκούγιεβατς και Κράλιεβο. Σο έργο είναι συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ, 15 

εκατ. ευρώ εκ των οποίων αποτελούν δάνειο από την Σράπεζα KfW της 

Γερμανίας, περίπου 7 εκατ. ευρώ είναι δωρεά της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα 8 εκατ. 

ευρώ θα εξασφαλιστούν από την Elektromreza Srbije (EMS). Κρατική εγγύηση 

εγκρίθηκε εξάλλου και για δάνειο, ύψους 45 εκατ. ευρώ, χρηματοδότησης της 

λειτουργίας του θερμοηλεκτρικού σταθμού Nikola Tesla, για τις δραστηριότητες 

διάθεσης τέφρας στον φραγμό Α του θερμοηλεκτρικού σταθμού Nikola Tesla. Η 

αναπληρωτής διευθυντής της EMS, κα. Jelena Matejic, δήλωσε μετά την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ότι, χωρίς τα δάνεια αυτά, η εταιρεία δεν θα 

ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσει τα έργα κατασκευής του εν λόγω δικτύου 

μεταφοράς, το οποίο αποτελεί σημαντικό έργο τόσο για τη ερβία όσο και για την 

ευρύτερη περιοχή. Ο διευθυντής της τράπεζας KfW για τη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, κ. Christof Tijskens, δήλωσε ότι το έργο δεν θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί χωρίς εξωτερική υποστήριξη καθώς και ότι, από τα 1,7 δις ευρώ 

τα οποία έχει επενδύσει η τράπεζα στη ερβία, τα δύο τρίτα έχουν επενδυθεί στον 

τομέα της ενέργειας.  

ΔΝΣ: «οδυνηρά χαμηλοί» οι μισθοί στη ερβία 
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Ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου (ΔΝΣ) στη 

ερβία, κ. James Roaf, χαρακτήρισε ως «οδυνηρά χαμηλά» τα εισοδήματα του 

πληθυσμού στη ερβία σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και ότι 

προκειμένου αυτό να αλλάξει απαιτείται οικονομική ανάπτυξη που θα υπερβαίνει 

την τρέχουσα του 3%. Σο δημόσιο χρέος της χώρας (πάνω από το 70% του 

ΑΕΠ), ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παραμένει επικίνδυνα υψηλό και 

ευαίσθητο στις αλλαγές των εξωτερικών συνθηκών ή στην επιβράδυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας. Σο οικονομικό πρόγραμμα, που υλοποιεί η ερβία 

με την υποστήριξη του ΔΝΣ, σύμφωνα με τον κ. Roaf, έχει υπερβεί όλες τις 

προσδοκίες στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων, της 

απασχόλησης και της δημοσιονομικής προσαρμογής, υπογραμμίζοντας ότι 

αποτελεί ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του Σαμείου. Η επιτυχία του σε 

μακροπρόθεσμη βάση, ωστόσο, συμπλήρωσε ο ίδιος, θα εξαρτηθεί από την 

επιτυχή ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπενθυμίζοντας ότι το 

τρέχον πρόγραμμα είναι το πέμπτο πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η ερβία από 

το 2000. Η ερβία έχει επιτύχει την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμης 

μακροοικονομικής σταθερότητας, αλλά όχι στην επίλυση των βασικών 

διαρθρωτικών αδυναμιών, οι οποίες οδηγούσαν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης 

μετά την εν λόγω βραχυπρόθεσμη βελτίωση, με αυξανόμενα δημοσιονομικά 

προβλήματα. Ειδικότερα, οι απώλειες σε πολλές εγχώριες δημόσιες επιχειρήσεις 

είναι τόσο υψηλές που, παραδόξως, καθιστά φθηνότερο για το κράτος να 

πληρώνει τους εργαζόμενους να μείνουν στο σπίτι τους, παρά να συνεχίσει με 

την παροχή επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις ώστε να τις κρατήσει σε λειτουργία. 

