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Βελτιωμένη πρόβλεψη για την ανάπτυξη τη Σερβίας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Αλαζεσξεκέλε, ζε 2% απφ 1,6%, είλαη ε πξφβιεςε ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηνλ
ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο εξβίαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο. χκθσλα κε πξφζθαηε
Έθζεζε ηεο Δ.Δπηηξνπήο (Μάηνο η.ε.), ε ζπλερήο αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ
αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, σζηφζν νη
δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη παξακέλνπλ πςεινί θαη ην δεκφζην ρξένο εμαθνινπζεί λα
απμάλεηαη. Δμάιινπ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλακέλεηαη λα παξακείλεη πςειφ -παξφηη
κεηνχκελν- θαη λα θπκαλζεί θάησ απφ 17% ην επφκελν έηνο, ράξε ζηε δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο
Δπηηξνπήο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο (17,9% ην 2015) αλακέλεηαη λα κεησζεί ζε 17% ην
2016 θαη ζε 16,2% ην 2017 αληίζηνηρα.

Αύξηση 3,5% του ΑΕΠ της Σερβίας στο πρώτο τρίμηνο του 2016
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εξβηθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο εξβίαο, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016
ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλήιζε ζε 3,5%.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηα ηέιε ηνπ 2015 αλήιζε ζε 0,8%, ν δε θξαηηθφο
πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2016 πξνέβιεςε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,75%, ε αχμεζε
σζηφζν εθηηκάηαη φηη ζα είλαη πςειφηεξε.

13.1 δις RSD το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμηνο 2016
χκθσλα κε ην ζεξβηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηεο
εξβίαο θαηά ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ έηνπο αλήιζε ζε 13.1 δηο RSD. Σα
ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Απξηιίνπ ήηαλ 85.9 δηο RSD, εθ ησλ νπνίσλ ηα θνξνινγηθά έζνδα
αλήιζαλ ζε 75.9 δηο. RSD, νη δε δαπάλεο αλήιζαλ ζε 90.1 δηο RSD, κε απνηέιεζκα ην
έιιεηκκα λα δηακνξθσζεί ζε 4.2 δηζεθαηνκκχξηα RSD.

Αύξηση του μέσου καθαρού μισθού τον Απρίλιο
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ν κέζνο θαζαξφο κεληαίνο
κηζζφο ζηε εξβία αλήιζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, ζε 49.249 RSD, παξνπζηάδνληαο
αχμεζε θαηά 7,4 % σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή θαη 7,0 % σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή αμία, ζε
ζχγθξηζε κε ην κήλα Μάξηην. Δμάιινπ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, ν κέζνο φξνο ησλ θαζαξψλ εηζνδεκάησλ απμήζεθε θαηά 8,0%
ζηελ νλνκαζηηθή θαη 7,6 % ζηελ πξαγκαηηθή αμία. Σέινο, θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ
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2016, ν θαζαξφο κηζζφο απμήζεθε θαηά 5,4% επί ηεο νλνκαζηηθήο θαη 4,2% ηεο
πξαγκαηηθήο αμίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.

Αύξηση των τουριστών στη Σερβία
χκθσλα κε ην εξβηθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ν αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηε εξβία απφ
ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηα ηέιε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζε ζε 495.838,
παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 17% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ
έηνπο. χκθσλα κε αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ηεο εξβηθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, 283 362
απφ ην ζχλνιν ησ επηζθεπηψλ ήηαλ εζσηεξηθνί ηνπξίζηεο, ν δε αξηζκφο ησλ μέλσλ
ηνπξηζηψλ απμήζεθε θαηά 19%, θζάλνληαο ηνπο 212 276 ζηελ πεξίνδν ΙαλνπάξηνοΜάξηηνο η.ε. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο αιινδαπψλ επηζθεπηψλ θαηεγξάθε ζε Βειηγξάδη,
θαη Νφβη αλη, θαζψο θαη ζηα βνπλά ηνπ Kopaonik, Stara planina θαη Zlatibor, θπξίσο
πξνεξρφκελσλ απφ ηηο ρψξεο Βνπιγαξία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Ρσζία θαη
Μαπξνβνχλην.

