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Vučić: Θα παραμείνει στη ερβία η Fiat, στην κινεζική He Steel η χαλυβουργεία
Smederevo
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vučić, θαηά ηε
δηάξθεηα ζπλνκηιίαο ηνπ κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Fiat Group Torino, θ. Alfredo
Altavilla, ην κέιινλ ηεο Fiat ζην Kragujevac είλαη "εμαζθαιηζκέλν" θαη ε Ιηαιηθή ζα
παξακείλεη ζηε εξβία γηα πνιιά αθφκα ρξφληα. Ο ίδηνο πξφζζεζε φηη ζηφρνο είλαη λα
ζπλερηζηεί ε πψιεζε ηνπ κνληέινπ 500L γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεδνκέλνπ φηη
θαηαγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Δπίζεκεο επαθέο κε
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, Vladimir Putin θαη
Dmitry Medvedev, αλακέλνληαη, εμάιινπ, ψζηε λα δνζεί, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ην
πξάζηλν θσο γηα εμαγσγέο απηνθηλήησλ πξνο ηε Ρσζία,. Ο Πξσζππνπξγφο επηβεβαίσζε,
ηέινο, φηη ε He Steel έρεη αλαιάβεη ηε ραιπβνπξγεία ζην Smederevo, ππελζπκίδνληαο φηη
ππεγξάθε ζπκθσλία πψιεζεο έλαληη 46 εθαη. επξψ, κε κνλαδηθφ πιεηνδφηε ηελ ελ ιφγσ
θηλεδηθή εηαηξεία, ζηηο 18 Απξηιίνπ.
Οργανισμός Σουρισμού Βελιγραδίου: Αυξάνεται ο αριθμός ξένων τουριστών
Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, ε εξβία έρεη θαηαγξάςεη αθίμεηο 2,8 εθ. ηνπξηζηψλ,
ήηνη 16% πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη πέξπζη. Η εηζξνή μέλσλ λνκηζκάησλ θαηά ηνπο πξψηνπο
5 κήλεο ηνπ 2016 αλήιζε ζε 252 εθαη. επξψ, επίζεο 16% πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Καηά ην ηξέρνλ έηνο, ε εξβία αλακέλεηαη λα
ζεκεηψζεη ξεθφξ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηφζν φζνλ αθνξά ζην εηζφδεκα, φζν θαη
ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ. χκθσλα κε αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ Βειηγξαδίνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (53%) ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ
επηζθέθζεθε ην Βειηγξάδη, ελψ αθνινπζνχλ νξεηλνί ηαμηδησηηθνί πξννξηζκνί θαη θέληξα
επεμίαο (spa). πλνιηθά 315.362 ηνπξίζηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 59.954 ήηαλ εγρψξηνη
επηζθέπηεο (αχμεζε 11%), επηζθέθζεθαλ ην Βειηγξάδη θαηά ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο
ηνπ έηνπο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 14%, ελ ζπγθξίζεη κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν
ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Ο Οξγαληζκφο ππνγξάκκηζε ηελ αχμεζε θαηά 11% ησλ
δηαλπθηεξεχζεσλ, θζάλνληαο ζε 676.018 απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Μάην ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο. Κπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ είλαη νη Σνπξθία, Κξναηία,
Βνπιγαξία, Διιάδα θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε.
ε ανοδική πορεία η πιστωτική δραστηριότητα
χκθσλα κε ηελ εξβηθή Έλσζε Σξαπεδψλ, ηα δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο, επηρεηξεκαηίεο
θαη ηδηψηεο ζηε εξβία αλήιζαλ ζε 2.198 δηο. δελάξηα ζηα ηέιε ηνπ Ινπλίνπ, ήηνη
απμεκέλα θαηά 1.8% ζε ζρέζε κε ην κήλα Μάην. Σα δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο αλήιζαλ
ζε 1.401 δηο. Γελάξηα θαηαγξάθνληαο αχμεζε 2% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Μάην, ελψ ηα
δάλεηα πξνο ηδηψηεο απμήζεθαλ θαηά 1,3%, ζε 751 δηο δελάξηα. Πνζνζηφ 16,1% ησλ
επηρεηξεκαηηψλ θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ, έλαληη ηνπ 7,3%
ησλ πνιηηψλ.
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Αλλαγές φορολογικής διαδικασίας προαναγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών
Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, θ. Dušan Vujović, πξναλήγγεηιε αιιαγέο ζηε
θνξνινγηθή δηαδηθαζία, επηζεκαίλνληαο φηη ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο
επηβαξχλεηαη απφ πνιχπινθεο θαη δαπαλεξέο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο, αδηαθαλέο
θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ειιηπψο νξγαλσκέλε θαη αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλε
θνξνινγηθή δηνίθεζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξφθεηηαη λα δνζεί ζην πξφβιεκα ηεο
αλαπνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ, θαζψο
θαη ζηνπο ππεξβνιηθνχο θφξνπο ππέξ ηξίησλ πνπ βαξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο.
34.3 δις. δηνάρια το κέρδος της Εθνικής Σράπεζας το 2015
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπνξηθψλ ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, ε ηειεπηαία ζεκείσζε πέξπζη θέξδνο 34.3 δηο. Γελ. Σν
2014 ηα θέξδε αλήιζαλ ζε 80.7 δηο, ελψ ην 2013 ζεκεηψζεθαλ δεκίεο χςνπο 43.6 δηο.