Πρόσθεσε, τέλος, ότι το ένα τρίτο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

εργάζονται στην γκρίζα ζώνη, ο δε μέσος όρος των μισθών στο δημόσιο τομέα 

υπερβαίνει τα εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα, και ότι οι παροχές των δημόσιων 

υπηρεσιών βρίσκονται ακόμη σε χαμηλό επίπεδο ποιότητας. 

 

 

Σο Ισραήλ ανακοινώνει επέκταση των επενδύσεων του στη ερβία 
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Η Πρέσβης του Ισραήλ στη ερβία, κα.  Alona Fisher-Kamm, δήλωσε μετά από 

συνάντηση με την Τπουργό Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τποδομών της 

ερβιάς, κα. Zorana Mihajlović, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ισραηλινούς 

επενδυτές να δραστηριοποιηθούν στη ερβία. Η ίδια τόνισε ότι οι επενδυτές από 

το Ισραήλ πρωτίστως σχεδιάζουν επενδύσεις στους τομείς κατασκευών, 

υποδομών, ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και σε έργα 

στον τομέα ενεργειακής απόδοσης. Η Πρέσβης συμπλήρωσε ότι οι εταιρείες από 

το Ισραήλ που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη ερβία είναι εξαιρετικά 

ευχαριστημένες με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις μεταρρυθμίσεις που 

έχουν ολοκληρωθεί και, λαμβάνοντας υπ 'όψιν ότι έχουν μέχρι τώρα επενδύσει 

πάνω από 1 δις ευρώ στην αγορά ακινήτων, θεωρούν ως αρκετά θετική εξέλιξη 

την εισαγωγή της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης. 

 

Čadež: ύντομα οι συστάσεις περί αφαίρεσης εμπορικών εμποδίων μεταξύ 

χώρων των Δυτικών Βαλκανίων 

Ο Πρόεδρος του ερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Marko Čadež, 

ανακοίνωσε ότι τα επιμελητήρια της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων θα 

εξετάσουν τα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές κατά τους επόμενους μήνες και 

θα υποβάλουν συστάσεις προς τις κυβερνήσεις σχετικά με το πώς θα αφαιρεθούν 

τα εμπόδια και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για επιχειρήσεις και επενδύσεις. 

ύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, ο κ. Čadež ανακοίνωσε επίσης ότι οι 

χώρες-μέλη του Υόρουμ Επιμελητηρίων και Επενδύσεων των Δυτικών 

Βαλκανίων θα διεξάγουν συγκριτική μελέτη σχετικά με τα επιχειρηματικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής αναφορικά με τις επενδύσεις και την καλύτερη 

αξιοποίηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων. Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, στόχος 

του ερβικού Επιμελητηρίου είναι η ενεργοποίηση αποτελεσματικής συνεργασίας 

μεταξύ των επιμελητηρίων με σκοπό την αφαίρεση εμποδίων στις εμπορικές 

συναλλαγές, η τόνωση του εμπορίου στην περιοχή, καθώς και η βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Σα επιμελητήρια 

της περιοχής έχουν επίσης αναλάβει την επεξεργασία κοινών σχεδίων ανάπτυξης 
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και στήριξης των επιχειρηματικών κοινοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και τη συνεργασία των επιχειρήσεων με σκοπό 

την κοινή είσοδο σε αγορές τρίτων χωρών και τη συμμετοχή σε περιφερειακούς 

και διεθνείς διαγωνισμούς. Οι σχετικές εισηγήσεις και συστάσεις θα 

παρουσιαστούν σε επιχειρηματικό φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί, υπό την 

αιγίδα της Σέταρτης υνόδου Κορυφής των Δυτικών Βαλκανικών Φωρών, που θα 

στην Σεργέστη, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο της Διαδικασίας του 

Βερολίνου. 

