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τήριξη της ΠΣ για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων στη ερβία 

Εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Σράπεζας σε συνάντηση τους, στο Βελιγράδι, με 

τον Πρωθυπουργό Aleksandar Vučić, εξέφρασαν την ετοιμότητα να 

υποστηρίξουν την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στη χώρα, ώστε να 

επιτευχθεί  καλύτερος θεσμικός συντονισμός και εστίαση στην επίτευξη 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Οι εκπρόσωποι, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο 

για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, κ. Cyrill Muller,  τόνισαν ότι η Παγκόσμια 

Σράπεζα γνωρίζει τις προκλήσεις διαχείρισης των πολύπλοκων αλλαγών που 

απαιτεί η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης ύψους 3%. Αναφορά έγινε επίσης ότι στο 

γεγονός ότι η σερβική κυβέρνηση θα λάβει ενίσχυση από διεθνή ταμεία για την 

ανάπτυξη της πολιτικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί 

απαραίτητο βήμα προς τη μετάβαση στην ανάπτυξη που βασίζεται στην εισροή 

ξένων άμεσων επενδύσεων στις βιομηχανίες εντάσεως εργασίας, την 

τεχνογνωσία και την καινοτομία. Ο Πρωθυπουργός κ.Vučić δήλωσε ότι η σερβική 

κυβέρνηση έχει ήδη συγκροτήσει υμβούλιο το οποίο θα επικεντρωθεί στη 

δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της 

πληροφορικής στη ερβία. 

 

Αύξηση κατά 7,2% του σερβικού εξωτερικού εμπορίου 

Η αξία του εξωτερικού εμπορίου της ερβίας κατά την περίοδο Ιανουάριος-

Οκτώβριος του 2016 ανήλθε στα 28.25 δις δολάρια ή 25.31 δις ευρώ, ήτοι 7.2% 

υψηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2015, όπως ανακοίνωσε η ερβική 

τατιστική Τπηρεσία. Σο έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 3.53 δις 

δολάρια ή 3.17 δις ευρώ, 9,1% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2015. Οι εξαγωγές 

κάλυψαν κατά 77,8% τις εισαγωγές, έναντι 74,3% το προηγούμενο έτος. Οι κύριοι 

εμπορικοί εταίροι της ερβίας ως προς τις εξαγωγές ήταν η Ιταλία (1.8 δις 

δολάρια), η Γερμανία (1,6 δις), η Βοσνία - Ερζεγοβίνη (1 δις), η Ρουμανία (677 

εκατ. ευρώ) και η Ρωσική Ομοσπονδία (650 εκατ.). Όσον αφορά τις εισαγωγές, οι 

κύριοι εταίροι ήταν η Γερμανία (2 δις δολάρια), η Ιταλία (1,7 δις), η Κίνα (1,3 δις), 

η Ρωσική Ομοσπονδία (1,2 δις) και η Ουγγαρία (724 εκατ. δολάρια). 
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13,8% το ποσοστό ανεργίας στο τρίτο τετράμηνο του 2016 

Σο ποσοστό ανεργίας στη ερβία κατά το τρίτο τετράμηνο του 2016 ήταν 13,8%, 

παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το δεύτερο τετράμηνο και την ίδια περίοδο 

πέρσι, όπως ανακοίνωσε η ερβική τατιστική Τπηρεσία. Σο ποσοστό ανεργίας 

μειώθηκε σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016 έτους κατά 1,4 ποσοστιαίες 

μονάδες, ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015, κατά για 2,8 ποσοστιαίες 

μονάδες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας εργατικού δυναμικού. 

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στο τρίτο τέταρτο του 2016 ανήλθε σε  12,6% 

για τους άνδρες και 15,2% για γυναίκες. Σο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

(14,2%) σημειώθηκε στη νότια και ανατολική ερβία, τη Sumadija και τη Δυτική 

ερβία στη Βοϊβοντίνα ήταν 13,5%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό στην Περιφέρεια 

του Βελιγραδίου (13,3%). 

