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Mihajlović:προς κοινούς τελωνειακούς σταθμούς με όλες τις γειτονικές χώρες
Η Τπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών, κα Zorana Mihajlović,
δήλωσε ότι η σερβική κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειες για τη δημιουργία
ενιαίων τελωνειακών σταθμών με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την επιτάχυνση
των εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου η ερβία, ως χώρα διέλευσης, να
εκμεταλλευθεί πλήρως τη γεωγραφική της θέση. Τπογράμμισε ότι για τη ερβία,
το διαμετακομιστικό εμπόριο αποφέρει σημαντικά έσοδα, δεδομένου ότι αποτελεί
χώρα διέλευσης και τη συντομότερη διαδρομή προς τη Δυτική Ευρώπη. ύμφωνα
με την Τπουργό, στόχος είναι η επιλογή από τα οχήματα μεταφοράς φορτίων του
Διαδρόμου 10 μέσω της ερβίας, αντί του Διαδρόμου 4 μέσω Βουλγαρίας και
Ρουμανίας. Η ίδια υπενθύμισε ότι τα οχήματα που διέρχονται από τη ερβία
περνούν δύο τελωνειακούς ελέγχους, παραμένοντας έως και αρκετές ώρες στα
σύνορα με την Ουγγαρία και ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τη θέσπιση κοινών
σημείων ελέγχου, για να επιταχυνθεί η διέλευση τους. Οι εργασίες για τη θέσπιση
κοινών τελωνειακών σταθμών βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο πλαίσιο του σχεδίου
κατασκευής της γέφυρας Ljubovija-Bratunac, σχέδιο που επίσης συζητήθηκε κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Σσίπρα, στη
ερβία, στις 31 Ιανουαρίου. Η Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, συμπλήρωσε ότι
επίσης συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με την ελληνική
αντιπροσωπεία, τα έργα εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο λιμάνι
του Πειραιά, η οποία αναμένεται να συντομεύσει το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την άφιξη στη Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι, από 49, σήμερα, σε
26 ή 27.5 ώρες. Δήλωσε, τέλος, ότι το έργο αυτό διεξάγεται σε συνεργασία με
Κινέζους εταίρους που δραστηριοποιούνται επίσης στον εκσυγχρονισμό της
σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγράδι-Βουδαπέστη.
Σο ερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο στηρίζει την ενίσχυση της CEFTA
Σο ερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο στηρίζει την περαιτέρω ολοκλήρωση της
περιφερειακής αγοράς και η άρση εμποδίων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
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στην περιοχή με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τόνισαν οι
συμμετέχοντες σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις προτεραιότητες της
σερβικής προεδρίας στο πλαίσιο της υμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής
Ευρώπης (ΕΚΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την 1η Υεβρουαρίου
τ.ε. και διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο, την Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας
της ερβίας στην ΕΕ και την γραμματεία της ΕΚΕΕ. Από πλευράς Ευρωπαϊκή;
Επιτροπής τονίσθηκε ότι η καλή περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή των
Δυτικών Βαλκανίων είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την ενσωμάτωση των
υπόλοιπων βαλκανικών χωρών στην ΕΕ, ενώ οι δραστηριότητες της ΕΚΕΕ είναι
ένα

κατάλληλο

μέσο

για

την

προώθηση

καλών

γειτονικών

σχέσεων.

Τπενθυμίζεται ότι η ερβία εντάχθηκε στην ΕΚΕΕ στα τέλη του 2006, η δε
τελευταία αποτελεί εμπορική συμφωνία η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη
πώληση αγαθών μεταξύ των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της
Μολδαβίας