Καηά ην 2015, ηα κεγαιχηεξα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηεο Σξάπεδαο αθνξνχζαλ ζε ηφθνπο,
ζπγθεθξηκέλα, ηα έζνδα αλήιζαλ ζε 12.3 δηο θαη νη δαπάλεο ζε 6.8 δηο. Δμάιινπ, ε
Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θα. Jorgovanka Tabaković, ηφληζε φηη ε Κεληξηθή
Σξάπεδα έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε έλα
έηνο γεκάην πξνθιήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, εηδηθά, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Brexit θαη ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.
9,29 δις. ευρώ τα αποθεματικά του ξένου νομίσματος της σερβικής Κεντρικής
Σράπεζας στα τέλη του Ιουνίου
χκθσλα κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο (NBS) ηα απνζεκαηηθά ζε μέλν λφκηζκα, ζηα
ηέιε ηνπ Ινπλίνπ η.ε., αλήιζαλ ζε 9,29 δηο. επξψ. Σα πξναλαθεξζέληα απνζεκαηηθά
θαιχπηνπλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ1) ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 219%,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 6 κελψλ εηζαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Η θαζαξή αμία ησλ
απνζεκάησλ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 27.3 δηο επξψ. Σνλ πεξαζκέλν κήλα, ην δελάξην
νλνκαζηηθά απνδπλακψζεθε έλαληη ηνπ επξψ θαηά 0,2%, ελψ ε θεληξηθή ηξάπεδα
παξελέβε αγνξάδνληαο 30 εθαη. επξψ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, θαη
πνπιψληαο 80 εθαη. επξψ, κε ζθνπφ ηελ ραιάξσζε ησλ ππεξβνιηθψλ εκεξήζησλ
δηαθπκάλζεσλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.
Έτοιμη η ΕΚΣ να συμβάλει στην επίλυση των κόκκινων δανείων
Δθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο εμέθξαζαλ ηελ εηνηκφηεηα ηεο
ηειεπηαίαο λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαζψο
θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
3

ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ
Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου-Αυγούστου 2016

εξβίαο. Σν κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξάπεδαο, θ. Benoit Coeuré,
ζπλνκίιεζε κε ην έξβν Πξσζππνπξγφ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηελ επηξξνή ηεο εξβίαο ζηελ
νηθνλνκία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ, θαηά ηε
ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε θαη ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ Brexit, καδί κε ηα
ζρεδηαδφκελα κέηξα ηεο ΔΚΣ, ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε αγνξά θαη λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εμφδνπ ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ ΔΈ.
Vučić: εύκολα θα αποσυρθούν οι κατηγορίες για πρακτικές ντάμπιγκ
χκθσλα κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vučić, ε εξβία δελ ζα
αληηκεησπίζεη πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ζηηο Βξπμέιιεο φηη ε ραιπβνπξγεία
Smederevo δελ εμήγαγε ράιπβα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ηηκέο ληάκπηλγθ θαη
πξφζζεζε φηη ππήξμαλ αζάθεηεο θαη ιαλζαζκέλεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο, εμ’αηηίαο ησλ νπνίσλ ε εξβία είρε πεξηέιζεη ζε δχζθνιε ζέζε.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε Έλσζε ησλ Δπξσπαίσλ Παξαγσγψλ Υάιπβα (Eurofer), θαηεγφξεζε
ηηο πέληε ρψξεο πνπ εμάγνπλ ράιπβα πξνο ηελ ΔΔ -εξβία, Ρσζία, Ιξάλ, Βξαδηιία θαη
Οπθξαλία- γηα πξαθηηθή ληάκπηλγθ. Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ηεο εξβίαο έρεη
ζρεκαηίζεη κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, ε νπνία
δξνκνινγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο Eurofer. Η
έξεπλα ζα ειέγμεη ηελ πεξίνδν 1ε Ινπιίνπ 2015 - 30 Ινπλίνπ 2016, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ε ραιπβνπξγεία Smederevo βξηζθφηαλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο ΗΡΚ Engineering.
Επιμένει στην παράταση προθεσμίας του ρωσικού δανείου η Mihajlović
Η Τπνπξγφο Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα Zorana Mihajlović, δήισζε
φηη επηκέλεη ζηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ξσζηθνχ δαλείνπ (Γεθέκβξηνο 2017),
δεδνκέλνπ φηη ε παχζε ζηελ εθηέιεζή ηνπ ζα επηθέξεη ηε δηαθνπή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
εξγαζηψλ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζεξβηθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Μηιψληαο ζηε θξαηηθή
ηειεφξαζε RTS, ε Τπνπξγφο ππελζχκηζε φηη ε εξβία έιαβε ην ξσζηθφ δάλεην ην 2008,
σζηφζν, απφ ην 2013 δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη νχηε έλα δνιάξην, ζεκεηψλνληαο φηη ε
ζπλνιηθή αμία ηνπ δαλείνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζηδεξνδξφκσλ αλέξρεηαη ζε 800
εθαη. δνιάξηα. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκθσλία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 338 εθαη. δνιαξίσλ
απφ ηελ πξναλαθεξζείζα πηζησηηθή γξακκή, γηα ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο λέαο
ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο Stara Pazova-Novi Sad, κήθνπο 43 ρκ, ππεγξάθε ζηηο 15
Ινπιίνπ η.ε., ην δε εθηακηεπκέλν κεξίδην ηνπ δαλείνπ (80 εθαη. δνιάξηα) δηαηέζεθε ζηελ
αλαθαηαζθεπή ελφο ηκήκαηνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βειηγξαδίνπ-Bar απφ ην
Resnik (πξνάζηην ηνπ Βειηγξαδίνπ) κέρξη ην Valjevo (δπηηθή εξβία), κήθνπο 77
ρηιηνκέηξσλ.