 

72,1% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της ερβίας στα τέλη Οκτωβρίου 

Σο δημόσιο χρέος της ερβίας στα τέλη του Οκτωβρίου ανήλθε σε 22.38 δις ευρώ 

ή 72,1% του ΑΕΠ, ανέφερε το Τπουργείο Οικονομικών. Σο επτέμβριο το 

δημόσιο χρέος έφτασε σε 22.05 δις ευρώ ή 70,8% του ΑΕΠ, ενώ στα τέλη του 

2015 ήταν 24.83 δις ευρώ ή 74,7% του ΑΕΠ. Σο 2000 το δημόσιο χρέος ήταν 

14.17 δις ευρώ ή 20,12% του ΑΕΠ, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο σημειώθηκε το 

2008, όταν ανήλθε σε 8.78 δις ευρώ ή 28,3% του ΑΕΠ. 

 

Χηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2017 

Με 153 «ναι» ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου στη σερβική Βουλή ο 

προϋπολογισμός του 2017. Για το επόμενο έτος προβλέπονται έσοδα συνολικού 

ύψους 1,092 δις σερβικών δηναρίων, ενώ οι δαπάνες και το συνολικό έλλειμμα 

του προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν στα 1,162 δις δηνάρια και στο 

1,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο έχει 

καταρτιστεί συμφώνα με την εκτίμηση ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το 

2017 θα είναι 3% ενώ ο πληθωρισμός θα φθάσει στο 2,4%. Από τα συνολικά 
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έσοδα, τα 916,8 εκατ. (83,9%) αποτελούν φορολογικά έσοδα, ενώ τα 176,1 εκατ. 

δηναρίων προβλέπονται από μη φορολογικά έσοδα (162,6 εκατ.) και δωρεές 

(13,5 εκατ. δηναρίων).  

 

έρβος Τπουργός Οικονομικών: Αντιπαραγωγική η παρατεταμένη εφαρμογή 

μέτρων λιτότητας 

Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Dušan Vujović, δήλωσε ότι η παρατεταμένη 

εφαρμογή των μέτρων λιτότητας θα ήταν αντιπαραγωγική και θα είχε περιοριστική 

επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι η ερβία βρίσκεται σε καλό 

δρόμο για την επίτευξη βιώσιμου δημόσιου χρέους, τα δε οικονομικά 

αποτελέσματα είναι  καλύτερα από ό, τι αναμενόταν, προσθέτοντας ότι κανείς δεν 

περίμενε τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης του 3%. 

 

 

Αύξηση 5% εσόδων αεροδρομίου Nikola Tesla 

Σα επιχειρηματικά έσοδα του αεροδρομίου Nikola Tesla ανήλθαν σε 58.9 εκατ. 

ευρώ κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε 

η εταιρεία. Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη 21.6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα 

κατά  22%, αναφέρει σχετικό στο δελτίο τύπου που τονίζει ότι το 2016 αναμένεται 

να είναι η καλύτερη χρονιά για την εταιρεία. Σο Αεροδρόμιο σημείωσε ρεκόρ 

αριθμού επιβατών (331.242), ήτοι 11% περισσότερους από ό, τι τον αντίστοιχο 

μήνα του προηγούμενου έτους. 

 

 

Vučić: χαμηλότερο στην νεώτερη ιστορία της χώρας το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού το 2017  

Ο Πρωθυπουργός της ερβίας, κ. Aleksandar Vučić, δήλωσε ότι το 2017 η χώρα 

θα μπορούσε να παρουσιάσει το χαμηλότερο έλλειμμα του προϋπολογισμού στη 

σύγχρονη ιστορία της, που αναμένεται να ανέλθει σε 69.1 δις δηναρίων, ή 1,7% 
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του ΑΕΠ. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι για το 2016 το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού αναμενόταν να ανέλθει σε 122.1 δις δηνάρια, ωστόσο κατά την 

ίδια περίοδο σημειώθηκε πλεόνασμα  31 δις δηναρίων. Ο Πρωθυπουργός επίσης 

τόνισε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σταθερή χρηματοδότηση του 

προϋπολογισμού και υπογράμμισε ότι κύριο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας 

αποτελεί η κακή λειτουργία των διαφόρων δημοσίων εταιρειών, πχ. της RTB Bor, 

Resavica, Azotara, MSK και Petrohemija.  