και

ταυτοχρόνως

λειτουργεί

ως

πλατφόρμα

οικονομικής

ενσωμάτωσης στην αγορά της ΕΕ των εν λόγω χωρών.
7,9 δις δηνάρια το έλλειμμα του σερβικού προϋπολογισμού στα τέλη του 2016
Σο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού της ερβίας, στα τέλη του 2016,
ανήλθε σε 7.9 δις δηναρίων, μετά την εξόφληση του χρέους της δημοσίας
εταιρείας Petrohemija στη Βιομηχανία Πετρελαίου της ερβίας (NIS), σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση του Τπουργείου Οικονομικών. Σο έλλειμμα συμπεριέλαβε
δάνεια έργων ύψους 33.7 δις δηναρίων, οι δε κεφαλαιουχικές δαπάνες που
χρηματοδοτούνται από δάνεια έργου ήταν κατά 10,4 δις δηναρίων υψηλότερες το
2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σο μήνα Δεκέμβριο, τα έσοδα του
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 91 δις δηνάρια και οι δαπάνες σε 136,4 δις
δηναρίων, συμπεριλαμβανομένου και του χρέους της Petrohemija, ως εκ τούτου
τα χρέη ανήλθαν συνολικά σε 45,4 δις δηναρίων. Όσον αφορά τα φορολογικά
έσοδα, αυτά το Δεκέμβριο ανήλθαν σε 77.7 δις δηνάρια, το δε μεγαλύτερο μέρος
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των εσόδων προήλθε, ως συνήθως, από την είσπραξη Υόρου Προστιθέμενης
Αξίας 37,4 δις δηναρίων.
25,02 δις ευρώ το δημόσιο χρέος της ερβίας το 2016
Σο δημόσιο χρέος της ερβίας ανήλθε σε περίπου 25.02 δις στο τέλος του 2016,
που επίπεδο που αντιπροσωπεύει το 73,5% του ΑΕΠ, όπως ανακοίνωσε το
Τπουργείο Οικονομικών της ερβίας στις αρχές Υεβρουαρίου. Σο μήνα
Νοέμβριο, το χρέος ανήλθε σε περίπου 24.71 δις ευρώ, ήτοι 72,4% του ΑΕΠ. το
τέλος του 2015, το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 24,8 δις ευρώ, ή 74,7% του ΑΕΠ.
ημειώνεται ότι το 2014, το δημόσιο χρέος της ερβίας ανήλθε σε ευρώ 22.76 δις
ευρώ, ή 70,4 % του ΑΕΠ και το 2013 σε 20,14 δις ευρώ ή 59,6% του ΑΕΠ
αντίστοιχα. Σο 2000, το εν λόγω χρέος κυμαινόταν γύρω από 14 δις ευρώ, το
οποίο αντιστοιχούσε σε 29,2% του ΑΕΠ. Σο επίπεδο του χρέους ήταν
χαμηλότερο το 2008, όταν ανήλθε σε 8,78 δις ευρώ ή 28,3% του ΑΕΠ.
Τπενθυμίζεται ότι ο δημοσιονομικός νόμος περιορίζει το μερίδιο του δημόσιου
χρέους το ανώτερο σε 45% του ΑΕΠ.
Η ΕΣΑΑ εργάζεται για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ σε τοπικό νόμισμα
Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ - EBRD),
υπέγραψε στις 3 Υεβρουαρίου, Μνημόνιο κατανόησης με το σερβικό Τπουργείο
Οικονομικών και την Εθνική Σράπεζα της ερβίας, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο
στην ΕΣΑΑ για τη χρήση κεφαλαίων σε προγράμματα χρηματοδότησης μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη ερβία, σε τοπικό νόμισμα. Οι πρόσοδοι
από τα προσφάτως εκδιδόμενα ομόλογα από την ΕΣΑΑ, σε τοπικό νόμισμα, θα
χρηματοδοτήσουν δάνεια προς τις τοπικές επιχειρήσεις, γεγονός που θα
καταστήσει το δανεισμό σε δηνάρια πιο προσιτό για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η
ετοιμότητα της ΕΣΑΑ για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε
τοπικό νόμισμα, όπως τονίστηκε, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη
γεννήτρια οικονομικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες, θα συμβάλει αναμφίβολα