υνομιλίες για έργα υποδομής Mihajlović-Κινέζου πρέσβη
Η Τπνπξγφο Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα. Zorana Mihajlović,
ζπλαληήζεθε κε ηνλ Κηλέδν πξέζβε ζηε εξβία, θ. Li Manchang, γηα λα ζπδεηήζνπλ
επθαηξίεο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ
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ζε έξγα ππνδνκήο. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ, θχξην αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε
πεξηθεξεηαθή παξάθακςε ηνπ Βειηγξαδίνπ, γηα ηελ νπνία Μλεκφλην Κνηλήο Τινπνίεζεο
αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί κε ηηο εηαηξείεο Sinohydro (Κίλα) θαη Azvirt (Αδεξκπατηδάλ).
Οη δχν ζπλνκηιεηέο ζπδήηεζαλ επίζεο ηελ θαηαζθεπή ηνπ Παλεπξσπατθνχ Γηαδξφκνπ
XI (ηκήκα Surcin-Obrenovac), πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ θηλεδηθή Lu
Shan, ε νπνία ζπκθσλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Κηλέδνπ
Πξνέδξνπ, θ. Xi Jinping, ζηε εξβία. Ο Πξέζβεο θ. Manchang ππνγξάκκηζε ηε κεγάιε
ζπκβνιή ηεο εξβίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ,
ππελζπκίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ ππνγξαθφκελσλ ζπκθσληψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο πξνεδξηθήο επίζθεςεο.
Πώληση επταετών ομολόγων συνολικής αξίας 28.3 δις δηνάρια
Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο ηεο εξβίαο πξνέβε ζηελ πψιεζε ζε
δεκνπξαζία, ζηηο 19 Ινπιίνπ η.ε., επηαεηψλ νκνιφγσλ, ζπλνιηθήο αμίαο 28.3 δηο
δελαξίσλ. Η ζπλνιηθή έθδνζε νκνιφγσλ ήηαλ αμίαο 110 δηο. δελάξηα, κε ζηφρν ηελ
πψιεζε 30 δηο. Γελ., ελψ ε δήηεζε αλήιζε ζηα 41.5 δηο. δελάξηα. Σα ρξεφγξαθα
πσιήζεθαλ κε εηήζηα απφδνζε 5,98% (4,77 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξα ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία Μαξηίνπ 2015) θαη κε εκεξνκελία ιήμεο 21 Ινπιίνπ
2023.
υνάντηση Vučić με εκπροσώπους ΠΣ και ΔΝΣ
Ο Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vučić, πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε, ζην
Βειηγξάδη, κε εθπξνζψπνπο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (ΠΣ) θαη ηνπ Γηεζλνχο
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), θαηά ηελ νπνία αμηνινγήζεθαλ νη πξφζθαηεο
νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ελψ κειεηήζεθαλ ελδερφκελεο πεξηθνπέο εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ θαη ε επεμεξγαζία ελφο ζρεδίνπ βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ζηε ζεξβηθή ΓΔΗ. Ο επηθεθαιήο ηεο ΠΣ ζην Βειηγξάδη, θ. Toni Verheijen,
δήισζε φηη ε εξβία έρεη επηηχρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηφληζε ηδηαίηεξα ηελ
ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ηε βνήζεηα ησλ ζεηηθψλ
δεκνζηνλνκηθψλ ηάζεσλ. Ο θ.Vučić επεζήκαλε φηη νη ηειεπηαίνη κήλεο ήηαλ θξίζηκνη γηα
ηελ αλάθακςε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη επραξίζηεζε ηελ ΠΣ γηα ηε ζεκαληηθή
βνήζεηα ζηελ πνξεία νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ηεο ρψξαο. ηε
ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Dušan Vujović θαη o
Τπνπξγφο Δμφξπμεο θαη Δλέξγεηαο, θ. Aleksandar Antić.
Τπουργός Γεωργίας: ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας
χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ Γεσξγίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, θα. Snežana
Bogosavljević Bošković, ε εξβία έρεη πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Παξφηη νη εθηάζεηο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο απμήζεθαλ θαηά
65% ζε ζχγθξηζε κε ην 2014, ε ίδηα ηφληζε φηη απηή ε κνξθή παξαγσγήο δελ
αλαπηχζζεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, έρνληαο θαηά λνπ φηη ε εξβία δηαζέηεη
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γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ θξνχησλ.
Πξφζζεζε φηη ην Τπνπξγείν ππνζηεξίδεη θαη επηρνξεγεί ηα πξνγξάκκαηα βηνινγηθήο
παξαγσγήο (θχηεπζε, αγνξά δελδξπιιίσλ, εγθαηάζηαζε δηθηχσλ θηι.).