 

Τπουργείο Οικονομίας: συνομιλίες με κινέζους επενδυτές για το συγκρότημα RTB 

Bor 

Οι συνομιλίες με επενδυτές από την Κίνα σχετικά με τη δημόσια μεταλλευτική 

επιχείρηση RTB Bor βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ θετικές εξελίξεις αναμένονται μετά 

την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της ερβικής 

Δημοκρατίας στην Κίνα, κ. Tomislav Nikolić, όπως ανακοίνωσε ο Τφυπουργός 

Οικονομίας, κ. Milun Trivunac. Όπως τόνισε ο κ. Trivunac, για τη σερβική πλευρά, 

επιθυμητή είναι η λύση που ήδη εφαρμόστηκε στη Φαλυβουργία Smederevo, η 

περιουσία της οποίας πωλήθηκε στον όμιλο Hestil από την Κίνα. Η εταιρεία RTB 

Bor απέστειλε στα μέσα Ιανουαρίου προσφορές για τον διορισμό συμβούλου στη 

διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου για την εν λόγω μεταλλευτική 

επιχείρηση. Ο δυνητικός στρατηγικός εταίρος αναμένεται να αναπτύξει τις 

επιχειρηματικές λειτουργίες της εταιρείας, τις διαδικασίες εξόρυξης και 

μεταλλουργίας, εφαρμόζοντας «προκαθορισμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης» με τη 

σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ημειώνεται ότι η  επιχείρηση RTB Bor 

υλοποιεί κρατικό σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο περιλαμβάνει τη διαγραφή 

σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ εταιρικού χρέους. Σο υπόλοιπο χρέος ύψους 

300 εκατ.ευρώ  θα πρέπει να αποδοθεί στα επόμενα οκτώ χρόνια, μετά από 

περίοδο χάριτος ενός χρόνου. 

 

Δημοσιονομικό υμβούλιο: η ερβία δεν έχει ακόμα υγιή δημόσια οικονομικά.  
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Η ερβία, παρότι το 2015 και το 2016 παρουσίασε σημαντική πρόοδο στον 

οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, απέχει ακόμα πολύ από τη διασφάλιση 

υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και ενός καλά δομημένου, υγιή 

χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπέρανε το Δημοσιονομικό υμβούλιο της ερβίας. 

Σο υμβούλιο υποστηρίζει ότι εξωτερικοί κυρίως παράγοντες έδωσαν ώθηση 

στην οικονομική δραστηριότητα στη ερβία, συμπεριλαμβανομένης της απότομης 

πτώσης των τιμών πετρελαίου και τροφίμων, των μειωμένων επιτοκίων δανεισμού 

σε ευρώ και της πιο δυναμικής οικονομικής ανάκαμψης στη περιοχή της 

Ευρωζώνης, δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα κράτη της περιοχής, πέραν της 

ερβίας, έχουν καταγράψει του ΑΕΠ κατά περίπου μία εκατοστιαία μονάδα το 

2015 και το 2016. Σο υμβούλιο θεωρεί τη δημόσια εταιρεία ερβικοί 

ιδηρόδρομοι ως τη μοναδική δημόσια επιχείρηση η οποία έχει διεξάγει 

θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αντιθέτως, οι μεταρρυθμίσεις στη ερβική 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού καθυστερούν και η εταιρεία έχει συσσωρεύσει τεράστιες 

ζημιές και χρέη, άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, χρέος το οποίο θα 

μπορούσε να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, προειδοποίησε το 

Δημοσιονομικό υμβούλιο. 

 

Η αυστριακή Agrana λαμβάνει έγκριση για την απόκτηση της Sunoko 

Η σερβική Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την έγκριση προς την αυστριακή 

εταιρεία Agrana για την εξαγορά της εταιρείας Sunoko με έδρα το Novi Sad, η 

οποία κατέχει εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης στη ερβία. ύμφωνα με 

ανακοίνωση της Επιτροπής, η εξαγορά αυτή δεν θα προκαλέσει σημαντικές 

αλλαγές στη δομή στην αγορά παραγωγής, προμήθειας και επεξεργασίας 

ζαχαρότευτλων, ή στην αγορά παραγωγής και χονδρικής πώλησης ζάχαρης από 

ζαχαρότευτλα στη ερβία, δεδομένου ότι η Agrana ασχολείται μόνο με τη 

χονδρική πώληση ζάχαρης, αλλά σε αρκετά μικρές ποσότητες. Η Επιτροπή 

υπενθύμισε ότι τον Αύγουστο 2016 είχε δοθεί η έγκριση στη Sunoko να αναλάβει 

μια επιχείρηση ζάχαρης από τη έντα (Βόρεια ερβία), η οποία ανήκει στην 

ιταλική εταιρεία Star, με την προϋπόθεση παροχής τακτικών εκθέσεων σχετικά με 
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την παραγωγή, πώληση και τιμή της ζάχαρης, σημειώνοντας ότι αυτές οι 