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στην περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και της
μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας που είναι ουσιώδεις για
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο εγχώριο οικονομικό
δυναμικό και την οικονομική πολιτικής, τόνισε, επ’ευκαιρίας η Διοικητής της
Εθνικής Σράπεζας της ερβίας κα Tabaković. Η ΕΣΑΑ, η σερβική κυβέρνηση και
η Εθνική Σράπεζα της ερβίας αναμένεται στο εξής να συνεδριάζουν σε τακτική
βάση, για τον καθορισμό συγκεκριμένων βημάτων, συμπεριλαμβανομένης της
τεχνικής βοήθειας, με σκοπό την προώθηση του τοπικού νομίσματος και
χρηματιστήριου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ισότοπο της
ΕΣΑΑ.
Dittmann: Η Γερμανία στηρίζει την οικονομία και την επιχειρηματικότητα στη
ερβία
Περισσότερες από 350 εταιρείες από τη Γερμανία δραστηριοποιούνται στη
ερβία, η οποίες έχουν δημιουργήσει περίπου 35.000 θέσεις εργασίας και έφεραν
1,8 δις ευρώ επενδύσεων στη χώρα από το 2000 έως σήμερα, δήλωσε ο
Γερμανός πρέσβης στη ερβία, κ. Axel Dittmann, σε εκπροσώπους τύπου, στο
πλαίσιο εκδήλωσης για την επιχειρηματικότητα, στο Kragujevac. Όπως ανέφερε,
το γεγονός αυτό αποτελεί μόνο μία πτυχή των γερμανικών επενδύσεων, ενώ
παράλληλα η διπλωματική αποστολή της Γερμανίας διατηρεί στενή συνεργασία
με τη σερβική κυβέρνηση και τις τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις και πρόσθεσε
ότι η λειτουργία της γερμανικής Σράπεζας Ανάπτυξης (KfW) έχει επίσης βοηθήσει
σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη ερβία. Σα ανωτέρω είναι
εξαιρετικής σημασίας δεδομένου ότι τόσο οι επενδυτές όσο και οι επιχειρήσεις
αναζητούν αξιόπιστο περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα, και ως εκ
τούτου, είναι σημαντικό να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα του
κράτους δικαίου.
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2 δις δολ. το εξωτερικό εμπόριο της Νότιας ερβίας το 2016
Σο 2016, οι περιοχές Niš, Pirot και Toplica, στη Νότια ερβία, διεξήγαγαν
εξωτερικό εμπόριο συνολικής αξίας 2.2 δις δολαρίων, παρουσιάζοντας αύξηση
339 εκατ. δολαρίων, ή 19% σε σύγκριση με το περασμένο έτος, σύμφωνα με
στοιχεία του Περιφερειακού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι τρεις εν λόγω περιοχές
εξήγαγαν στο εξωτερικό τα εμπορεύματα συνολικής αξίας 1.2 δις ευρώ, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 940 εκατ. δολαρίων. Η αξία των εισαγωγών
αυξήθηκε κατά 233 εκατ. δολ. σε σύγκριση με το 2015, ενώ οι αντίστοιχη αύξηση
εξαγωγών είναι 106 εκατ. δολ., ήτοι 13%. Σο μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών
κατευθύνθηκε προς την Γερμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τα
εμπορεύματα εισήχθησαν κυρίως από τη Γερμανία, την Σουρκία και τη Ρωσία. Σο
επίπεδο εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε λόγω των νέων μεγάλων παραγωγικών
εγκαταστάσεων που λειτουργούν στις τρεις νότιες περιοχές - Philip Morris
Operations, ελαστικά Tigar, Leoni, Grammer και Benetton. Οι τρεις αυτές
περιοχές εξάγουν κυρίως προϊόντα από καουτσούκ, καπνό, ηλεκτρικές μηχανές
και εξοπλισμό, ενώ οι εισαγωγές αποτελούνταν κυρίως από ηλεκτρικές μηχανές,
εξοπλισμό και προϊόντα καπνού.