Μέσος καθαρός μισθός: 46.450 δηνάρια τον Ιούνιο
χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο, ν κέζνο θαζαξφο κεληαίνο κηζζφο αλήιζε, ηνλ Ινχλην 2016, ζε 46.450
δελάξηα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 5,7% σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή θαη 5,6% σο πξνο
ηελ πξαγκαηηθή αμία, ζε ζχγθξηζε κε ην κήλα Μάην. ε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν
πέξζη, ν κέζνο φξνο ησλ θαζαξψλ εηζνδεκάησλ απμήζεθε θαηά 4,2% ζε νλνκαζηηθή θαη
3,9 % ζε πξαγκαηηθή αμία. Δμάιινπ, ν κέζνο κηθηφο κηζζφο ηνλ Ινχλην ήηαλ 64.019
δελάξηα, απμεκέλνο θαηά 5,8% ζε νλνκαζηηθή θαη 5,7% ζε πξαγκαηηθή αμία ζε
ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη θαηά 4,4% θαη 4,1% αληίζηνηρα ζε ζχγθξηζε κε
ηελ ίδηα πεξζηλή πεξίνδν. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο
απμήζεθε θαηά 4,3% ζε νλνκαζηηθή θαη 4,2% ζε πξαγκαηηθή αμία, ζε ζχγθξηζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ παξφκνηεο ηάζεηο ζεκεηψζεθαλ θαη γηα
ην κέζν αθαζάξηζην κεληαίν εηζφδεκα.
Νέος Διευθύνων σύμβουλος της Tetra Pak South East Europe, με έδρα στο
Βελιγράδι
Νένο Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηεο
κεγαιχηεξεο εηαηξείαο παξαγσγήο ζπζθεπαζηψλ, επεμεξγαζίαο ηξνθήο θαη ζπζθεπαζίαο,
Tetra Pak, νξίζηεθε ν θ. Francesco Faella. Ο θ. Faella ζα έρεη έδξα ην Βειηγξάδη θαη ζα
είλαη ππεχζπλνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο γηα ηηο 14 αγνξέο ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο εξβία, Διιάδα, Κξναηία θαη
Ρνπκαλία. Μηιψληαο γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ν λένο δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο ηφληζε ηελ ακεηάβιεηε επηηαθηηθή αλάγθε δηαζθάιηζεο κεζφδσλ
επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πςειφηεξα πξφηππα
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. εκεηψλεηαη φηη ε Tetra Pak απαζρνιεί πεξίπνπ 23.000
εξγάηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο.
71,9% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της ερβίας στα τέλη Ιουνίου
χκθσλα κε ην ζεξβηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζε 24.18 δηο. επξψ ή 71,9% ηνπ ΑΔΠ
αλήιζε ζην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ ην δεκφζην ρξένο ηεο εξβίαο. Σνλ Μάην, ην δεκφζην
ρξένο αλήιζε ζε 24.29 δηο επξψ, ήηνη 71,7% ηνπ ΑΔΠ. ηα ηέιε ηνπ πξνεγνπκέλνπ
έηνπο, ην δεκφζην ρξένο αλήιζε ζε 24.8 δηο. επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 76% ηνπ ΑΔΠ,
ελψ δχν ρξφληα πξηλ, ε αληίζηνηρε αμία αλήιζε ζε 22.76 δηο. ή 70,4% ηνπ ΑΔΠ (2013 –
20,14 δηο.,59,6%, 2000 – 14,17 δηο, 201,2%). Η ρακειφηεξε αμία ζεκεηψζεθε ην 2008,
ήηνη 8.78 δηο επξψ-28,3% ηνπ ΑΔΠ. Η λνκνζεζία ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πεξηνξίδεη ζε 45% ηνπ ΑΔΠ ην χςνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
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ταθερές και με επαρκή ρευστότητα οι τράπεζες, προτεραιότητα τα προβληματικά
δάνεια
χκθσλα κε ηε Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, θα. Jorgovanka Tabaković,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 2015, ην ζεξβηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη
ζηαζεξφ, πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηνπνίεζεο. Η ίδηα ηφληζε φηη ε επίιπζε ηνπ
δεηήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ παξακέλεη κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, αλαθέξνληαο φηη ην κεξίδην ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ κεηψζεθε
θαηά 1,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ έηνπο θαη αλέξρεηαη
ζε 20,3%. Δμάιινπ, νη παξεκβάζεηο Σξάπεδαο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ζε ρακειφ
επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη ζηε δηαζθάιηζε ζρεηηθήο
ζηαζεξφηεηαο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο. Καηαιήγνληαο, ε Γηνηθεηήο ππνγξάκκηζε
φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πψιεζεο θαη αγνξάο ησλ
εγρψξησλ ηξαπεδψλ, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ ελνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο.
Τπουργείο Οικονομικών: 413 εκατ. δηνάρια θα διατεθούν σε 32 τοπικά έργα
Σν πνζφ ησλ 413 εθαη. δελαξίσλ ζα δηαηεζεί απφ ην ζεξβηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε
32 έξγα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα
ην βηνηηθφ επίπεδν, ζε πφιεηο θαη δήκνπο ζε φιε ηε εξβία. Σα ελ ιφγσ έξγα ζα
δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Let’s Build Together», ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα θαηαζθεπήο ή αλνηθνδφκεζεο λεπηαγσγείσλ,
ζρνιείσλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηδξπκάησλ θαη νδηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Η
ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 966 εθαη. δελάξηα, ην δε
Τπνπξγείν ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ην 50% εθάζηνπ έξγνπ, ελψ νη ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο
ζα θαιχςνπλ ην ππφινηπν απφ ην δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ. Σν Τπνπξγείν πινπνηεί ην
αλσηέξσ πξφγξακκα απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη ηηο
ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο.