απαιτήσεις είναι ακόμη σε ισχύ. Η Agrana είναι περιφερειακός ηγέτης στην 

παραγωγή ζάχαρης, και ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 

ζάχαρης στην Ευρώπη, τη γερμανική Südzucker. Δραστηριοποιείται στην 

Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, λοβακία, Σσεχία και την Ουγγαρία. τη 

ερβία, μέχρι πρόσφατα, το μερίδιο αγοράς της στην πώληση ζάχαρης ήταν κάτω 

από 1%. Η εταιρεία Sunoko, μέλος του Ομίλου ΜΚ, που ανήκει στον κ. Miodrag 

Kostić, επίσης διαχειρίζεται επιχειρήσεις ζάχαρης στο Vrbas, Pećinci και Kovačica 

και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς ζάχαρης 

στη ερβία. Σο 2016, ο Όμιλος MK ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Agrana, επισημαίνοντας ότι οι ριζικές 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ζάχαρης, από την άποψη κατάργησης των 

ποσοστώσεων της ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός το 2017. 

Νέο κέντρο logistics στο Simanovci από το γερμανικό Όμιλο Phoenix 

Ο γερμανικός όμιλος Phoenix εγκαινίασε νέο κέντρο logistics στο Simanovci, στις 

28 Μαρτίου τ.ε. Η εγκατάσταση βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη, κοντά στο 

αεροδρόμιο και τις κεντρικές αρτηρίες προς Βουδαπέστη, όφια, κόπια και 

Ζάγκρεμπ, από κοινού με τα αντίστοιχα κέντρα του Ομίλου στην Πράγα και τη 

Βαρσοβία, το έργο με την ονομασία «γέφυρα CEE» που η εταιρεία έχει αναπτύξει 

με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών 

της. τη σύγχρονη μονάδα, η οποία θα λειτουργεί και ως τελωνειακή αποθήκη, οι 

15 μεγαλύτεροι ευρωπαίοι παραγωγοί φαρμακευτικών θα αποθηκεύουν τα 

προϊόντα τους, αλλά και θα διεξάγουν όλες τις διαδικασίες διαμετακόμισης 

προϊόντων. Εκτός από αυτές τις υπηρεσίες, προς παραγωγούς φαρμακευτικών 

προϊόντων θα παρέχονται υπηρεσίες για τις διαδικασίας αδειοδότησης  του 

προϊόντος, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ, κλπ. Ο όμιλος 

Phoenix, που δραστηριοποιείται σε 26 χώρες της Ευρώπης, αναμένεται με την 

υλοποίηση αυτού του έργου, αξίας 3 εκατ. ευρώ, να ενισχύσει τη συνεργασία με 

πολυάριθμες επιχειρήσεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Σο κέντρο 

διανομής στο Simanovci θα προμηθεύει τις αγορές Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, 
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ΠΓΔΜ, Αλβανίας, Μαυροβούνιου και ερβίας, δηλαδή, μια αγορά συνολικά 

περίπου 17 εκατομμυρίων. Ο Όμιλος Phoenix απασχολεί περίπου 34.000 άτομα 

και διανέμει σήμερα 260 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων σε πάνω από 120 

εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ευρώπη. 