 

ύναψη συμφωνίας τομεακής δημοσιονομική στήριξης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στη ερβία, ύψους 80 εκατ. ευρώ   

Η σερβική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέγραψαν, στο Βελιγράδι, 

στις 5 Δεκεμβρίου, σύμβαση ύψους 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση 

μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, με βάση την τομεακή δημοσιονομική 

στήριξη και σύμφωνα με τους κανόνες του νέου Μηχανισμού Προενταξιακής 

Βοήθειας (ΜΠΒ II). Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει επιχορήγηση περίπου 70 

εκατ. ευρώ, που θα σταλούν απευθείας στον σερβικό προϋπολογισμό, σε 

διάφορες δόσεις, για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ επιπλέον 10 εκατ. ευρώ θα 

δοθούν για τεχνική υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από τη 

σύμβαση. Η σύμβαση καλύπτει τη δημόσια διοίκηση και τη διαχείριση των 

δημόσιων οικονομικών, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αποπολιτικοποιήση των 

κρατικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, την αναδιάρθρωση της 

δημόσιας διοίκησης, την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη 

των υπηρεσιών προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και 

την καλύτερη προετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού, και ειδικότερα του 

προϋπολογισμού των κρατικών εταιρειών. Η τομεακή δημοσιονομική στήριξη 

αποτελεί μία από τις καινοτομίες στο πλαίσιο των προενταξιακών κονδυλίων για 

την περίοδο 2014-2020 (ΜΠΒ II), που σημαίνει ότι ένα μέρος των κονδυλιών θα 

πληρωθούν απευθείας στον προϋπολογισμό των ωφελούμενων χωρών, οι δε 

εκταμιεύσεις θα εξαρτώνται από την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. 
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Čadež: Η ερβία αναμένει την αύξηση εξαγωγών προς την Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη ερβία, αλλά δεν 

έχουν ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες για διμερή συνεργασία, 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ομιλητών στο Επιχειρηματικό Υόρουμ ερβία 

– Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο της ερβίας στις 

5 Δεκεμβρίου. Ο Πρόεδρος του ερβικού Επιμελητηρίου, κ. Marko Čadež, 

ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επενδυτές στη ερβία, 

με επενδύσεις πάνω από 2,5 δις ευρώ, κυρίως στον τραπεζικό τομέα, τον 

τουρισμό, τις υποδομές, την κατασκευαστική βιομηχανία και την ενέργεια. 

Ψστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι κατά την τελευταία δεκαετία, το ετήσιο διμερές εμπόριο 

κυμαινόταν μεταξύ 260 και 390 εκατ. ευρώ, κατά ένα τρίτο λιγότερο από ό, τι 

σημείωσε η ερβία με άλλες χώρες της περιοχής. το Επιχειρηματικό Υόρουμ 

συμμετείχαν εκπρόσωποι πάνω από 40 ελληνικών και περίπου100 σερβικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς τροφίμων, ενέργειας, 

προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και κατασκευαστικών υλικών. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ερβικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

 

Η σερβική κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο ανάθεσης των αεροδρομίων της 

χώρας σε καθεστώς παραχώρησης 

Η σερβική κυβέρνηση προετοίμασε νομοσχέδιο για τη διαχείριση των 

αεροδρομίων, με τη δυνατότητα καθεστώτος  παραχώρησης, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν πόροι για την ανάπτυξη και πιο αποδοτική εμπορική χρήση των 

τελευταίων. ύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στο 

σερβικό Κοινοβούλιο, αναμένεται η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στην 

περιοχή και ως εκ τούτου απαιτείται εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων της χώρας. Οι οργανισμοί 

που θα είναι εξουσιοδοτημένοι να διαχειρίζονται τα αεροδρόμια θα είναι δημόσιες 

επιχειρήσεις, ενώσεις κεφαλαίου και επιχειρηματίες, ενώ αντικείμενο των 

συμβάσεων παραχώρησης μπορεί να είναι μερικές ή όλες οι δραστηριότητες ενός 
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αεροδρομίου. ύμφωνα με την κυβέρνηση, ο ισχύων Νόμος περί συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβάσεων παραχώρησης δεν μπορεί να 