Κέρδη 3,9 εκατ. Ευρώ για την Air Serbia το 2015
Κέξδνο 3,9 εθαη. επξψ ην 2015 πξαγκαηνπνίεζε ε Air Serbia, θαη44% πςειφηεξν ζε
ζρέζε κε ην 2014, ζχκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. Σα
ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 305 εθαη. επξψ, ήηνη 16% πεξηζζφηεξα απφ ην
πξνεγνχκελν έηνο.. Πέξπζη, ε Air Serbia είρε 2 550 000 επηβάηεο, απμεκέλνπο θαηά 11%
ζε ζχγθξηζε κε ην 2014. εκεηψλεηαη φηη ε Air Serbia, καδί κε ηηο εμαξηψκελεο εηαηξίεο
ηεο, απαζρνιεί 2.450 εξγαδφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 400 πξνζειήθζεζαλ ην 2015. Η
εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο εζληθφο αεξνκεηαθνξέαο ηεο εξβίαο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013
φηαλ ηδξχζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο θαη ηελ Etihad ησλ Η.Α.Δ. θαη απνηειεί
δηάδνρν ηεο JAT Airways.

Στην κινεζική εταιρεία He Steel η χαλυβουργία Smederevo
Η εξβηθή θπβέξλεζε θαη ν Όκηινο He Steel ππέγξαςαλ ζχκβαζε γηα ηελ πψιεζε ηνπ
ραιπβνπξγείνπ Zelezara ζην Smederevo. Η θηλεδηθή εηαηξεία απέθηεζε ην ζχλνιν ησλ
98 κνλάδσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ έλαληη 46 εθαη. επξψ. Η ζρεηηθή ζχκβαζε ππεγξάθε
απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο ηεο εξβίαο, θ.Sertic θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο He Steel Group,
θ.Yu Yong, ζε ηειεηή φπνπ παξέζηεζαλ ν Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο θαη άιινη
θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη. Η επέλδπζε ηεο He Steel ζην ραιπβνπξγείν ζα αλέιζεη ζε
ηνπιάρηζηνλ 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ε δε εηαηξεία ζρεδηάδεη λα δηαηεξήζεη ην ζχλνιν
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ αξηζκεί 5.050 εξγαδνκέλνπο.
Δμάιινπ, δάλεην 600 εθαη. Γνι. ΗΠΑ ζηελ He Steel ελέθξηλε θηλεδηθή ηξάπεδα ην, κε ην
νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ επελδχζεη θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ραιπβνπξγίαο
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Smederevo, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ζεξβηθνχ ηχπνπ. Η θηλεδηθή εηαηξία
θηινδνμεί λα κεηαηξέςεη ηε ραιπβνπξγεία Smederevo ζε έλαλ απφ ηνπο πην
αληαγσληζηηθνχο παξαγσγνχο ζηδήξνπ θαη ράιπβα ζηελ Δπξψπε. Η He Steel ζρεδηάδεη
λα επηηεπρζεί επίπεδν παξαγσγήο 2,1 εθαη. ηφλσλ, θαη λα δηαηεξεζεί ην ζχλνιν ησλ
5.050 εξγαδνκέλσλ. Με εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 50 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ε
θηλεδηθή εηαηξεία - ε νπνία ήηαλ ν κνλαδηθφο πιεηνδφηεο - είλαη ν κεγαιχηεξνο
παξαγσγφο ράιπβα ηεο Αζίαο. Η νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο αλακέλεηαη εληφο ηνπ κελφο
Ινπλίνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην εξγνζηάζην ην νπνίν έσο ην 2012 ήηαλ ππεχζπλν γηα ην
13% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο, πσιήζεθε ην 2003 ζηελ USA Steel έλαληη
23 εθαη. δνιαξίσλ, ην δε 2010 ε ακεξηθαληθή εηαηξεία απνθάζηζε λα απνζπξζεί απφ ηε
εξβία κε απνηέιεζκα ε ζεξβηθή θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ην 2012 ζηελ επαλαγνξά
ηνπ εξγνζηαζίνπ, έλαληη ζπκβνιηθνχ ηηκήκαηνο ελφο δνιαξίνπ.