Ανεπιτυχής η πώληση του 25% των μετοχών της Galenika
Η Επιτροπή για την εφαρμογή στρατηγικής εταιρικής σχέσης πρότεινε στη
σερβική κυβέρνηση να προκηρύξει ως αποτυχημένη την πρόσφατη διαδικασία
ιδιωτικοποίησης της δημόσιας φαρμακευτικής εταιρείας Galenika, μέσω του
μοντέλου στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως αναφέρθηκε από το Τπουργείο
Εμπορίου. Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με τη Βρετανό-ρωσική κοινοπραξία
Frontier-Pharma Petrovax, σχετικά με την πώληση του 25% των μετοχών της
Galenika. Ο Τπουργός Εμπορίου, κ. Goran Knežević, δήλωσε ότι το κράτος δεν
θα εγκαταλείψει την Galenika, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της, το οποίο θα
μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από άλλα μοντέλα ιδιωτικοποίησης, έτσι ώστε η
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Galenika να λειτουργήσει βιώσιμα. ύμφωνα με τη σχετική δήλωση, το
Τπουργείο Εμπορίου και η διοίκηση της Galenika έχουν επίσης μελετήσει τη
δυνατότητα αναδιάρθρωσης του παθητικού της εταιρείας, σε περίπτωση
αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, η σερβική κυβέρνηση υιοθέτησε
απόφαση με βάση την οποία συνιστάται στα αρμόδια όργανα των κρατικών
πιστωτών να μην εκδίδουν διαταγές δέσμευσης λογαριασμών της Galenika, να
μην ξεκινήσουν δηλαδή διαδικασίες για την είσπραξη των απαιτήσεων τους, και
να μην αποσύρουν τις εγγυήσεις προς την Galenika και τις εξαρτημένες εταιρείες
της, μέχρι την επίτευξη συμφωνίας με τους εμπορικούς πιστωτές, αλλά όχι
αργότερα από 31 Μαρτίου 2017. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η δημόσια
εταιρεία Galenika προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, ενώ το Τπουργείο
Εμπορίου θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρεση ενός νέου μοντέλου
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το συντομότερο δυνατόν.
Ljajić: Η ερβία δεν θα ενταχθεί σύντομα στον ΠΟΕ
Ο έρβος Τπουργός Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών, κ. Rasim Ljajić,
δήλωσε ότι η ένταξη της ερβίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)
δεν πρόκειται να γίνει σύντομα, λόγω της τεράστιας δημόσιας πίεσης εναντίον της
τοποθέτησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στην αγορά, η οποία
αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στον οργανισμό. ημειώνεται ότι στη ερβία
εξακολουθεί να ισχύει ρητή απαγόρευση παραγωγής και εμπορίας γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΣΟ), οι οποίοι επιτρέποντα στις χώρες-μέλη του
οργανισμού. Όπως εκτίμησε ο ίδιος, το κύριο πρόβλημα για ένταξη στον ΠΟΕ
είναι η τροποποίηση των σερβικών νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τους ΓΣΟ,
η οποία θα αποτελεί μια εξαιρετική περίπλοκη διαδικασία αλλαγής, διότι υπάρχει
τεράστια αντίσταση από το κοινό όσο αφορά το ενδεχόμενο άρσης των εν θέματι
απαγορεύσεων. Πρόσθεσε ότι η ιδιότητα του μέλους απαιτεί τη διεξαγωγή
πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων με κάθε χώρα μέλος, ειδικότερα, από
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τις 163 χώρες μέλη του ΠΟΕ, η ερβία πρέπει να ολοκληρώσει τις
διαπραγματεύσεις με τέσσερις – με τη Βραζιλία, την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη
Ρωσία. ¨Έπειτα, κάθε χώρα υποψήφιο μέλος προβαίνει σε πολυμερείς
διαπραγματεύσεις και στις απαραίτητες σχετικές προσαρμογές στο πλαίσιο της
εθνικής