εφαρμοσθεί καταλλήλως σε όλα τα αεροδρόμια της ερβίας, δεδομένου ότι δεν 

περιέχει ακριβείς, εξειδικευμένους, κανόνες σχετικά με τη διαχείριση 

αεροδρομίων. ύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, η διαχείριση 

αεροδρομίων θα θεωρείται  δραστηριότητα γενικού ενδιαφέροντος. Σέλος, η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για 

την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αεροδρομίων, θα θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα 

για την ανάπτυξη των αεροδρομίων για τα  επόμενα 5 έτη. 

 

Δημοσιονομικό υμβούλιο: το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2017 

ελαφρώς χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2016 

ύμφωνα με εκτιμήσεις του Δημοσιονομικού υμβούλιου της ερβίας το δημόσιο 

έλλειμμα το 2017 θα κυμαίνεται γύρω από το προβλεπόμενο επίπεδο.  

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις εφάπαξ πληρωμές προς συνταξιούχους και 

την απόφαση σχετικά με την κάλυψη του χρέους της δημόσιας εταιρείας 

Petrohemija, οι εκτιμήσεις τοποθετούν το επίπεδο του φετινού ελλείμματος γύρο 

στο 2% του ΑΕΠ. Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού υμβουλίου, κ. Pavle 

Petrović, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο 

χρέος, είναι απαραίτητο να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού, πράγμα 

που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν το 2020 και σε ποσοστό 0,5% του 

ΑΕΠ. Όπως αναφέρθηκε, το ισχύον επίπεδο του δημόσιου χρέους, 74% του 

ΑΕΠ, είναι εξαιρετικά υψηλό, και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και κόστος για το 

κράτος. Σο μοναδικό μέτρο το οποίο έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση με στόχο 

τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος είναι να 

εξοικονομήσει 5 δις δηνάρια από την άποψη των μειωμένων μεταβιβάσεων στις 

τοπικές αυτοδιοικήσεις, δήλωσε ο κ. Petrović. Σο Δημοσιονομικό υμβούλιο 

επίσης προειδοποίησε για τη σοβαρή απειλή που συνιστούν τα χρέη των 

δημόσιων και κρατικών εταιρειών τα οποία καλύφθηκαν από το κράτος, χωρίς να 

αναφερθεί το ύψος τους. Επίσης, βαριά επιβάρυνση για το δημόσιο ταμείο 
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αποτελεί η πιθανή ενεργοποίηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια που 

λαμβανόταν κατά τα τελευταία έτη. ημειώνεται ότι φέτος, τα χρέη της Srbijagas 

και της Elektroprivreda έχουν εκτιμηθεί σε συνολικά 35 δις δηναρίων. 

 

Vujović: αύξηση μισθών και συντάξεων ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη 

Ο έρβος υπουργός Οικονομικών, κ. Dušan Vujović, δήλωσε ότι η αύξηση 

μισθών και συντάξεων δεν είναι δυνατή προς το παρόν, ενώ στο μέλλον θα 

εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη και πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός 

βασίζεται σε ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ του 3%. Σο Διεθνές Νομισματικό Σαμείο 

(ΔΝΣ), συνιστά συντηρητική στρατηγική, που σημαίνει ότι η ερβία θα πρέπει να 

περιμένει μέχρι το τέλος του προγράμματος για την αποκατάσταση του επίπεδου 

μισθών και συντάξεων πριν την έναρξή του. Λόγω των καλών αποτελεσμάτων, η 

χώρα κατάφερε να λάβει έγκριση για μία αρκετά ικανοποιητική αύξηση, όπως 

δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι το κόστος των προεδρικών εκλογών έχει 

συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό.  

 

Πρόεδρος της He steel: επένδυση 120 εκατ. δολ. στη χαλυβουργεία Smederevo 

Ο όμιλος He steel θα επενδύσει 120 εκατομμύρια δολαρίων στην ανοικοδόμηση 

και προμήθεια εξοπλισμού και τεχνολογίας της χαλυβουργείας Smederevo, την 

οποία απέκτησε πέρσι, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Yu Yong. Kατά τη 

διάρκεια συνάντησης του στο Βελιγράδι με τον έρβο υπουργό Εμπορίου, κ. 