Αυξημένα κέρδη για το αεροδρόμιο Nikola Tesla
Έζνδα 1.82 δηο δελάξηα πξαγκαηνπνίεζε ην αεξνδξφκην Nikola Tesla ηνπ Βειηγξαδίνπ
ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, απμεκέλν θαηά 3% ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρν δηάζηεκα
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο αλαθνίλσζε ε δεκφζηα επηρείξεζε. Η δήισζε αλαθέξεη
φηη ηα κηθηά θέξδε θαηά απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ 575.19 εθαη. δελάξηα, ελψ ην θαζαξφ
θέξδνο αλήιζε ζε 497.2 εθαη. δελάξηα.

ΔΝΤ: διατήρηση της πρόβλεψης για την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας για το
2016
Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) δηαηήξεζε ζε 2,2% ηελ πξφβιεςή ηνπ γηα ηελ
αχμεζε ηνπ ζεξβηθνχ ΑΔΠ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ελψ αλαζεψξεζε ειαθξψο πξνο ηα πάλσ
ηελ αληίζηνηρε γηα ην επφκελν έηνο, απφ 2,2% ζε 2,3%. χκθσλα κε ην Σακείν, ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εξβίαο αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί θαζψο ν ξπζκφο ηεο
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο δηαηεξείηαη ακείσηνο θαη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
αξρίδνπλ λα απνδίδνπλ απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ απφ ην ΓΝΣ
πξνγξάκκαηνο. Σν Σακείν πξνβιέπεη, εμάιινπ, αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο εθηφο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξβίαο, ηεο ηάμεσο
ηνπ 2,7% ην 2016 θαη 3% θαηά κέζνλ φξν γηα ην επφκελν έηνο. Η πξαγκαηηθή αχμεζε
ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηε εξβία αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 1,5% ην 2016 θαη ζε 1,8%
ην 2017, ελψ ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνβιέπεηαη ζε 7,7% θαη 7,6% αληίζηνηρα.
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Αυξημένα κατά 14.3% τα φορολογικά έσοδα του πρώτου τριμήνου
χκθσλα κε ηε ζεξβηθή θνξνινγηθή δηνίθεζε, ηα έζνδα απφ θφξνπο θαηά ην πξψην
ηξίκελν ηνπ 2016, αλήιζαλ ζε 255.6 δηο δελάξηα, ήηνη ζρεδφλ 32 δηο δελάξηα (14,3%)
άλσ ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ. ε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο, ηα πξνυπνινγηζηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 13,2%, ήηνη 29,8 δηο δελάξηα. Η
είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε, θαζψο ηα έζνδα
αλήιζαλ ζε 48,8 δηο. αληί ησλ ζρεδηαδφκελσλ 24,7 δηο. Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
έηνπο, ε εηζπξάμεηο απφ ΦΠΑ αλήιζαλ ζε 147,3 δηο δελάξηα, αληί 123,9 δηο δελάξηα
(αχμεζε 18,9%). Δπίζεο, εηζπξάρζεθαλ εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο αμίαο 77,3 δηο
δελάξηα, αληί ησλ ζρεδηαδφκελσλ 69,4 δηο (αχμεζε 11,3%).

Εθνική Τράπεζα Σερβίας: 3,5% ο διαχρονικός πραγματικός ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ
χκθσλα κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο εξβίαο, ν πξαγκαηηθφο δηαρξνληθφο ξπζκφο
αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 ήηαλ 3,5%. χκθσλα κε αλάιπζε
ηεο ζεξβηθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο 4 Μαΐνπ, ε βηνκεραληθή
παξαγσγή απμήζεθε θαηά 10,5%, ζεηηθέο ηάζεηο δε ζεκεηψζεθαλ ζην εκπφξην, ζηηο
θαηαζθεπέο θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Οη απμαλφκελεο επελδχζεηο θαη ε βειηησκέλε θαηάζηαζε
ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ δείρλνπλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εξβίαο έρεη βειηησζεί,
ελψ ν ηξέρσλ ξπζκφο αλάπηπμεο ζεσξείηαη βηψζηκνο.

