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Έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρασιατική Οικονομικής Ένωση περί ενιαίου
εμπορικού καθεστώτος
Οη αξρεγνί ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο (EAEU)
απνθάζηζαλ, ζε ζχλνδν θνξπθήο ζηελ Αζηάλα, λα μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε
εξβία πεξί ηεο ζέζπηζεο εληαίνπ εκπνξηθνχ θαζεζηψηνο. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο εξβίαο ζηελ Μφζρα, θνπ Sveto
Vasiljevic, ε ελ ιφγσ απφθαζε ζα επηηξέςεη ζηα ζεξβηθά εκπνξεχκαηα λα δηαηεζνχλ
ζηελ αγνξά ηεο EAEU. Ο ζέξβνο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, θ. Rasim Ljajic, πξφζζεζε φηη
θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ην ηξέρνληνο εκπνξηθνχ επηπέδνπ, θαζψο θαη ε
επέθηαζή ηνπ ζηελ εμαγσγή απηνθηλήησλ Fiat θαη νξηζκέλσλ άιισλ πξντφλησλ, φπσο
ηπξηνχ, δάραξεο, ηζηγάξσλ θαη θξαζηνχ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή
Έλσζε πεξηιακβάλεη, εθηφο ηεο εξβίαο, ηε Λεπθνξσζία, ηελ Αξκελία, ην Καδαθζηάλ,
ην Κηξγηζηάλ θαη ηε Ρσζία.
Αύξηση των σερβικών εξαγωγών στο α΄τρίμηνο 2016
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εξβηθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εμαγσγέο ηεο εξβίαο
αλήιζαλ, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016, ζε 4.7 δηο δνι.ΗΠΑ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε
11,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ελψ νη εηζαγσγέο
αλήιζαλ ζε 6 δηο.δνι.ΗΠΑ (αχμεζε 3,2%). . Η ζπλνιηθή αμία ηνπ ζεξβηθνχ εμσηεξηθνχ
εκπνξίνπ γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξηνο – Απξίιηνο 2016, ήηαλ 10.7 δηο.δνι.ΗΠΑ (αχμεζε
6,8%) ή 9.7 δηο.Δπξψ, (αχμεζε 7%). Σν έιιεηκκα εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλήιζε ζε 1.2
δηο.δνι.ΗΠΑ, κεησκέλν θαηά 19,3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν πνζνζηφ
θάιπςεο εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ αλήιζε ζε 78,5%, ζε ζχγθξηζε κε 72,5% ζηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ 2015. Μεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο εμαγσγέο (30,3%) θαηείρε ε πεξηνρή ηεο
Vojvodina , ελψ αθνινπζνχλ νη πεξηθέξεηεο ηεο Sumadija θαη δπηηθήο εξβίαο (28,1%),
ηνπ Βειηγξαδίνπ (24,7%) θαη ηεο αλαηνιηθήο εξβίαο (16,8%). Η πεξηνρή ηνπ
Βειηγξαδίνπ ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηηο εηζαγσγέο (44%), αθνινπζνχκελε απφ ηε
Vojvodina (26,1%) θαη ηε Šumadija / Γπηηθή εξβία (18,6%).Κχξηνη εκπνξηθνί εηαίξνη
ηεο ρψξαο ήηαλ ε Ιηαιία (767.8 εθαη.δνι.), Γεξκαλία (645.9 εθαη.δνι.), Βνζλία Δξδεγνβίλε (387.5 εθαη.δνι.), ε Ρνπκαλία (250.8 εθαη.δνι.) θαη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία
(243.7 εθαη.δνι.). Οη πςειφηεξεο εηζαγσγέο πξνήιζαλ απφ ηε Γεξκαλία (769.9
εθαη.δνι.), Ιηαιία (655.7 εθαη.δνι.), Ρσζηθή Οκνζπνλδία (508.9 εθαη.δνι.), Κίλα (495.9
εθαη.δνι.) θαη Οπγγαξία (280.2 εθαη.δνι.). Οη ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαηαιακβάλνπλ ην
65,5% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ρψξεο ηεο CEFTA.
Mali -IFC: πιθανή συνεργασία για μεγάλα έργα υποδομής
Ο δήκαξρνο ηνπ Βειηγξαδίνπ, θ. Sinisa Mali, πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίεο κε
αληηπξνζσπεία ηνπ International Financial Corporation (IFC), κε θχξην ζέκα ηελ
ελδερφκελε πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ πφιε ηνπ Βειηγξαδίνπ.