Dittmann: οι γερμανικές επιχειρήσεις δημιουργούν 31 000 θέσεις εργασίας στη
ερβία
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ γεξκαλνχ Πξέζβε ζηε εξβία, θ. Alex Dittmann, θαηά ηελ
επίζθεςή ηνπ ζηελ πφιε Šabac, έδξα ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο Hemofarm, ε νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη σο ζπγαηξηθή ηεο γεξκαληθήο Stada, ε ρψξα ηνπ έρεη επελδχζεη 1,6
εθαη. επξψ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 31.000 ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ ησλ 350 επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία. Ο Γήκαξρνο ηεο πφιεο Šabac, θ. Nebojša
Zelenović, δήισζε φηη ε πφιε ήηαλ «θαηάιιεινο ηνπνζέηεζε» γηα ηνπο Γεξκαλνχο
επελδπηέο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Hemofarm, θ. Dragan Tošić, εμήγεζε φηη ε
εηαηξεία κέρξη ζηηγκήο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 38 ρψξεο θαη ζε ηξεηο επείξνπο, κε 357
εξγαδνκέλνπο, εμάγεη δε ην 76% ηεο παξαγσγήο. Πεξαηηέξσ αλέθεξε φηη θαηά ην 2015 ε
Hemofarm πξνψζεζε κία κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, αμίαο 1,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ,
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ελψ ε εηήζηα επέλδπζε ζπλνιηθνχ χςνπο 4,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζα έρεη νινθιεξσζεί
κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2016.
Αύξηση κατά 17,9% των σερβικών εξαγωγών προς τη Ρώσια
Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο εξβίαο πξνο ηε Ρσζία, απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Ινχλην
2016 απμήζεθαλ, θαηά 17,9%, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε δε αμία ηνπο αλήιζε
ζε 379,8 εθαη. δνιάξηα. Δηδηθφηεξα, ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο πξνο
ηε ξσζηθή αγνξά απνηεινχζαλ ηα πξντφληα δηαηξνθήο, εμαγσγέο νη νπνίεο, θαηά ηελ
παξαηεξνχκελε πεξίνδν, ήηαλ αμίαο 155 εθαη. δνιαξίσλ, ζρεδφλ θαηά 25% πςειφηεξεο
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015,. Κπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα ήηαλ
θξέζθα κήια, αμίαο 65 εθαη. δνιαξίσλ (69% αχμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο),
αθνινπζνχλ θξέζθεο θξάνπιεο κε 16,3 εθαη. δνιάξηα (αχμεζε 94%), ελψ
ηεηξαπιαζηάζηεθε ε αμία ησλ εμαγσγψλ ξνδάθηλσλ θαη λεθηαξηληψλ, αλεξρφκελε ζε 8
εθαη. δνιάξηα, ε δε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ θεξαζηψλ θαη ησλ βπζζίλσλ ήηαλ 8,2
εθαη. δνιάξηα. χκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ εξβηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ε
ζηαζεξφηεηα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ην ξνχβιη θαηά ην 2016 είρε ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο ζηε Ρσζία. Οη κεγαιχηεξνη εμαγσγείο
πξνο ζηε Ρσζία είλαη: Vary DOO Valjevo, Hemofarm AD Vrsac, Tigar Tyres DOO,
Real Knitting DOO, Gajdobra and Tarkett DOO, Backa Palanka.
Εμπορικό Επιμελητήριο: αύξηση των επενδύσεων για το περιβάλον σε 3% μέχρι
το 2021
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ εξβηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, θ.
Zoran Vujović, νη δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ αλέξρνληαη ζήκεξα ζε 0,9%
ηνπ ΑΔΠ, αιιά ζρεδηάδεηαη λα απμεζνχλ ζε 3% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2021. Δμεγψληαο ην
ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν θ.
Vujović ππνγξάκκηζε φηη πεξίπνπ 11 δηο. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε βηψζηκε βηνκεραληθή
παξαγσγή, ηηο ππνδνκέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (2,8 δηο) θαη πδάησλ (5.6 δηο) κέρξη
ην 2019. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ππελζχκηζε φηη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε
εξβία είρε ελαξκνληζηεί κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ, θαζψο
θαη έθαλε κηα ζεκαληηθή πξφνδν, θαζηζηψληαο δπλαηή γηα ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ην
Κεθάιαην 27 ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νινθιήξσζεο, πνπ ζα μεθηλήζεη κέρξη ηα ηέιε ηνπ
έηνπο, ή ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ.
Vučić: 19.6 δις. δηνάρια το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού
Ο πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vučić, δήισζε ζηηο 9 Απγνχζηνπ η.ε., φηη ν
εζληθφο πξνυπνινγηζκφο παξνπζίαζε ην πιεφλαζκα 19.6 δηο. δελάξηα, γεγνλφο πνπ δελ
έρεη επαλαιεθζεί ζηε λεψηεξε ηζηνξία ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
κεηψζεθε θαηά ην ήκηζπ ην ηειεπηαίν έηνο, απφ 6,6% ζε 3,4%. Υάξε ζηηο
κεηαξξπζκίζεηο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απμήζεθε απφ 0,8% πέξζη, ζε 3,5%
θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016. Παξνπζηάδνληαο ην λέν πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο
ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ν θ. Vučić δήισζε φηη ράξε ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε
εξβία ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο ηνπ δεκνζίνπ. χκθσλα
κε ηνλ ίδην, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζα επηηαρπλζεί πεξαηηέξσ, ελζαξξχλνληαο ηελ
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θαηαλάισζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Γηεπθξίληζε, εμάιινπ, φηη
θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2016, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο
απαζρνινχλ πεξί ηα 124.000 άηνκα. Δπίζεο ζπλεράξε ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ
επηηπρή δηαηήξεζε ρακεινχ πνζνζηνχ πιεζσξηζκνχ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο. Σέινο, ν θ. Vučić ππνγξάκκηζε πσο βαζηθφ θαζήθνλ γηα ην λέν ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην ζηηο επφκελεο 100 εκέξεο ζα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο, σο πξναπαηηνχκελν γηα φιεο ηηο άιιεο κεηαξξπζκίζεηο.