Ελληνο-σερβικές προοπτικές συνεργασίας στο ναυπηγικό τομέα
Ο Πξσζππνπξγφο ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vucic, πξαγκαηνπνίεζε, ζηηο 10 Μαΐνπ η.ε.
ζπλάληεζε κε ηνλ ηδξπηή ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο Capital Maritime and
Trading Corporation θαη ηδηνθηήηε ηνπ αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ Οιπκπηαθφο, θ.Βαγγέιε
Μαξηλάθε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ησλ ελδερνκέλσλ επελδχζεσλ ηεο σο
άλσ εηαηξείαο ζηελ εγρψξηα λαππεγηθή βηνκεραλία θαη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο νξηζκέλσλ
πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ. χκθσλα κε ηνλ θ. Μαξηλάθε, ε εξβία έρεη δεκηνπξγήζεη έλα
πνιχ επλντθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ, ακθφηεξνη δε νη ζπλνκηιεηέο εμέθξαζαλ ηελ
ζέιεζε ηνπο γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία.
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Vucic: σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με 49 επενδυτές
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Vucic, ζε εμέιημε
βξίζθνληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε 49 επελδπηέο, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ
ζηε εξβία ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 1.1 δηο. Με ηε δεκηνπξγία 27.255 ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο
θ.Vucic ηφληζε φηη νη λέεο επελδχζεηο ζα πινπνηεζνχλ ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο
πεξηνρέο ηεο εξβίαο, ελψ πξφζζεζε φηη ε θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη πνιχ
θαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε, θαζψο ην έιιεηκκα αλήιζε ζε 13.4 δηο. δελάξηα θαηά
ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αληί ηνπ πξνβιεπφκελνπ 72.2 δηο δελ.

EBRD: επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Σερβίας το 2016 και 2017
Δπηηάρπλζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε εξβία νη νπνίεο θέηνο ζα θηάζνπλ ζην
1,8%, απφ ην 0,7% ηνπ 2015, πξνβιέπεη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη
Αλάπηπμεο (EBRD), ελψ πεξαηηέξσ αχμεζε 2,3% πξνβιέπεηαη γηα ην 2017. Οη ηδησηηθέο
επελδχζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ ηελ θχξηα θηλεηήξην δχλακε ηεο αλάπηπμεο ην
2016 θαη ην 2017, καδί κε ηελ ζηαδηαθή αλάθακςε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε, νη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη
επλντθέο, αιιά ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ ηαρχηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, γηα ηε ιχζε ησλ
επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Η πξνβιεπφκελε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηε εξβία εμαθνινπζεί λα είλαη ε ρακειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε
ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Δηδηθφηεξα, ε Σξάπεδα πξνέβιεςε αλάπηπμε 2,4%
γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη 2,9% ην 2017 γηα ηελ Αιβαλία, 3,0% θαη γηα ηα έηε 2016-2017 γηα
ηε Βνζλία Δξδεγνβίλε, 3,2%-3,5% γηα ηελ ΠΓΓΜ, 4,0%-3,0% γηα ην Μαπξνβνχλην.

9,338 δις ευρώ τα συναλλαγματικά αποθεματικά στα τέλη του Απριλίου
χκθσλα κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο (NBS) ζηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ, ηα
ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά αλήιζαλ ζε 9,338 δηο επξψ. Σα ελ ιφγσ απνζεκαηηθά
θαιχπηνπλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ1) ζε θιίκαθα 230%, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έμη
κελψλ εηζαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Η θαζαξή αμία ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ
απνζεκάησλ ήηαλ πεξίπνπ 7.753 δηο επξψ ζηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ.
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Δημοσιονομικό Συμβούλιο: καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις του Δημοσίου
Ιθαλνπνηεηηθέο ήηαλ νη δεκνζηνλνκηθέο ηάζεηο ζηε εξβία θαηά ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο
κήλεο ηνπ έηνπο ήηαλ, σζηφζν, νη θαζπζηεξήζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα είλαη αλεζπρεηηθέο, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ
πκβνπιίνπ. Η ζρεηηθή έθζεζε ππνγξακκίδεη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηε ζπιινγηθή
ζχκβαζε εξγαζίαο θαη νη δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δηνίθεζεο δελ έρνπλ αθφκε
πινπνηεζεί ζηηο θξαηηθέο εηαηξείεο ειεθηξηζκνχ, ζηδεξνδξφκσλ θαη αεξίνπ. Δπνκέλσο,
αλακέλεηαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα βξίζθνληαη ππφ θξαηηθή ηδηνθηεζία, κε
απνηέιεζκα εηήζηα επηβάξπλζε 200 εθαη. επξψ γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.