πκθψλεζαλ, επίζεο, γηα ζπκκεηνρή ηνπ Βειηγξαδίνπ ζην πξφγξακκα «Global Cities
Initiative», κέζσ ηνπ νπνίνπ ε IFC παξέρεη ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε
πξάζηλε αλάπηπμε θαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε.
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10 εκατ.ευρώ οι επενδύσεις της Bosch στη Σερβία το 2016
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Bosch ζηε εξβία, θαο Jovanka Jovanovic,
ε εηαηξεία θέηνο ζα επελδχζεη 10 εθαη.επξψ θαη ζα δεκηνπξγήζεη 1.300λέεο ζέζεηο
απαζρφιεζεο . Η ίδηα πξφζζεζε φηη ε Bosch ζηε εξβία πξαγκαηνπνίεζε ην 2015 θέξδνο
94 εθαηνκ.επξψ, απμεκέλν θαηά 131%, ελψ πξνζέιαβε 800 επηπιένλ εξγαδφκελνπο.
Παξφκνηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 60% αλακέλεηαη θαη ην
2016. . Αλαθνξά έγηλε επίζεο ζηελ, πξν ηεηξαεηίαο, ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε ηηο
αξρέο ηνπ Βειηγξαδίνπ, γηα δσξεά δηδαθηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο αίζνπζεο αλακνλήο 13
παηδηαηξηθψλ ηδξπκάησλ, ελψ γηα ην ηξέρνλ έηνο παξφκνηα δηαλνκή έρεη
πξνγξακκαηηζηεί ζε επηά άιια ηαηξηθά θέληξα. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη
δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε εξβία, ε εηαηξεία έρεη πξνσζήζεη πξφγξακκα
απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηελ ηερληθφ ζρνιείν ηνπ Pećinci, κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο ηνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ
εηαηξεία.
Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ο καταναλωτής
πληρώνει διπλάσιες τιμές»
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Αληαγσληζκνχ, θ. Miloje Obradovic,
ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε
ζαθείο θαη πξνβιέςηκνπο θαλφλεο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε
εξβία θαη ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ φξσλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ.
χκθσλα κε ηνλ θ. Obradovic, «Όπνπ δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο, ν θαηαλαισηήο
πιεξψλεη δηπιάζηεο ηηκέο», ελψ απαξαίηεηε είλαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ
εζληθψλ επηηξνπψλ πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο, ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία
ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εζληθψλ θνξέσλ πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, δεδνκέλνπ φηη εκθαλίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ππεξβαίλνπλ ηα θξαηηθά ζχλνξα. Η επηθεθαιήο
ηεο ζεξβηθήο νκάδαο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΔ, θα. Tanja Miscevic, δήισζε
φηη ε εξβία δελ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πεξί
αληαγσληζκνχ, ζεκεηψλνληαο φηη ε πνιηηηθή απηή πεξηειήθζε ζην θεθάιαην Θ, καδί κε
ηελ θξαηηθή βνήζεηα.
Vucic: Έξι φορές χαμηλότερο από το αναμενόμενο το έλλειμμα του
προϋπολογισμού το Μάιο
χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο εξβίαο, θνπ Aleksandar
Vucic, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε, ζην ηέινο Μαΐνπ η.ε., ζε 11.3
δηο.δελάξηα, ήηνη έμη θνξέο κηθξφηεξν απφ ην αλακελφκελν, ελψ ηα έζνδα απφ ΦΠΑ
ήηαλ θαηά 7 δηο.δελάξηα πςειφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.
Ο πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vucic, εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε γηα ην
γεγνλφο απηφ, παξφηη ην επηηξεπφκελν έιιεηκκα, ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ήηαλ πνιχ πςειφηεξν (75,4 δηο.δελάξηα). Μηιψληαο ζην
ζεξβηθφ Κνηλνβνχιην, ν θ. Vucic δήισζε φηη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ
ίδηα πεξίνδν ηνπ 2015 απφ ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο (26,3%) θαη απφ ην ΦΠΑ
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(10,3%), είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Παξάιιεια, ηφληζε φηη ηνλ Απξίιην, γηα πξψηε
θνξά, ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ππεξέβε ηα 400 επξψ, πξνζζέηνληαο φηη πξφθεηηαη γηα
αχμεζε πνπ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ αλακέλεηαη παξφκνην απνηέιεζκα θαη ζην
δεκφζην ζηα ηέιε ηνπ ηξέρνληνο θαη ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σέινο, ν
Πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε φηη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) απμήζεθε θαηά
3,5% ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δείθηε απνηειεί ε
αλάπηπμε ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο θαηά 11%. Πξφζζεζε δε φηη ηφζν ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα, φζν θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, αλακέλεηαη λα αλαζεσξήζνπλ πξνο
ηα πάλσ ηελ πξφβιεςε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ζε 2,5%, ε νπνία κπνξεί λα
θζάζεη θαη ην 2,7-2,8%, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην 2017
αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 4%.