 

Δημόσια πρόσκληση για την πώληση τριών συγκροτημάτων παραγωγής 

πετροχημικών  Azotara, Petrohemija και MSK 

Σο Τπουργείο Οικονομίας  δημοσίευσε προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη συμμετοχή στην ιδιωτικοποίηση των τριών εργοστασίων  πετροχημικών - 

MSK στην Kikinda και Azotara και Petrohemija, στο Πάντσεβο. Η δημόσια 

πρόσκληση είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 Μαΐου του 2017. Τπενθυμίζεται ότι η 

Petrohemija διαθέτει  εγκαταστάσεις σε Πάντσεβο, Zrenjanin και Elemir  και  

απασχολεί 1.400 υπαλλήλους.  Είναι ένας από τους δέκα μεγαλύτερους 

εξαγωγείς από τη ερβία, ενώ  η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία επίλυσης των 

παλαιών χρεών της εταιρείας στα τέλη του 2016. Σο εργοστάσιο πραγματοποίησε 

πέρυσι  κέρδη 61 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό αυτό για το τρέχον έτος θα 

μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς το εργοστάσιο συνθετικού 

καουτσούκ στο Elemir έχει γίνει κερδοφόρο. Σο εργοστάσιο MSK στην Kikinda 

είναι σε καλή τεχνική κατάσταση και έχει 530 υπαλλήλους. Η κυβέρνηση εκκίνησε 

εκ νέου την παραγωγή πριν από 16 μήνες, μετά από παύση τεσσάρων ετών, 

καθώς θεωρείται σημαντικό για τους δυνητικούς εταίρους το εργοστάσιο να 

βρίσκεται σε λειτουργία. Σέλος, το εργοστάσιο Azotara, παραγωγός μη-

οργανικών λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, έχει σήμερα 800 υπαλλήλους. 

 

Σο Τπουργείο Οικονομίας επιλέγει εταίρους για τη στήριξη των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

Σο Τπουργείο Οικονομίας ανέφερε ότι έχει επιλέξει τις πέντε τράπεζες με τα 

καλύτερα αποτελέσματα και μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης να είναι 

εταίροι του για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων για την προμήθεια εξοπλισμού. Σα χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα τα οποία σε συνεργασία με το Τπουργείο Οικονομίας θα αναλάβουν την 

εκτέλεση του προγράμματος του τρέχοντος έτους είναι ProCredit Bank, Societe 

Generale ερβίας, Halkbank, Erste Bank, UniCredit Bank ερβίας και Raiffeisen 

Leasing. Σο Τπουργείο Οικονομίας τονίζει ότι η δημόσια πρόσκληση για τις 

επιχειρήσεις θα ανοίξει μέσα στον επόμενο μήνα. Σο εν λόγω πρόγραμμα είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα στήριξης των ΜΜΕ και είναι ένας 

συνδυασμός επιχορηγήσεων, αυτο-χρηματοδότησης και δάνειων από τις 

εμπορικές τράπεζες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

Νέες εγκαταστάσεις της αμερικανικής εταιρείας Lear στο Νόβι αντ  

Η αμερικανική εταιρεία Lear, παγκόσμιος παραγωγός εξαρτημάτων για την 

αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία λειτουργεί ήδη στο Νόβι αντ, εγκαινίασε μια νέα 

μονάδα παραγωγής στη Βόρεια IV Ζώνη εργασίας Νόβι αντ την Πέμπτη, 30 

Μαρτίου, 2017. Η νέα μονάδα, μαζί με γραφεία και αποθήκες, διαθέτει 29.000 

τετραγωνικά μέτρα χώρου και θα παράγει συστήματα καλωδίωσης για τους δύο 

μεγαλύτερους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η επέκταση των 

δυνατοτήτων παραγωγής θα επιτρέψει στην εταιρεία να απασχολήσει  1.400 

άτομα κατά την προσεχή περίοδο, ανέφερε η Lear. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

ήδη σε 37 χώρες και απασχολεί περισσότερα από 150.000 άτομα. Η 

εγκατάσταση στο Νόβι αντ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα σημεία 

παραγωγής στην Ευρώπη. Η Lear είναι σήμερα 154η από τις 500 πιο 

επιτυχημένες εταιρείες του κόσμου, σύμφωνα με το Fortune, και θα γιορτάσει την 

100η επέτειό της αυτό το έτος, αναφέρει το σχετικό δελτίο Σύπου. 

 

** 