Σερβική Στατιστική Αρχή: στο 0,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εξβηθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ν πιεζσξηζκφο ζηε εξβία
θπκάλζεθε, ηνλ Απξίιην, ζε 0,4%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ
ιηαληθψλ ηηκψλ ηνπ Μαξηίνπ, ζηηο 12 Μαΐνπ. ε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξζηλφ Απξίιην, νη
ηηκέο απμήζεθαλ επίζεο θαηά 0,4%, ή θαηά 0,8% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2015. Δηδηθφηεξα ηνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθαλ νη ηηκέο ζε είδε έλδπζεο
θαη ππφδεζεο (2,1 %), ζηηο κεηαθνξέο (1,3%), είδε αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ (1%),
ηξνθίκσλ θαη κε αιθννινχρσλ πνηψλ (0,4%), επηθνηλσληψλ (0,2%). Αληηζέησο,
κεηψζεθαλ νη ηηκέο ησλ ελνηθίσλ, ηνπ λεξνχ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη
άιισλ θαπζίκσλ (0,5%) θαη παξνρήο ππεξεζηψλ (0,2%).

Lidl: αλυσίδα καταστημάτων στη Σερβία έως το 2018
Η Γεξκαληθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο Lidl ζρεδηάδεη λα αλνίμεη ζεηξά
απφ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ζηε εξβία ην 2018. Η θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ
θαηαζηήκαηνο Lidl ζην Βειηγξάδη, ζηελ νδφ Vojislava Ilica, άξρηζε ηελ 1 Απξηιίνπ η.ε.,
ελψ πξνεξγαζίεο γίλνληαη ζην Zrenjanin, Bor θαη Sabac. Σν καθξνπξφζεζκν ζρέδην ηεο
Lidl είλαη ην άλνηγκα 100 θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ζηε εξβία.
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Παγκόσμια Τράπεζα: δάνειο για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων του
δημοσίου
Ο ζέξβνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Dusan Vujovic, θαη ν δηεπζπληήο ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο γηα ηε εξβία, θ.Tony Verheijen, ππέγξαςαλ ζηηο 16 Μαΐνπ η.ε., δαλεηαθή
ζχκβαζε χςνπο 69 εθαη. επξψ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα. Ο θ. Verheijen δήισζε φηη, καδί κε ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θιίκαηνο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, νη κεηαξξπζκίζεηο ζην
δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα αθαηξνχλ ηα εκπφδηα γηα ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ εηνηκφηεηα ηεο εξβίαο γηα έληαμε ζηελ ΔΔ.

Ίδρυση 10.142 επιχειρήσεων στη Σερβία τον Ιανουάριο -Απρίλιο 2016
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ηεο εξβίαο,
θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξηνο – Απξίιηνο η.ε., ηδξχζεθαλ ζηε εξβία 10.142 επηρεηξήζεηο,
ήηνη 104 πεξηζζφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ην πεξαζκέλν έηνο. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία, ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο, απφ ην κεηξψν δηεγξάθεζαλ 7.370 επηρεηξήζεηο, ήηνη
2.859 ιηγφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2015, φηαλ είραλ δηαγξαθεί 10.229
λνκηθά πξφζσπα. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ λέν-εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ
αληηζηνηρεί ζην θιάδν ηεο θηινμελίαο (753), ηεο εζηίαζεο (610), θαη ηεο πιεξνθνξηθήο
(478).