Mihajlovic: τον Ιούνιο 2017 η ολοκλήρωση τμημάτων του Διαδρόμου 11
χκθσλα ηελ απεξρφκελε Τπνπξγφ θαηαζθεπψλ, κεηαθνξψλ θαη νη ππνδνκψλ, θα.
Zorana Mihajlovic, ηα ηκήκαηα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Γηάδξνκνο 11 απφ ην Lajkovac
σο ην Ljig θαη απφ ην Obrenovac σο ην Ub, κήθνπο πεξίπνπ 50 ρκ, ζα έρνπλ
νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2017. Σν ελ ιφγσ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ δάλεην
ηεο θηλεδηθήο Exim Bank, αμίαο 301 εθαη.δνι., ελψ 32.7 εθαη.δνι. δηαηέζεθαλ απφ ηνλ
ζεξβηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Κηλέδνπ πξέζβε ζηε
εξβία, θνπ. Li Manchang, ε θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ απνηειεί κφλν ηελ
απαξρή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θηλεδηθψλ θαη ζεξβηθψλ εηαηξεηψλ, πξνζζέηνληαο
φηη επφκελεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ κε ηελ Τπνπξγφ, κέζα ζηηο επφκελεο
εκέξεο, απνηεινχλ ν ζρεδηαζκφο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Βειηγξάδη-Bar /
Βειηγξάδη-θφπηα, θαη ηνλ απηνθηλεηφδξνκν Βειηγξάδη-Νφηηα Αδξηαηηθή. Τπελζπκίδεηαη
φηη ε ηξέρνπζα πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα δχν ηκήκαηα είλαη
ε 30ε Απξηιίνπ 2017, ελψ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 30 γέθπξεο, θαη ζήξαγγεο κήθνπο
990 κέηξσλ.
Σερβία – Κίνα: υπογραφή συμφωνίας για τον «ΤΠΕ Δρόμο του Μεταξιού»
Ο έξβνο Τπνπξγφο εκπνξίνπ, ηνπξηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θ. Rasim Ljaljic,
θαηφπηλ ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Κηλέδν Πξέζβε ζηε εξβία, θ. Li Manchang,
αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κε ζηφρν ηελ ζέζπηζε ελφο
πιεξνθνξηαθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ «Γξφκνπ ηνπ κεηαμηνχ». Η ζπκθσλία, ππεγξάθε
απφ ην Τπνπξγείν θαη ηελ θηλεδηθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηηο Μεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ
Αλάπηπμε θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Πξφεδξνπ Xi Jinping ζηε εξβία. Η ελ
ιφγσ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζην ειεθηξνληθφ
εκπφξην, ζηελ αλάπηπμε ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ, ζηηο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο θαη
ζε λέεο βηνκεραλίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο.
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Ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση των τριών σιδηροδρομικών τμημάτων του
Διαδρόμου 10
Η ξσζηθή RZD International αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλακφξθσζεο ηξηψλ
ζηδεξνδξνκηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Γηαδξφκνπ 10, αμίαο 48,7 εθαη.δνι., πξηλ απφ ην ζρεηηθφ
ρξνλνδηάγξακκα (Φεβξνπάξηνο ηνπ 2017). ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, νινθιεξψζεθε ε
απνθαηάζηαζε ησλ ηξηψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Γηαδξφκνπ 10, ζπλνιηθνχ
κήθνπο 65 ρηιηνκέηξσλ: Sopot Kosmajski - Kovacevac (πεξίρσξα ηνπ Βειηγξαδίνπ,18
ρικ.), Mala Krsna - Velika Plana (θεληξηθή εξβία, 29 ρικ) θαη Ruma - Golubinci
(βφξεηα εξβία, 18 ρικ). Η πξφσξε νινθιήξσζε θαηέζηε δπλαηή ιφγσ ησλ
επηηπρεκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο απνηειεζκαηηθψλ
κεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο Ρψζνπο εηδηθνχο.