νομοθετικής

διαδικασίας.

Επί

του

παρόντος,

25

χώρες

διαπραγματεύονται σχετικά με την προσχώρηση στον ΠΟΕ.
Mihajlović: Οι παράνομες μεταφορές υπονομεύουν τις επιχειρήσεις και τον
κρατικό προϋπολογισμό
Η Τπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τποδομών, κα Zorana Mihajlović
δήλωσε ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, το κράτος έχει απώλεια εσόδων
περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ εξαιτίας της παράνομης μεταφοράς επιβατών
και εμπορευμάτων, πρακτική η οποία επηρεάζει σοβαρά τον κλάδο των
μεταφορών. Περίπου 150 με 200 εκπρόσωποι μεταφορικών εταιρειών έλαβαν
μέρος σε εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι,
επιδιώκοντας την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη μεταφορά επιβατών στην
οδική κυκλοφορία, ο οποίος, συμφώνα με τα λεγόμενα τους, καθιστά αδύνατο σε
αυτές τις εταιρείες να λειτουργήσουν. Η Τπουργός δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος
για την μη τήρηση του νόμου για τη μεταφορά επιβατών που εγκρίθηκε πριν από
ένα χρόνο και υπενθύμισε ότι ο νόμος τέθηκε σε ισχύ, στις 12 Υεβρουαρίου, μετά
από ευρεία συμφωνία και δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα παγκόσμια και
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι Τπουργοί Ενέργειας των Δυτικών Βαλκάνιων στα κόπια
υνομιλίες πραγματοποίησαν οι έξι υπουργοί Ενέργειας των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων, στα κόπια, στις 3 Υεβρουαρίου, σχετικά με την πρόοδο των
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τις
προσδοκίες από την επόμενη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο
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πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου, στις 12 Ιουλίου, στην Σεργέστη.
ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Εξορύξεων και Ενέργειας, κ. Aleksandar
Antić, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψή ότι η ερβία έχει σημειώσει
σημαντική πρόοδο όσον

αφορά στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων "ήπιων

ενεργειακών μέτρων". Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι απαιτείται
περαιτέρω πρόοδος ως προς την ανάπτυξη αγορών και της γενικότερης
συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό η σερβική πλευρά εξετάζει σειρά μέτρων που
αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο ίδιος
ενημέρωσε τους ομόλογους του για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με
θέμα το σύστημα διασύνδεσης φυσικού αερίου ερβίας-Βουλγαρίας, το οποίο
αποτελεί σημαντικό έργο για ολόκληρη την περιοχή. Κατά τη συνεδρίαση, επίσης,
εγκρίθηκε κοινή δήλωση σχετικά με τη διεξαγωγή μελέτης με θέμα το υδάτινο
δυναμικό της περιοχής. ε κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση, οι υπουργοί
επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου
καθώς και το χρονοδιάγραμμα για στενότερη συνεργασία στην περιοχή. Επίσης
δεσμεύτηκαν να αφιερώνονται συνεχώς στην εκτέλεση των αποφάσεις που
ελήφθησαν σε προηγούμενες συνόδους κορυφής, και ότι θα παρουσιάσουν τα
αποτελέσματά τους στην Σεργέστη αυτό το καλοκαίρι.

Κεντρική Σράπεζα: Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του σερβικού
τραπεζικού συστήματος
το τέλος Δεκεμβρίου του 2016, το μερίδιο των προβληματικών δανείων στο
σύνολο των δανείων μειώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το
τέλος του 2015, φθάνοντας το 17,03%, σύμφωνα με την Εθνική Σράπεζα της
ερβίας (NBS). Σο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σερβικό
τραπεζικό τομέα έχει σημειώσει χαμηλό ποσοστό ρεκόρ σε σύγκριση με τα 4
προηγούμενα έτη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της
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στρατηγικής και των σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των προβληματικών
δανείων, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Σράπεζας. Η NBS πρόσθεσε, εξάλλου,
ότι το 2016 έχει πλήρως υλοποιηθεί το πρόγραμμα που παρέχεται από το σχέδιο
δράσης για την ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χειριστούν τα
προβληματικά δάνεια, μέσω αναδιάρθρωσης του χρέους, πρακτικές υπηρεσιών
τήρησης λογιστικών βιβλίων, αυξημένη διαφάνεια σε σχέση με την ποιότητα των
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και το σύστημα αναφορών στις ρυθμιστικών
αρχών σχετικά με τα προβληματικά δάνεια. Η κεντρική τράπεζα δεσμεύθηκε ότι
θα εξακολουθήσει να εστιάζει στα προβληματικά δάνεια, προκειμένου να
διαφυλαχθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ε ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης η ερβία
Η οικονομική ανάκαμψη της ερβίας καθώς και η ανάπτυξη ύψους 2,8% του ΑΕΠ
το 2016, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και των
εξαγωγών κατά 10%, σημείωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Φρηματοπιστωτικών και
Οικονομικών Τποθέσεων, Υορολογίας και Σελωνείων, κ. Pierre Moscovici,
αναφερόμενους στους οικονομικούς δείκτες για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις
υποψήφιες χώρες. Η ΕΕ συμπέρανε, εξάλλου, ότι η σημαντική αύξηση των
εξαγωγών οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη
μεταποιητική βιομηχανία, αλλά και στη