NIS Gazpromneft : κέρδος 3.1 δις. δηνάρια στο πρώτο εξάμηνο του 2016
Η εηαηξεία κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, NIS Gazpromneft αλαθνίλσζε φηη έρεη
δηαηεξήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, αθνχ
πξαγκαηνπνίεζε θέξδνο 3.1 δηο. δελάξηα Η πσινχκελε πνζφηεηα πξντφλησλ πεηξειαίνπ
θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2016 αλήιζε ζε 1 522 000 ηφλνπο, ήηνη 6%
πεξηζζφηεξν ελ ζπγθξίζεη κε πέξζη. ε μέλεο αγνξέο, νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά
38%ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε δε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηε ιηαληθή αγνξά
ηεο εξβίαο απμήζεθε θαηά 1%, αλεξρφκελε ζε 43%. Ο ζπλνιηθφο φγθνο παξαγφκελνπ
πεηξειαίνπ θαη ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ήηαλ 1.750.000 ηφλνπο (αχμεζε 16%). Σα
απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ απμήζεθαλ θαηά 3,7%, ελψ ε παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 27% ελ ζπγθξίζεη κε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. Καηά ην
πξψην εμάκελν ηνπ 2016, νη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 76.3
δηο. δελάξηα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 13% ελ ζπγθξίζεη κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ
2015.
Πωλήθηκαν τα τριαετή ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 16.36 δις δηνάρια
Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο ηεο εξβίαο πξνέβε ζηελ πψιεζε ζε
δεκνπξαζία, ζηηο 11 Απγνχζηνπ η.ε., ηξηεηψλ νκνιφγσλ, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο
16.36 δηο δελάξηα. Σα ρξεφγξαθα πσιήζεθαλ κε εηήζηα απφδνζε 5% θαη εκεξνκελία
σξίκαλζεο ηελ 22 Φεβξνπαξίνπ 2019. Η εηήζηα απφδνζε ηνπο ήηαλ 0,37 εθαηνζηηαίεο
κνλάδεο ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 24 Ινπλίνπ 2016.
Ελαφρά αύξηση δανείων στη ερβία, οριακή μείωση του επιτοκίου υπερημερίας
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ πιιφγνπ ησλ εξβηθψλ Σξαπεδψλ, ζηηο 15 Απγνχζηνπ
η.ε., ηα ζπλνιηθά ρξέε επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ ζηε εξβία αλήιζαλ ζε 2,21 δηο.
δελάξηα ζηα ηέιε ηνπ Ινπιίνπ, ήηνη 0,6% πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Ινχλην. Σα ρξέε ησλ
εηαηξεηψλ ζπλέβαιαλ κε 1,41 δηο δελ. (αχμεζε 0,2%) ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ πξνεγνχκελν
κήλα, ηα δε ηδησηηθά απμήζεθαλ θαηά 1,3% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξαζκέλν κήλα,
αληίζεηα, ηα δάλεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ κεηψζεθαλ θαηά 0,2%, ζε 46,4 δηο. δελάξηα. ηα
ηέιε ηνπ Ινπιίνπ, ην 11,4% ησλ δαλείσλ ήηαλ αθεξέγγπα, πνζνζηφ ην νπνίν
αληηπξνζψπεπεη κείσζε 0,6% απφ ηνλ Ινχιην.
1,1 δις. Ευρώ τα εμβάσματα από τη σερβική διασπορά στους πρώτους πέντε
μήνες του 2016.
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Καηά ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ 2016, ε ζεξβηθή δηαζπνξά απέζηεηιε 1,1 δηο. επξψ
πξνο ηε εξβία, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ην ελ ιφγσ πνζφ ήηαλ θαηά
100 000 επξψ πςειφηεξν. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ απεζηάιε
απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Διβεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαιιία, ρψξεο νη νπνίεο θηινμελνχλ
ηηο κεγαιχηεξεο ζεξβηθέο θνηλφηεηεο. Η εηήζηα εηζξνή εκβαζκάησλ έρεη θαηά ηα
ηειεπηαία πέληε ρξφληα αλέιζεη ζε ζρεδφλ 2,7 δηο. επξψ, δειαδή, ζε πεξίπνπ 8,2% ηνπ
ζεξβηθνχ ΑΔΠ. χκθσλα κε έθζεζε ηεο ζεξβηθήο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ην έηνο 2015, νη
έξβνη πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ είραλ απνζηείιεη ζηε ρψξα ζπλνιηθά 2.86 δηο
επξψ, 9.7% πεξηζζφηεξν απφ ην 2014.
Τπουργείο Οικονομικών: 413 εκατ. δηνάρια θα διατεθούν σε 32 τοπικά έργα
Σν πνζφ ησλ 413 εθαη. δελαξίσλ ζα δηαηεζεί απφ ην ζεξβηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε
32 έξγα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα
ην βηνηηθφ επίπεδν, ζε πφιεηο θαη δήκνπο ζε φιε ηε εξβία. Σα ελ ιφγσ έξγα ζα
δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Let’s Build Together», ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα θαηαζθεπήο ή αλνηθνδφκεζεο λεπηαγσγείσλ,
ζρνιείσλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηδξπκάησλ θαη νδηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Η
ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 966 εθαη. δελάξηα, ην δε
Τπνπξγείν ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ην 50% εθάζηνπ έξγνπ, ελψ νη ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο
ζα θαιχςνπλ ην ππφινηπν απφ ην δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ. Σν Τπνπξγείν πινπνηεί ην
αλσηέξσ πξφγξακκα απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη ηηο
ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο.