Goran Knežević, δήλωσε ότι, τους τελευταίους έξι μήνες, περίπου 200 

εμπειρογνώμονες και τεχνικοί έχουν επισκεφθεί τα εργοστάσια της χαλυβουργίας, 

βελτιώνοντας σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής. Ο υπουργός κ. Knežević 

δήλωσε ότι η επένδυση της He steel έχει αναβιώσει μια ολόκληρη περιοχή της 

χώρας, δίνοντας κίνητρο και σε άλλες επιχειρήσεις. Η ερβία, συμφώνα με τα 

λεγόμενα του υπουργού, αποτελεί μια σταθερή χώρα, προσθέτοντας ότι οι 

επενδυτές πρέπει να εκμεταλλευθούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε ελεύθερες 

οικονομικές ζώνες. 
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Η ερβία κοντά στο άνοιγμα του Κεφαλαίου 27 

Η ερβία αναμένει την επιβεβαίωση από τις Βρυξέλλες σχετικά με το άνοιγμα του 

κεφαλαίου 27 των προενταξιακών διαπραγματεύσεων, με θέμα το περιβάλλον, 

χωρίς πρόσθετους όρους ή πρότυπα, δήλωσε η υφυπουργός Γεωργίας και 

Περιβάλλοντος, κα. Stana Božović, και διευκρίνισε ότι τη στιγμή αυτή η ερβία 

αναμένει την ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου. Σο Κεφάλαιο 27 των 

προενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ είναι το κεφάλαιο για το οποίο η 

χώρα θα λάβει τον περισσότερο χρόνο και πόρους, προκειμένου να 

προσαρμοστεί στα πρότυπα της ΕΕ. Περισσότεροι από 700 κανονισμοί θα 

πρέπει να αλλάξουν ή να νομοθετηθούν, μαζί με 10 δισ ευρώ του μελλοντικού 

προϋπολογισθέντος εισοδήματος από επιχορηγήσεις της ΕΕ, ενώ προβλέπονται 

δράσεις για τα επόμενα 25 χρόνια. ημειώνεται ότι η ερβία θα ζητήσει την 

ενεργοποίηση «μεταβατικών κριτηρίων» από την ΕΕ, δηλαδή την αναβολή 

εφαρμογής ορισμένων ευρωπαϊκών προτύπων για τα πρώτα έτη μετά την ένταξη 

στην ΕΕ. 

 

Chepurin:  σημαντικά βήματα προς ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ερβίας - 

Ρωσίας 

Ο Ρώσος πρέσβης στη ερβία, κ. Alexander Chepurin, δήλωσε, κατά τη 

διάσκεψη του περιοδικού Economist: The World in 2017, ότι το επόμενο έτος 

αναμένεται η ισχυροποίηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και 

ερβίας. Επίσης ανέφερε ότι οι σερβικές εξαγωγές προς τη Ρωσία φέτος 

αυξήθηκαν σημαντικά ενώ αναμένει ότι το επίπεδο του εμπορίου θα συνεχίσει να 

επεκτείνεται. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2017 τα σημαντικά βήματα και μέτρα 

θα ληφθούν προς την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

δύο χωρών. Τπογράμμισε ότι οι σερβικές εταιρείες έχουν καλή φήμη στη Ρωσία 

και τεράστιες δυνατότητες για συμμετοχή στη ρωσική αγορά. 
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Φαμηλό ρυθμό πληθωρισμού αναμένει η σερβική κεντρική τράπεζα 

 

Η διοικητής της Εθνικής Σράπεζας της ερβίας (NBS), κα. Jorgovanka Tabaković, 

σε συνέντευξη της που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην εφημερίδα Vecernje 

Novosti εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ερβία κατά το 2017 θα μπορούσε να 

αναμένει και πάλι χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού, σταθερές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και σημαντική εισροή ξένων επενδύσεων. Όπως εξήγησε, κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα εξακολουθεί να 