ζήτηση από το πλευράς ΕΕ για

εμπορικούς εταίρους στη ερβίας. Σο 2017, το ΑΕΠ της ερβίας αναμένεται να
αυξηθεί κατά 3% και κατά 3,3% το 2018. Σο 2016, οι τιμές καταναλωτή
αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ το 2017 αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,4 % και 3,3%
το 2018. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι η τρέχουσα ισχυρή προσπάθεια
εξυγίανσης του προϋπολογισμού αναμένεται να επιβραδυνθεί, αλλά θα
παραμείνει επαρκής για την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους.
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ΔΝΣ: Η ερβία θα πρέπει να σταματήσει τις επιδοτήσεις των μη κερδοφόρων
δημόσιων εταιρειών
Ο επικεφαλής του γραφείου του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου στη ερβία, κ.
Sebastian Sosa, δήλωσε ότι η ερβία πρέπει να σταματήσει τις επιδοτήσεις προς
τις μη κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις και να βρει μακροπρόθεσμες λύσεις για
την επιτυχή λειτουργία τους. Μιλώντας σε συνέντευξη στο Bloomberg, ο κ. Sosa
δήλωσε, στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του ΔΝΣ στη ερβία
στις 27 Υεβρουαρίου, ότι οι δημοσιονομικές δαπάνες για τις μη κερδοφόρες
δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα έξοδα που
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Ο Πρωθυπουργός της ερβίας, κ. Aleksandar
Vučić, δεσμεύθηκε προς το ΔΝΣ ότι η κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις σχετικά με
την αναδιάρθρωση, κλείσιμο ή πώληση αρκετών εκατοντάδων προβληματικών
κρατικών εταιρειών (Μεταλλωρυχείο Bor, Εργοστάσιο Αμμωνίας και Λιπασμάτων
- Azotara Pančevo, Εργοστάσιο Παραγωγής Μεθανόλης και Οξικού Οξέος Metanolsko Sircetni Kompleks, κ.α.), οι οποίες κοστίζουν στον κρατικό
προϋπολογισμό περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι η
ερβία έχει μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 1,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία
για το 2016, σε σύγκριση με 6,6% το 2014, η κατάργηση των επιδοτήσεων προς
τις προβληματικές επιχειρήσεις θα εξασφαλίσει περαιτέρω βελτίωση του εν λόγω
μεγέθους. Ο επικεφαλής του γραφείου του ΔΝΣ, δήλωσε, επίσης ότι η ερβία
πρέπει να σταματήσει την επιδότηση, πληρωμή χρεών και τη χρηματοδότηση
αυτών των εταιρειών, καθώς και την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος ή φυσικού αερίου και των εισφορών κοινωνικής πρόνοιας αυτών των
νομικών προσώπων, με την εξεύρεση βιώσιμης, εναλλακτικής λύσης. Η
αντιπροσωπεία του Σαμείου συζήτησε, επίσης, την πρόοδο και οριστικοποίηση
των προηγούμενων συμφωνιών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκριση του
προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά το τελευταίο έτος της
τριετούς διευθέτησης της ερβίας με το ΔΝΣ.
***
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