Η ελ ιφγσ αλακφξθσζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηαρχηεηαο ηνπ δηθηχνπ έσο
120 ρικ/ψξα.
Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη Σερβία
χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ κελψλ ηνπ έηνπο, ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηε εξβία βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία, ε δε αλάπηπμε επηηαρχλεηαη,
θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο. Η ζπλνιηθή βηνκεραληθή παξαγσγή
ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κελψλ ηνπ 2016 απμήζεθε θαηά 9,9%, ελψ ηνλ Απξίιην κφλν
έθζαζε ζε εμακεληαίν ξπζκφ αχμεζεο 8,4%. Σν ΑΔΠ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016
έρεη ππεξβεί, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή αμία θαηά 3,5%, ε δε
αλάπηπμε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, παξφηη ηφζν νη επελδχζεηο
φζν θαη ε θαηαλάισζε έρνπλ επίζεο απμεζεί. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην έρεη επίζεο
παξνπζηάζεη αχμεζε θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ είλαη 7%
πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Δηδηθφηεξα, ε αμία ησλ εμαγσγψλ ζηνπο
πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ 2016 είλαη 11,9% πςειφηεξε απφ ην 2015, ελψ νη εηζαγσγέο
απμήζεθαλ θαηά 3,4%. Σέινο, ν πιεζσξηζκφο θπκαίλεηαη ζηνλ δηαρξνληθφ κέζν φξν,
ελψ εθηηκάηαη φηη ην ΑΔΠ ζα απμεζεί θαηά 2,9 έσο 3% ζε εηήζηα βάζε.
Στο Βελιγράδι η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Η απνζηνιή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ έθζαζε ζην Βειηγξάδη, ζηηο 8 Ινπλίνπ,
ελ φςεη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηξέρνπζαο ζπκθσλίαο κε ηε
εξβία. Οη ηερληθέο ζπλνκηιίεο πεξί ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε εξβία μεθίλεζαλ ζηηο 9 Ινπλίνπ, ελψ νη
απεζηαικέλνη, κε επηθεθαιήο ηνλ James Roaf, ζπλαληήζεθαλ κε εθπξνζψπνπο ηεο
ζεξβηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, ζηηο 13 Ινπλίνπ. Κχξηα
ζέκαηα δηαβνπιεχζεσλ απεηέιεζαλ ε θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Τπελζπκίδεηαη φηη
ην ΓΝΣ θαη ε εξβία ππέγξαςαλ ηξηεηή ζπκθσλία πξνιεπηηθήο δηεπθφιπλζεο (stand-by
agreement) χςνπο 1,2 δηο επξψ, ηνλ Φεβξνπάξην 2015. Οη ηξεηο πξνεγνχκελεο
αμηνινγήζεηο ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ ζεηηθέο, ελψ ε ηέηαξηε ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε λα
ιάβεη ρψξα ιίγν πξηλ ηηο πξφσξεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, σο εθ ηνχηνπ ην ΓΝΣ απνθάζηζε
λα ηελ αλαβάιεη γηα κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο.
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Αύξηση της δανειοδότησης-Περιορισμός των μη εξυπηρετούμενων
επιχειρηματικών δανείων
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ πιιφγνπ εξβηθψλ Σξαπεδψλ, ηα δάλεηα επηρεηξήζεσλ
θαη ηδησηψλ ζηε εξβία αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 2,160 δηο.δελάξηα ζηα ηέιε Μαΐνπ, ήηνη
0,6% απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην. Δηδηθφηεξα, ηα ρξέε ησλ εηαηξεηψλ αλήιζαλ ζε
1,374 δηο.δελάξηα, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 0,4% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν
κήλα. Σα δάλεηα ησλ ηδησηψλ απμήζεθαλ θαηά 1,1%, ζε 741 δηο δελάξηα, ελψ κε 46
δηο.δελάξηα, ηα δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 0,1%. ηα ηέιε Μαΐνπ,
12,6% ησλ δαλείσλ ήηαλ κε εμππεξεηνχκελα (κείσζε 0,8% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην).
Σν κεξίδην ησλ νθεηιψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα
κεηψζεθε απφ 16,6 ζε 15,3%, αλ θαη 16,5% ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ αθεξέγγπνη, θαζψο
θαη 7.3% ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.