Vucic: καθυστέρηση στις απολύσεις του Δημοσίου, θετικά τα αποτελέσματα
οικονομικής ανάπτυξης
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ έξβνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Aleksandar Vucic, κεηά ηε
ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο εθπξφζσπνπο ηνπ ΓΝΣ, ε πξνγξακκαηηζκέλε κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ δεκνζίσλ εηαηξεηψλ
παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε, παξφηη ζεηηθά απνηειέζκαηα επεηεχρζεζαλ ζην πεδίν ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο
ήηαλ ε πνξεία εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Σακείνπ κε ηε εξβία, ε νπνία απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα λέα αμηνιφγεζε απφ ην ΓΝΣ ηνλ Ινχλην. ε δήισζή ηνπ ζηε ζεξβηθή
ξαδηνηειεφξαζε, ν Πξσζππνπξγφο ηφληζε ην επφκελν έηνο ε εξβία ζα έρεη ηνλ
πςειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε, ηεο ηάμεσο ηνπ 4% θαη ππελζχκηζε φηη ν
ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ είλαη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
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Παραμένει στο 4,25% το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας Σερβίας
Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη
ην βαζηθφ επηηφθην ζην 4,25%. Παξά ηηο ρακειέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη ηηο αλνδηθέο
καθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα εθηίκεζε φηη νη αβεβαηφηεηεο ζηηο
δηεζλείο αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη θεθαιαίνπ απαηηνχλ πξνζνρή σο πξνο ηε ζεξβηθή
λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην πξφζζεζε φηη ν δηαρξνληθφο δείθηεο
πιεζσξηζκνχ, 0,4% ηνλ Απξίιην, ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ ην Μάην θαη ζα
θζάζεη ζην πξνβιεπφκελν επίπεδν ην επφκελν έηνο.
Dr Oetker: νέο εργοστάσιο στην πόλη Simanovci
Η γεξκαληθή εηαηξεία Dr Oetker άλνημε, ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε., ην πξψην ηεο εξγνζηάζην
ζηελ πφιε Simanovci, 28 ρκ απφ ην Βειηγξάδη, πξαγκαηνπνηψληαο επέλδπζε αμίαο 5,9
εθαη επξψ. Σν εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα εξγαζηνχλ 192 άηνκα, βξίζθεηαη κέζα ζε
ζπγθξφηεκα 8000 η.κ., ε δε δπλακηθφηεηα ηνπ είλαη 6.000 ηφλνπο αλά έηνο. Σν
εξγνζηάζην παξάγεη 115 είδε ησλ ηξνθίκσλ ζθφλεο κε ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο Dr Oetker
θαη ηεο C Brand - πξντφλησλ ηεο πάιαη πνηέ Centroproizvod, ηελ νπνία είρε εμαγνξάζεη
ε Dr Oetker ην 2011. Πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε κε παξάδνζε πεξηζζφηεξσλ απφ 120
ρξνλψλ, ε νπνία απαζρνιεί πεξίπνπ 7.000 εξγαδνκέλνπο.
Υψηλότερα τα συνολικά κέρδη των τραπεζών στη Σερβία στα τέλη του 2015
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, ηα θέξδε ηνπ ζπλφινπ ησλ 30
ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία, ζηα ηέιε ηνπ 2015, αλήιζαλ ζε 9.7 δηο
RSD, ήηνη 6.2 δηο RSD πςειφηεξα απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Η ζρεηηθή έθζεζεαλαθέξεη
φηη 17 ηξάπεδεο αλέθεξαλ θέξδε ελψ 13 θαηέγξαςαλ απψιεηεο. Οη πέληε ηξάπεδεο κε ην
κεγαιχηεξν θέξδνο ήηαλ: Banca Intesa (RSD 9.7 δηο.), UniCredit Bank (RSD 6,6 δηο.),
Raiffeisen Bank (RSD 4,8 δηο.), AIK Bank (RSD 3,4 δηο.) θαη Eurobanka (RSD 2,9 δηο.).
Οη πέληε ηξάπεδεο κε ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ήηαλ Hypo-Alpe-Adria (RSD 7.8 δηο),
Komercijalna (RSD 6,4 δηο), Piraeus Bank (RSD 3,9 δηο.), JUBMES (RSD 3,9 δηο.) θαη
Telenor Banka (1,2 δηο).