Dittmann: οι γερμανικές επιχειρήσεις δημιουργούν 31 000 θέσεις εργασίας στη
ερβία
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ γεξκαλνχ Πξέζβε ζηε εξβία, θ. Alex Dittmann, θαηά ηελ
επίζθεςή ηνπ ζηελ πφιε Šabac, έδξα ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο Hemofarm, ε νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη σο ζπγαηξηθή ηεο γεξκαληθήο Stada, ε ρψξα ηνπ έρεη επελδχζεη 1,6
εθαη. επξψ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 31.000 ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ ησλ 350 επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία. Ο Γήκαξρνο ηεο πφιεο Šabac, θ. Nebojša
Zelenović, δήισζε φηη ε πφιε ήηαλ «θαηάιιεινο ηνπνζέηεζε» γηα ηνπο Γεξκαλνχο
επελδπηέο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Hemofarm, θ. Dragan Tošić, εμήγεζε φηη ε
εηαηξεία κέρξη ζηηγκήο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 38 ρψξεο θαη ζε ηξεηο επείξνπο, κε 357
εξγαδνκέλνπο, εμάγεη δε ην 76% ηεο παξαγσγήο. Πεξαηηέξσ αλέθεξε φηη θαηά ην 2015 ε
Hemofarm πξνψζεζε κία κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, αμίαο 1,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ,
ελψ ε εηήζηα επέλδπζε ζπλνιηθνχ χςνπο 4,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζα έρεη νινθιεξσζεί
κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2016.
Αύξηση κατά 17,9% των σερβικών εξαγωγών προς τη Ρωσία
Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο εξβίαο πξνο ηε Ρσζία, απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Ινχλην
2016 απμήζεθαλ, θαηά 17,9%, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε δε αμία ηνπο αλήιζε
ζε 379,8 εθαη. δνιάξηα. Δηδηθφηεξα, ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο πξνο
ηε ξσζηθή αγνξά απνηεινχζαλ ηα πξντφληα δηαηξνθήο, εμαγσγέο νη νπνίεο, θαηά ηελ
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παξαηεξνχκελε πεξίνδν, ήηαλ αμίαο 155 εθαη. δνιαξίσλ, ζρεδφλ θαηά 25% πςειφηεξεο
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015,. Κπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα ήηαλ
θξέζθα κήια, αμίαο 65 εθαη. δνιαξίσλ (69% αχμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο),
αθνινπζνχλ θξέζθεο θξάνπιεο κε 16,3 εθαη. δνιάξηα (αχμεζε 94%), ελψ
ηεηξαπιαζηάζηεθε ε αμία ησλ εμαγσγψλ ξνδάθηλσλ θαη λεθηαξηληψλ, αλεξρφκελε ζε 8
εθαη. δνιάξηα, ε δε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ θεξαζηψλ θαη ησλ βπζζίλσλ ήηαλ 8,2
εθαη. δνιάξηα. χκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ εξβηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ε
ζηαζεξφηεηα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ην ξνχβιη θαηά ην 2016 είρε ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο ζηε Ρσζία. Οη κεγαιχηεξνη εμαγσγείο
πξνο ζηε Ρσζία είλαη: Vary DOO Valjevo, Hemofarm AD Vrsac, Tigar Tyres DOO,
Real Knitting DOO, Gajdobra and Tarkett DOO, Backa Palanka.
Εμπορικό Επιμελητήριο: αύξηση των επενδύσεων για το περιβάλον σε 3% μέχρι
το 2021
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ εξβηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, θ.
Zoran Vujović, νη δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ αλέξρνληαη ζήκεξα ζε 0,9%
ηνπ ΑΔΠ, αιιά ζρεδηάδεηαη λα απμεζνχλ ζε 3% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2021. Δμεγψληαο ην
ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν θ.
Vujović ππνγξάκκηζε φηη πεξίπνπ 11 δηο. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε βηψζηκε βηνκεραληθή
παξαγσγή, ηηο ππνδνκέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (2,8 δηο) θαη πδάησλ (5.6 δηο) κέρξη
ην 2019. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ππελζχκηζε φηη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε
εξβία είρε ελαξκνληζηεί κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ, θαζψο
θαη έθαλε κηα ζεκαληηθή πξφνδν, θαζηζηψληαο δπλαηή γηα ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ην
Κεθάιαην 27 ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νινθιήξσζεο, πνπ ζα μεθηλήζεη κέρξη ηα ηέιε ηνπ
έηνπο, ή ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ.