Βελτιωμένη πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης της Σερβίας το 2016 και από το
ΔΝΤ
χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, θ. Dusan Vujovic, ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ζπκθψλεζε λα αλαζεσξήζεη ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ
αλάπηπμεο γηα ην 2016, απφ 1,8% ζε 2,5%. Μηιψληαο ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ, ζηηο 13
Ινπλίνπ η.ε., ζην Βειηγξάδη, δήισζε φηη ε ελ ιφγσ απφθαζε απνηειεί ηελ θαιχηεξε
επηβεβαίσζε φηη ε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο είλαη ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε.
Πξφζζεζε φηη απηή ε απφθαζε ζα βνεζήζεη ηελ ρψξα λα πξνζαξκνζηεί πην εχθνια ζε
θνξνινγηθά κέηξα ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ ηξέρνπζα αλαπηπμηαθή πνξεία γηα ηα επφκελα
ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ θ.Τπνπξγφ, ε αχμεζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, θαζψο θαη ε
ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απνηειεί αληηθείκελν ιεπηνκεξψλ
δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ απνζηνιή ηνπ Σακείνπ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ηέηαξηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ ελ εμειίμεη Πξνγξάκκαηνο. Σέινο, πξνζέζεζε φηη νη κεγαιχηεξεο
πξνθιήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δεκφζηεο εηαηξείεο.
Roaf: επιτυχής η Σερβία στην εφαρμογή του Προγράμματος με το ΔΝΤ
Η εθαξκνγή ηεο ζπκθσλία ηεο εξβίαο κε ην ΓΝΣ πινπνηείηαη επηηπρψο κε βάζε ηνπο
πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, δήισζε ν θ. James Roaf, επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ
ΓΝΣ ζηε εξβία. ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πξσζππνπξγφ, θ.Vucic, ν θ. Roaf δήισζε
φηη νη απμαλφκελεο επελδχζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ
ζεηηθψλ ηάζεσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο απνθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο εξβίαο κε ην Σακείν, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Οη δχν ζπλνκηιεηέο ζπδήηεζαλ ηελ
4ε θαη 5ε αλαζεψξεζε ηεο ηξηεηνχο ζπκθσλίαο πξνιεπηηθήο δηεπθφιπλζεο ηελ νπνία ε
εξβηθή θπβέξλεζε ππέγξαςε κε ην ΓΝΣ ηνλ Φεβξνπάξην 2015. Αληηθείκελν ηεο
ζπλάληεζεο απεηέιεζαλ νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαζψο θαη ε αλαδηάξζξσζε
ησλ κεγάισλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΓΔΗ, Srbijagas, ηδεξφδξνκνο, RTB Bor). Ο
επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ ππνγξάκκηζε, απφ πιεπξάο ηνπ, ηε ζεκαζία ησλ
έξγσλ ππνδνκήο, ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο
θαη ησλ λφκσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
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ΕΤΕπ: Δανειακή συμφωνία 150 εκατ. ευρώ για τις σερβικές Μμε
χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Dusan Vujovic, ε εξβία θαη ε Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ππέγξαςαλ, ζηηο 13 Ινπλίνπ η.ε., δαλεηαθή ζπκθσλία χςνπο 150
εθαη. επξψ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο
απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε εξβία.
Όπσο ν ίδηνο δήισζε ζε ζρεηηθή ζπλέληεπμε ηχπνπ, πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε δφζε
δαλείνπ χςνπο 500 εθαη. επξψ, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηε εξβία ηνλ
Ινχιην 2013. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν, ε εξβία ρξεηάδεηαη
πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, νη νπνίεο παξάιιεια
απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαζψο θαη γηα
ηελ ζχγθιηζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο κε ηελ ΔΔ, φζνλ αθνξά ζηα εηζνδήκαηα θαη ζην
βηνηηθφ επίπεδν.
15 000 εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα της πληροφορικής χρειάζεται η Σερβία
χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα δηάζθεςεο κε ζέκα «Αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηηο
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη αλάπηπμε». Οη ζεξβηθέο
εμαγσγέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ αχμεζε εμαγσγψλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη ΣΠΔ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κεγάιε
επθαηξία γηα ηελ ηαρχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δθηηκάηαη φηη ε ΔΔ ζα
ρξεηαζηεί 900 000 εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ΣΠΔ ζηα επφκελα πέληε ρξφληα, αξηζκφο πνπ
δελ ζπκπεξηιακβάλεη κφλν ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, εθ ησλ νπνίσλ ε εξβία ζα ρξεηαζηεί
πάλσ απφ 15 000. Η ςεθηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αλάγθαζε πάλσ απφ
ην 90% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηελ θαηνρή ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ
θαζψο θαη ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζην πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ, ελψ νη
πεξίπνπ 1000 θνηηεηέο ζε εηήζηα βάζε νη νπνίνπ ζπνπδάδνπλ ζηνλ Σνκέα
Πιεξνθνξηθήο ζηε εξβία, είλαη ιηγφηεξνη απφ φηη απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο
ηεο ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκίαο ζηε ρψξα.