Ίδρυση της πρώτης εταιρείας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη Σερβία
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο θαη
Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο (RAΣEL), κία λέα εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε βξεηαληθή
Mundio Mobile, κε ην εκπνξηθφ ζήκα Vecton Mobile, ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζηε
εξβία ηνλ πξνζερή επηέκβξην. χκθσλα κε ηε δήισζε, ε Mundio ζα ιεηηνπξγεί σο
πάξνρνο εηθνληθνχ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (virtual mobile network operator), ην
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νπνίν ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ
ηεο VIP Mobile. Ο δηεπζπληήο ηεο Mundio Mobile γηα ηε εξβία, θ. Channa Kurera,
δήισζε φηη ε εηαηξεία ζρεδηάδεη πξσηίζησο λα πξνκεζεχεη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ
πξνπιεξσκέλσλ δηεζλψλ θιήζεσλ ζηε εξβία. Αλαθνηλψζεθε επίζεο φηη ζα πξνζθέξεη
ρακειφηεξεο ηηκέο κε εγρψξηνπο εξγαδφκελνπο ζην πεδίν ηεο ππνζηήξημεο πειαηψλ, ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ. Απηή ηε ζηηγκή, ζηε εξβία ιεηηνπξγνχλ ηξεηο εηαηξείεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο κε πεξίπνπ 9.155.000 ρξήζηεο.

ΕΤΕ: ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δημοσίων-ιδιωτικών συμπράξεων στη Σερβία
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ
δεκνζίνζ-ηδησηηθνχ ηνκέα (Public Private Partnerships) ζηε εξβία, φζν θαη γηα ηα
πεξηθεξεηαθά έξγα κεηαθνξψλ, κέζσ ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ, φπνπ ε
δηαδξνκή Νis-Merdare-Pristina είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε εξβία, αλαθέξεη ην
δειηίν ηχπνπ πνπ εθδφζεθε κεηά ηε ζπλάληεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΔΣΔ θαη ηεο
Τπνπξγνχ Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα. Zorana Mihajlovic. Ο
επηθεθαιήο ηεο ΔΣΔ γηα ηα Γπηηθά Βαιθάληα, θ. Matteo Rivellini, ζπδήηεζε κε ηελ
Τπνπξγφ πεξί ησλ ελεξγψλ έξγσλ ζηε εξβία ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ
Σξάπεδα θαη ελεκεξψζεθε γηα ηα έξγα ζην Γηάδξνκν 10, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
δάλεην ηεο ΔΣΔ χςνπο 579 εθαη.επξψ. εκεηψλεηαη φηη ε Σξάπεδα έρεη δηαλείκεη 100
εθαη. επξψ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 1.100 ρικ ζεξβηθψλ νδηθψλ δηθηχσλ, θαη παξείρε
δάλεην χςνπο 80 εθαη.επξψ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο.

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για τη διαχείριση της RTB Bor
Ο Τπνπξγφο Μεηαιιεπκάησλ θαη Δλέξγεηαο, θ.Aleksandar Antic, δήισζε φηη νη
πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ηεο
κεηαιιεπηηθή εηαηξείαο RTB Bor, πηζαλφηαηα ζα δεκνζηεπζνχλ ηνλ Ινχλην. Ο ζηφρνο
ησλ πξνζθιήζεσλ είλαη ηφζν ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο εηαηξείαο φζν θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηδησηηθνπνίεζε. Τπελζπκίδεηαη φηη
παξφκνην κνληέιν εθαξκφζηεθε γηα ηελ ραιπβνπξγία ηνπ Smederevo, ην νπνίν
ζεσξείηαη επηηπρεκέλν, θαζψο ε εηαηξεία πσιήζεθε ζηελ θηλεδηθή He Steel. ρεηηθφ
ελδηαθέξνλ έρεη ήδε εθδεισζεί απφ ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία Freeport, θαζψο θαη απφ
άιιεο κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο. Η RTB Bor είλαη κία απφ ηηο εηαηξείεο ππφ
αλαδηάξζξσζε, ηα κε θξαηηθή εγγχεζε ρξέε ηεο νπνίαο αλήιζαλ ζε πάλσ απφ 1 δηο
επξψ, απαζρνιεί δε ηνπο πεξίπνπ 5 000 εξγάηεο.
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Tabakovic: στο προβλεπόμενο επίπεδο το 2017 ο δείκτης πληθωρισμού της
Σερβίας
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο (NBS), θαο
Jorgovanka Tabakovic, ν δηαρξνληθφο πιεζσξηζκφο ζηε εξβία αλακέλεηαη απμαλφκελνο
απφ ην Μαΐν, θζάλνληαο ζην πξνβιεπφκελν επίπεδν ην 2017, κε ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο
ζε ειαθξψο πάλσ απφ 3%. Τπνγξάκκηζε φηη ν δηαρξνληθφο δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηε
εξβία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 0,4%. Όπσο αλαθέξζεθε, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
κεηψζεθε θαηά 25% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη
παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξννπηηθήο ήηαλ ε
αχμεζε ησλ εζφδσλ, ελψ ην κεησκέλν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη
απνηέιεζκα ησλ επλντθφηεξσλ εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ ηάζεσλ.