παραμένει  χαμηλός και σταθερός και κυμαίνεται γύρω στο 2% ενώ σύμφωνα με 

τις προβλέψεις για το 2017, θα διατηρηθεί και πάλι περίπου στα ίδια επίπεδα του 

2016. Η κα. Tabakovic υποσχέθηκε ότι η Σράπεζα θα συνεχίσει τη προσπάθεια 

διατήρησης σχετικής σταθερότητας στην τοπική αγορά ξένου συναλλάγματος με 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η 

συντηρητική εκτίμηση για το 2017 είναι ότι το ύψος τους θα είναι τουλάχιστον 

παρόμοιο με τα επίπεδα των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τα τελευταία δύο 

χρόνια, καλύπτοντας το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  

Σέλος η κα. Tabaković κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφενός η σταθερότητα 

τιμών καταναλωτή και οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και, αφετέρου, η  

σημαντική εισροή ξένων επενδύσεων δημιουργούν τις προύποθέσεις στην 

Κεντρική Σράπεζα για σημαντική πτώση των επιτοκίων δανεισμού στο άμεσο 

μέλλον . 

 

Mihajlović: 977.7 εκατ. ευρώ για εργασίες που θα αναληφθούν από τις εγχώριες 

εταιρείες 

 

Η υπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τποδομών, κα. Zorana 

Mihajlović δήλωσε ότι η σερβική κυβέρνηση θα επενδύσει 977.7 εκατ. ευρώ σε 

διάφορα έργα υποδομής στη ερβία με στόχο να δημιουργηθεί ένας σημαντικός 

αριθμός θέσεων εργασίας από τις συμμετέχουσες εγχώριες επιχειρήσεις. ε μια 

δήλωσή της στην κρατική τηλεόραση, η ίδια κάλεσε τους εγχώριους εργολάβους 
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να υποβάλουν αιτήσεις και να προετοιμαστούν καταλλήλως για τη συμμετοχή 

τους στις υπεργολαβικές εργασίες των έργων υποδομής. Ανέφερε επίσης ότι, 

σύμφωνα με υπάρχουσες συμβάσεις με τις κινέζικες εταιρείες, από φέτος θα 

ξεκινήσουν η κατασκευή ενός τμήματος της παρακαμπτηρίου οδού γύρω από το 

Βελιγράδι, ο αυτοκινητόδρομος Surčin-Obrenovac και η σιδηροδρομική γραμμή 

Βελιγραδίου Βουδαπέστης, συνολικής αξίας 734 εκατ. ευρώ. Με την ίδια αφορμή, 

η υπουργός εξέφρασε την προσδοκία ότι κατά το 2017  θα υπογραφούν οι νέες 

συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου-Bar 

και Βελιγραδίου-Νις.  

 

2,7 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη ερβία κατά το 2016- αύξηση τουριστικών 

εσόδων 12% 

 

Η Διευθυντής του ερβικού Οργανισμού Σουρισμού, κα. Marija Labović, 

ανακοίνωσε  ότι περισσότεροι από 2,7 εκατ. τουρίστες  επισκέφθηκαν τη ερβία  

το  2016, ήτοι περίπου 10% περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 Η ίδια δήλωσε ότι από τον εν λόγω αριθμό τουριστών, περίπου το 55% αφορούν  

εγχώριους και το 45% αλλοδαπούς τουρίστες. Εξήγησε επίσης ότι οι αυξανόμενες 

τουριστικές ροές από το εξωτερικό συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση εσόδων 

σε ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό, ο οποίος φαίνεται να εξελίσσεται σε μία 

ελπιδοφόρα βιομηχανία. Όπως τονίστηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη 

παρακολούθησης του τουρισμού ως πηγή εισροής ξένου νομίσματος, τα 

τουριστικά έσοδα υπερβαίνουν το επίπεδο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, 

παρουσιάζοντας έτσι μία αύξηση12% σε σύγκριση με το 2015.  