Προώθηση της οικονομικής συνεργασίας Σερβίας-Κίνας
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα
πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο επίζθεςεο ηνπ Κηλέδνπ πξνέδξνπ Xi
Jinping ζηε εξβία, ήηαλ ε πξνψζεζε νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη, εηδηθφηεξα, ε
αχμεζε ησλ ζεξβηθψλ πξντφλησλ ζηελ Κίλα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ζεξβηθνχ
Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ην 2015, ε εξβία εμήγαγε πξνο ηελ ελ ιφγσ ρψξα
εκπνξεχκαηα αμίαο 18.52 εθαη. επξψ, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο απφ ηελ Κίλα
αλήιζαλ ζε 1.38 δηο επξψ. Οη θπξηφηεξεο εμαγσγέο πξνο ηελ Κίλα ήηαλ μχιν, κεραληθά
κέξε, αληιίεο θπθινθνξίαο γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη πιαζηηθνί ζσιήλεο. Σν
κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ απνηεινχζαλ ηα ηειέθσλα γηα δίθηπα ζηαζκψλ ή
άιια αζχξκαηα ζπζηήκαηα, ςεθηαθέο θνξεηέο κεραλέο, ζπζθεπέο δηήζεζεο θαη
θαζαξηζκνχ γηα άιια αέξηα, θαζψο θαη αθαηέξγαζην αξγίιην. Καηά ηνπο πξψηνπο
ηέζζεξηο κήλεο ηνπ 2016, ε αμία ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Κίλα αλήιζε ζε 7.2
εθαη. επξψ, ελψ νη εηζαγσγέο ζηε εξβία αλήιζαλ ζε 446.4 εθαη.επξψ. Η Κίλα απνηειεί
ηνλ ζεκαληηθφηεξν εμσηεξηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο εξβίαο ζηελ Αζία.
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Εθνικό συμφέρον η επίλυση των προβλημάτων της FIAT
Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο κε ηε δηνίθεζε ηεο FIAT Chrysler Αutomobiles Serbia,
ζηηο 17 Ινπλίνπ η.ε., νη εθπξφζσπνη ηνπ ζεξβηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο επεζήκαλαλ
πσο απνηειεί ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εηαηξείαο, φρη
κφλν ιφγσ ησλ θξαηηθψλ κεηνρψλ ζηελ εηαηξεία (33%), αιιά ιφγσ ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ. Μεηά ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθάησλ ηεο εηαηξείαο, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Τπνπξγείνπ,
αλακέλεηαη ε επίιπζε ησλ επηκάρσλ δεηεκάησλ κε ζθνπφ ηε ηαρεία ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Δηδηθφηεξα κία απφ ηηο ηξεηο βάξδηεο είλαη πιενλάδνπζεο ιφγσ
ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο γηα νρήκαηα, θαη φηη ην εξγνζηάζην ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη ζε
δχν βάξδηεο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Απγνχζηνπ.