Πρωτοβουλία για τη μείωση του φόρου χρήσης νερού υπόσχεται το Εμπορικό
Επιμελητήριο
Ο Πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο εξβίαο, θ. Marko Cadez, αλαθνίλσζε
ζηηο 24 Μαΐνπ η.ε., κηα πξσηνβνπιία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηε κείσζε ηνπ θφξνπ
ρξήζεο λεξνχ, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο ζηε εξβία απφ νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ
πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ ζηελ εηαηξεία Coca-Cola Σξία Έςηινλ
Serbia, ν θ. Cadez εμήγεζε φηη πξφθεηηαη γηα θνηλή πξσηνβνπιία ηεο εηαηξείαο θαη ησλ
άιισλ παξαγσγψλ κεηαιιηθνχ λεξνχ. Σφληζε νηη ε Coca-Cola είλαη εηαίξνο ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ν νπνίνο φρη κφλν εληζρχεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζεξβηθήο αγνξάο θαη απαζρνιεί άκεζα πξνζσπηθφ, αιιά κέζσ ηεο
αιπζίδαο πξνκεζεπηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, πξνζθέξεη έκκεζα 11.000 επηπιένλ
ζέζεηο εξγαζίαο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Coca-Cola Serbia, θ. Aleksandar Ruzevic,
ππελζχκηζε φηη ε εηαηξεία ζπκβάιιεη κε 0,7% ζην ζεξβηθφ ΑΔΠ. Ο θ. Cadez
επηζθέθζεθε, επίζεο, ην λέν πεξηθεξεηαθφ θέληξν παξαγσγήο ρπκψλ ηεο επηρείξεζεο ζην
Zemun, επέλδπζε χςνπο άλσ ησλ 7 εθαη.επξψ.

Παράταση της προθεσμίας για την εξαγορά της Galenika
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, ε πξνζεζκία γηα ηηο αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ εμαγνξά 25% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Galenika έρεη
παξαηαζεί σο ηελ 27ε Ινπιίνπ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εηαηξείεο ή
θνηλνπξαμίεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ εηζνδήκαηα ηνπιάρηζηνλ 50 εθαη. επξψ ην 2015, ή
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμίαο ηνπιάρηζηνλ 100 εθαη.επξψ. Ιδηνθηήηεο ηεο Galenika είλαη
ζήκεξα ε ζεξβηθή πνιηηεία κε 70%, ην ηακείν Share κε 15% θαη άιινη κέηνρνη κε 15%.
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Πτώση των τιμών φυσικού αερίου κατά 4,06% από τον Ιούνιο
Η θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ, Srbijagas, αλαθνίλσζε ζηηο 30 Μαΐνπ, φηη νη ηηκέο
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα πέζνπλ θαηά κέζν φξν 4,06% ηελ 1ε Ινπλίνπ η.ε.. χκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηνχ ζεξβηθνχ Πξαθηνξείνπ Δλέξγεηαο (AERS), νη ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα
ηα λνηθνθπξηά ζα είλαη 3,6% ρακειφηεξεο απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πέκπηε
θαηά ζεηξά κείσζε ησλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ, κεηά θαη ηελ νπνία ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ ζα είλαη 36% ρακειφηεξή ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ινχλην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.
Πεξίπνπ ηα 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε εξβία, ήηνη 250.000
λνηθνθπξηά, θαηέρνπλ ζχλδεζε θπζηθνχ αεξίνπ.

***

12