Vučić: 19.6 δις. δηνάρια το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού
Ο πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vučić, δήισζε ζηηο 9 Απγνχζηνπ η.ε., φηη ν
εζληθφο πξνυπνινγηζκφο παξνπζίαζε ην πιεφλαζκα 19.6 δηο. δελάξηα, γεγνλφο πνπ δελ
έρεη επαλαιεθζεί ζηε λεψηεξε ηζηνξία ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
κεηψζεθε θαηά ην ήκηζπ ην ηειεπηαίν έηνο, απφ 6,6% ζε 3,4%. Υάξε ζηηο
κεηαξξπζκίζεηο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απμήζεθε απφ 0,8% πέξζη, ζε 3,5%
θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016. Παξνπζηάδνληαο ην λέν πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο
ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ν θ. Vučić δήισζε φηη ράξε ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε
εξβία ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο ηνπ δεκνζίνπ. χκθσλα
κε ηνλ ίδην, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζα επηηαρπλζεί πεξαηηέξσ, ελζαξξχλνληαο ηελ
θαηαλάισζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Γηεπθξίληζε, εμάιινπ, φηη
θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2016, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο
απαζρνινχλ πεξί ηα 124.000 άηνκα. Δπίζεο ζπλεράξε ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ
επηηπρή δηαηήξεζε ρακεινχ πνζνζηνχ πιεζσξηζκνχ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο. Σέινο, ν θ. Vučić ππνγξάκκηζε πσο βαζηθφ θαζήθνλ γηα ην λέν ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην ζηηο επφκελεο 100 εκέξεο ζα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο, σο πξναπαηηνχκελν γηα φιεο ηηο άιιεο κεηαξξπζκίζεηο.
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NIS Gazpromneft : κέρδος 3.1 δις. δηνάρια στο πρώτο εξάμηνο του 2016
Η εηαηξεία κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, NIS Gazpromneft αλαθνίλσζε φηη έρεη
δηαηεξήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, αθνχ
πξαγκαηνπνίεζε θέξδνο 3.1 δηο. δελάξηα Η πσινχκελε πνζφηεηα πξντφλησλ πεηξειαίνπ
θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2016 αλήιζε ζε 1 522 000 ηφλνπο, ήηνη 6%
πεξηζζφηεξν ελ ζπγθξίζεη κε πέξζη. ε μέλεο αγνξέο, νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά
38%ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ε δε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηε ιηαληθή αγνξά
ηεο εξβίαο απμήζεθε θαηά 1%, αλεξρφκελε ζε 43%. Ο ζπλνιηθφο φγθνο παξαγφκελνπ
πεηξειαίνπ θαη ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ήηαλ 1.750.000 ηφλνπο (αχμεζε 16%). Σα
απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ απμήζεθαλ θαηά 3,7%, ελψ ε παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 27% ελ ζπγθξίζεη κε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. Καηά ην
πξψην εμάκελν ηνπ 2016, νη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 76.3
δηο. δελάξηα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 13% ελ ζπγθξίζεη κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ
2015.
Πωλήθηκαν τα τριαετή ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 16.36 δις δηνάρια
Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο ηεο εξβίαο πξνέβε ζηελ πψιεζε ζε
δεκνπξαζία, ζηηο 11 Απγνχζηνπ η.ε., ηξηεηψλ νκνιφγσλ, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο
16.36 δηο δελάξηα. Σα ρξεφγξαθα πσιήζεθαλ κε εηήζηα απφδνζε 5% θαη εκεξνκελία
σξίκαλζεο ηελ 22 Φεβξνπαξίνπ 2019. Η εηήζηα απφδνζε ηνπο ήηαλ 0,37 εθαηνζηηαίεο
κνλάδεο ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 24 Ινπλίνπ 2016.
Ελαφρά αύξηση δανείων στη ερβία, οριακή μείωση του επιτοκίου υπερημερίας
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ πιιφγνπ ησλ εξβηθψλ Σξαπεδψλ, ζηηο 15 Απγνχζηνπ
η.ε., ηα ζπλνιηθά ρξέε επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ ζηε εξβία αλήιζαλ ζε 2,21 δηο.
δελάξηα ζηα ηέιε ηνπ Ινπιίνπ, ήηνη 0,6% πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Ινχλην. Σα ρξέε ησλ
εηαηξεηψλ ζπλέβαιαλ κε 1,41 δηο δελ. (αχμεζε 0,2%) ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ πξνεγνχκελν
κήλα, ηα δε ηδησηηθά απμήζεθαλ θαηά 1,3% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξαζκέλν κήλα,
αληίζεηα, ηα δάλεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ κεηψζεθαλ θαηά 0,2%, ζε 46,4 δηο. δελάξηα. ηα
ηέιε ηνπ Ινπιίνπ, ην 11,4% ησλ δαλείσλ ήηαλ αθεξέγγπα, πνζνζηφ ην νπνίν
αληηπξνζψπεπεη κείσζε 0,6% απφ ηνλ Ινχιην.
1,1 δις. Ευρώ τα εμβάσματα από τη σερβική διασπορά στους πρώτους πέντε
μήνες του 2016.
Καηά ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ 2016, ε ζεξβηθή δηαζπνξά απέζηεηιε 1,1 δηο. επξψ
πξνο ηε εξβία, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ην ελ ιφγσ πνζφ ήηαλ θαηά
100 000 επξψ πςειφηεξν. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ απεζηάιε
απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Διβεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαιιία, ρψξεο νη νπνίεο θηινμελνχλ
ηηο κεγαιχηεξεο ζεξβηθέο θνηλφηεηεο. Η εηήζηα εηζξνή εκβαζκάησλ έρεη θαηά ηα
ηειεπηαία πέληε ρξφληα αλέιζεη ζε ζρεδφλ 2,7 δηο. επξψ, δειαδή, ζε πεξίπνπ 8,2% ηνπ
ζεξβηθνχ ΑΔΠ. χκθσλα κε έθζεζε ηεο ζεξβηθήο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ην έηνο 2015, νη
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έξβνη πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ είραλ απνζηείιεη ζηε ρψξα ζπλνιηθά 2.86 δηο
επξψ, 9.7% πεξηζζφηεξν απφ ην 2014.
***
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