Χαλυβουργία Smederevo: σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη
χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κίλαο, θ. Xi Jinping, έξβσλ
αμησκαηνχρσλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο He Steel, θ. Yu Yong, ηελ 19ε Ινπλίνπ η.ε., ε
επαλαιεηηνπξγία ηεο Υαιπβνπξγίαο ζην Smederevo ζα απμήζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ζα
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ
Πξφεδξν ηεο Κίλαο, ε ηειεπηαία είλαη έηνηκε λα εληζρχζεη ζρέζεηο κε ηε εξβία ζε φινπο
ηνπο ηνκείο, κε ζηφρν ηελ θνηλή επεκεξία θαη ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηεο ρψξαο κε ηελ
Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ νπνία ε εξβία αλακέλεηαη λα απνηειέζεη
ζεκαληηθφ παξάγνληα. Ο Πξφεδξνο ηεο εξβίαο, θ. Tomislav Nikolic, απφ πιεπξάο ηνπ,
ππνγξάκκηζε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εξβίαο, ε νπνία δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν
εξγαηηθφ δπλακηθφ, επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, γεσγξαθηθή ζέζε θαη
επξσπατθή πξννπηηθή, σο εθ ηνχηνπ ε ρψξα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηνλ
αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζέζεσο ηεο Κίλαο ζηελ επξσπατθή αγνξά. Ο
Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vucic, είπε φηη είλαη βέβαηνο φηη ε ιεηηνπξγία
ηεο Υαιπβνπξγίαο Smederevo ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
Smederevo, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο εξβίαο. Σέινο, ν Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ηεο εηαηξείαο He Steel, ε νπνία εμαγφξαζε ηε Υαιπβνπξγία ηνλ πεξαζκέλν
Φεβξνπάξην, ζηελ ηηκή ησλ 46 εθαη. επξψ, θ. Yu Yong, είπε φηη ε εηαηξεία ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηερλνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο, θαζψο θαη ην
δίθηπν πσιήζεψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ ε Υαιπβνπξγία Zelezara λα θαηαζηεί ην πιένλ
αληαγσληζηηθφ εξγνζηάζην ζηελ Δπξψπε.
Βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Σερβίας
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, ζηηο 18 Ινπλίνπ, ν νίθνο
Fitch Ratings αλαζεψξεζε ηε ζεξβηθή καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα
εγρψξηνπ θαη μέλνπ λνκίζκαηνο, απφ Β + ζε BB- κε "ζηαζεξέο" πξννπηηθέο γηα ηελ
πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ, ε βειηίσζε ηεο
αμηνιφγεζεο απφ ηελ Fitch είλαη ην απνηέιεζκα θαιχηεξεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
θαζψο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Άιινη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ
ζε απηήλ είλαη ε πξνζήισζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη
ηελ επηηπρή δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ πηψζε ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο (θάησ απφ 3% ην 2016). Δμάιινπ, ην εμσηεξηθφ εκπνξηθφ
8

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

ηζνδχγην ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη, ράξε ζηελ ηζρπξή αχμεζε εμαγσγψλ θαη ζηηο
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ελψ ε πςειή εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ είλαη
πεξηζζφηεξν απφ επαξθήο γηα λα θαιπθζεί πιήξσο ην ηξέρνλ εκπνξηθφ έιιεηκκα. Σέινο,
ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζηε εξβία ζεσξείηαη ζηαζεξφο, ελψ ε βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο
επεξεάζζεθε, επίζεο, απφ ηελ επίζεκε έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ.
ΔΝΤ: απαιτείται συνεχής πρόοδος στη δημοσιονομική πολιτική
χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο
εξβίαο εμαθνινπζεί λα απνδίδεη θαιά απνηειέζκαηα, κε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, σζηφζν πεξαηηέξσ πξνθιήζεηο παξακέλνπλ γηα ηε κφληκε
βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο
ρψξαο. Η απνζηνιή ηνπ ΓΝΣ, ε νπνία βξηζθφηαλ ζην Βειηγξάδη απφ 9 έσο 21 Ινπλίνπ,
ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε αλαζεψξεζε ηεο πξνιεπηηθήο
ζπκθσλίαο ηεο ρψξαο κε ην Σακείν, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο εξβίαο εληζρχεηαη, θπξίσο ράξε ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο
θαζαξψλ εμαγσγψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη ζε 2,5%
γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζε 1,3%. ε πεξίπησζε δε πνπ ε
βειηησκέλε είζπξαμε εζφδσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζπλερηζηνχλ κέρξη ηα ηέιε
ηνπ έηνπο, ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζε πεξίπνπ 2,5%
ηνπ ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ 4%. Όζνλ αθνξά ζηηο πξνθιήζεηο,
πξφζζεηεο πξνζπάζεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηαζεξνχ θαη βηψζηκνπ
επίπεδνπ κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο θαη αλαδηάξζξσζε ησλ θξαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εκπνξηθή βησζηκφηεηα ηνπο. Ο πξσζππνπξγφο, θ.
Aleksandar Vucic, παξαηήξεζε φηη ε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε
αλαδηάξζξσζε ηεο ζεξβηθήο ΓΔΗ είλαη ην πην δχζθνιν έξγν πνπ ην Τπνπξγηθφ
ζπκβνχιην ηεο εξβίαο ζα θιεζεί λα νινθιεξψζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ.