 

 

 

 

 

 έρβοι επιχειρηματίες στο Vibrant Gujarat Global Summit στην Ινδία 
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Όπως ανακοίνωσε το ερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σημαντικός αριθμός 

εκπροσώπων  σερβικών επιχειρήσεων από τους τομείς της πληροφορικής και της 

αμυντικής βιομηχανίας καθώς εκπροσώπων διαφόρων σερβικών επιστημονικών 

φορέων και εκπαιδευτικών κλάδων, κατά τη διάρκεια  επίσκεψης τους στην Ινδία, 

από 10 έως 13 Ιανουαρίου τ.ε, συναντήθηκαν με αντίστοιχες ινδικές εταιρείες και 

φορείς καθώς και με εκπροσώπους διαφόρων επιστημονικών κλάδων.  ύμφωνα 

με το σχετικό δελτίο τύπου, η σερβική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον 

Πρωθυπουργό κον Aleksandar Vučić, παραβρέθηκε στη παγκόσμια εκδήλωση 

Vibrant Gujarat Global Summit  που πραγματοποιηθηκε στη πόλη Gandhinagar. 

Η εν λόγω σύνοδος κορυφής αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς 

επιχειρηματικές εκδηλώσεις στην Ινδία. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη βιώσιμη 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αφορούσε διάφορους κλάδους όπως 

αεροναυπηγικής, αμυντικής βιομηχανίας, γεωργίας, επεξεργασίας τροφίμων, 

βιοτεχνολογίας, χημικών, πετροχημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, 

καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, πληροφορικής, ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, μεταφορών, κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, τουρισμού κλπ.  

ημειωτέον ότι το Ομόσπονδο κρατίδιο του Gujarat θεωρείται, από πλευράς 

επενδυτικά κινήτρων, ως ένα από τα πλεον ελκυστικά ινδικά κρατίδια για τη 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε όλους στους παραπάνω κλαδους . 

 

 

 

Πρόεδρος του Δημοσιονομικού υμβουλίου: τα χρέη των δημοσίων επιχειρήσεων 

που λειτουργούν «στο κόκκινο» ακόμα πληρώνονται από το κράτος   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού υμβουλίου της ερβίας, κ. Pavle Petrović, 

δήλωσε ότι η ερβία  θα καλύψει εκ νέου από τον εθνικό της προϋπολογισμό  τις 

απώλειες που δημιούργησαν οι κρατικές εταιρείες από το 2011 έως το 2015 ενώ 
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η ίδια πολιτική  στήριξης από τον προϋπολογισμό θα συνεχιστεί μέχρι και το 

2018. Όπως υπογράμμισε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στην προοπτική 

συσσώρευσης νέων ζημιών και χρεών, γεγονός που συνέβη και κατά το 2016. 

υγκεκριμμένα, όπως  εξήγησε, η RTB Bor (εξορυκτική βιομηχανία) δεν πλήρωσε 

τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επιβαρύνοντας  και 

πάλι τη Δημόσια Τπηρεσία Ηλεκτρισμού (EPS) και την εταιρεία φυσικού αερίου 

Srbijagas, ήτοι σε τελική ανάλυση τον εθνικό Προϋπολογισμό. Όπως εκτιμάται, το 

ποσοστό του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 που θα 

προέλθει από τα ανεξόφλητα χρέη και τη προοπτική συσσώρευσης νέων ζημιών 

και χρεών των δημοσίων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει το 50%  του συνολικού 

ελλείματος του Εθνικού Προϋπολογισμού. 

Ο Πρόεδρος του υμβουλίου υπενθύμισε ότι η σερβική κυβέρνηση, με βάση το 

σχέδιο για μείωση ελλείμματος του προϋπολογισμού, το οποίο πριν από 2 χρόνια 

επεξεργάστηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο, συμφώνησε  να 

απολυθούν 75.000 εργαζόμενοι από τον δημόσιο τομέα. 