ΔΝΤ: Αρνητικό σε αύξηση μισθών-συντάξεων το 2016
Οη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζην ηξέρνλ επίπεδν θαζ'φιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ 2016, κε δπλαηφηεηα λα μαλαζπδεηεζεί ην ελ ιφγσ δήηεκα ζηα ηέιε ηνπ
έηνπο, δήισζε ν επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζηε
εξβία, θ. James Roaf. Ο θ. Roaf ππνγξάκκηζε επίζεο φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίζθεςεο ηεο απνζηνιήο, δφζεθε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ππελζπκίδνληαο ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηεο ζεξβηθήο ΓΔΗ (EPS), θαη επεζήκαλε φηη
ην ζέκα απηφ ζα πξέπεη λα επηιπζεί κεηαμχ ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη φηη νη εγρψξηνη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα ζπλεζίζνπλ ζε
εηεζίσο αλαπξνζαξκνδφκελεο ηηκέο, ζχκθσλα κε ηελ επξέσο απνδεθηή πξαθηηθή αλά
ηνλ θφζκν.
Η Air Serbia στη Νέα Υόρκη μετά από 25 χρόνια
Σν πξψην αεξνζθάθνο Airbus A-330 ηεο Air Serbia, ην νπνίν μεθίλεζε απφ ην Βειηγξάδη
λσξίο ζηηο 23 Ινπλίνπ, πξνζγεηψζεθε, κεηά απφ ελλέα θαη κηζή ψξεο, ζην Αεξνδξφκην
Σδνλ Φηηδέξαιλη Κέλεληη ηεο Νέα Τφξθε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε πηήζε κεηά απφ
ζρεδφλ έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα, ζην εμήο δε ηα αεξνζθάθε ηεο Air Serbia ζα πεηνχλ
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πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε απηή ηε δηαδξνκή. ην αεξνδξφκην ηεο Νέαο Τφξθεο, ε
Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο, θα Zorana Mihajlovic, εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο,
ηνλίδνληαο φηη ε εηζαγσγή ηεο γξακκήο είλαη πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθή. Ο
Γήκαξρνο ηνπ Βειηγξαδίνπ, θ. Siniša Mali, ηφληζε φηη ε ζεξβηθή πξσηεχνπζα έρεη
μαλαγίλεη παγθφζκηα κεηξφπνιε, δεδνκέλνπ φηη πιένλ ζπλδέεηαη κε κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ.
1,6 δις. ευρώ η γερμανική οικονομική υποστήριξη στη Σερβία την τελευταία
15ετία
Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ επεηείνπ δεθαπέληε εηψλ αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν
ρσξψλ, ν Πξέζβεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ εξβία, θ Axel Dittman, δήισζε φηη ζην
αλσηέξσ δηάζηεκα, ε ρψξα ηνπ έρεη δηαζέζεη πεξηζζφηεξν απφ 1,6 δηο. επξψ ζε δηάθνξα
έξγα βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηε ρψξα, ήηνη έξγα δηακνλήο πφζηκνπ λεξνχ γηα
1,5 εθαη. αλζξψπνπο, ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο ζέξκαλζεο ζε 40% ησλ
δήκσλ θαζψο θαη πνιιά άιια. εκείσζε φηη ε βνήζεηα απηή πεξηειάκβαλε θαη δξάζεηο
πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ Μκε θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δηπιήο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ κε ζηνρφ ηελ
πξνζέγγηζε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ, ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη
ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Απφ ζεξβηθήο πιεπξάο, ε Τπνπξγφο Δπξσπατθήο
νινθιήξσζεο, επραξίζηεζε ηνλ θ. Dittmann γηα ηελ πνιηηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε
δήισζε επίζεο φηη αλακέλεηαη ε έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα θεθάιαηα 23 θαη 24, ζηα
ηέιε Ινπλίνπ ή ζηηο αξρέο Ινπιίνπ.
Εθνική Τράπεζα Σερβίας: ισχυρή η οικονομική σταθερότητα της χώρας
Η Δζληθή Σξάπεδα ηεο εξβίαο αλέθεξε φηη, ζηνλ απφερν ηνπ Brexit, δηαηεξήζεθε ε
νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο εξβίαο, ελψ ην δελάξην εληζρχζεθε θαηά 0,2% έλαληη ηνπ
επξψ, παξφηη νη δηεζλείο αγνξέο ππέζηεζαλ θινληζκφ κεηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ
βξεηαληθνχ δεκνςεθίζκαηνο.

***
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