 

10,2 δις ευρώ τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ερβικής Κεντρικής Σράπεζας 

 

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Σράπεζα της ερβίας, τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα της Σράπεζας ανήλθαν σε 10,2 δις ευρώ στα τέλη του Δεκεμβρίου 2016 

παρουσιάζοντας έτσι μία αύξηση 386,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 

2016. Σο εν λόγω ποσό εξασφαλίζει την κάλυψη χρημάτων για την κυκλοφορία 

(Μ1) στο ποσό του 207% καθώς και περιθώριο έξι μηνών τουλάχιστον για 

εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Σα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα 

ανήλθαν σε 8,36 δις ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου 2016, ήτοι 231 εκατομμύρια 

περισσότερα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. ύμφωνα με την Κεντρική 

Σράπεζα, η σημαντική αυτή αύξηση των συναλλαγματικών διαθέσιμων 

επιτεύχθηκε κατά μία περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να επικρατούν 

εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για επενδύσεις σε ξένο νόμισμα στις διεθνείς 

χρηματοοικονομικές αγορές. Σον Δεκέμβριο, το δηνάριο αποδυναμώθηκε κατά     
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-0,2% ονομαστικά έναντι του ευρώ, και η κεντρική τράπεζα παρενέβη στην 

διατραπεζική αγορά συναλλαγμάτων με καθαρή πώληση των 10 εκατ. ευρώ 

(αγορά των 90 εκατ. και πώληση των 100 εκατ.), προκειμένου να αποφευχθούν 

υπερβολικές καθημερινές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 

 

ΠΣ: 2,8% του ΑΕΠ ο προβλεπόμενος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της ερβίας 

το 2017   

Η Παγκόσμια Σράπεζα, στη πρόσφατη έκθεσή της για τις παγκόσμιες οικονομικές 

προοπτικές, αναθεώρησε  την πρόβλεψη της σχετικά με την αύξηση του ΑΕΠ της 

ερβίας για το 2017 και συγκεκριμένα στο 2,8% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας έτσι 

μία αύξηση 0,5 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με την εκτίμηση του Ιουνίου 2016. 

ύμφωνα με την έκθεση, η προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη της ερβίας το 

2018 και το 2019, εκτιμάται στο 3,5%.  

 

 

0,1% ο ρυθμός αντιπληθωρισμού στη ερβία το Δεκέμβριο 2016 

Όπως ανακοίνωσε η ερβική τατιστική Τπηρεσία, οι τιμές λιανικής πώλησης στη 

ερβία τον Δεκέμβριο 2016 ήταν 0,1% χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο 

μήνα του Νοεμβρίου και 1.6% υψηλότερες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 

2015. Οι τιμές λιανικής πώλησης αυξήθηκαν το 2016 κατά μέσο όρο 1,2%, σε 

σύγκριση με το 2015. Οι χαμηλότερες τιμές που παρατηρήθηκαν το Δεκέμβριο 16 

σε σχέση με το Νοέμβριο αφορούσαν τα τρόφιμα και ποτά (-1%), τα εστιατόρια 

και τις υπηρεσίες ξενοδοχείου(-0,2%), την αναψυχή (-0,2%), την υγεία και 

εκπαίδευση (-0,1%). Αντίθετα υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στους κλάδους 

μεταφορών (+1%), επικοινωνιών (+0,4%), ρούχων και υπόδησης (+0,3%), 

ενοικίου, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων 

(+0,2%), επίπλων, οικιακών ειδών και συντήρησης κατοικιών (+0,1%). 
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Φαμηλότερος  δανεισμός προς σερβικές εταιρείες και υψηλότερος προς τους 

ιδιώτες κατά το 2016 

 

Όπως ανακοίνωσε ο ύνδεσμος ερβικών Σραπεζών, ο συνολικός δανεισμός  

κατά το 2016 προς τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες και τους ιδιώτες στη 

ερβία έφθασε το ποσό των 2,177 δις  δηναρίων, ήτοι μία αύξηση σε σχέση με το 

2015 κατά +1,3%. Σα δάνεια που χορηγήθηκαν στις επιχειρήσεις ανήλθαν σε 

1,332 δις δηναρίων, ήτοι -4,4% μείωση σε σχέση με το 2015. Οι ιδιώτες 

δανείστηκαν 796.7 εκατ. δηναρία, ήτοι +12% περισσότερο σε σύγκριση με το 

2015, ενώ τα δάνεια προς τους επιχειρηματίες έφθασαν τα 48 δις δηνάρια, ήτοι 

αύξηση +7,1% σε σχέση με το 2015. Η αναχρηματοδότηση των δανείων 

αντιπροσώπευσε το 51,9% του συνόλου ποσού δανείων προς τους ιδιώτες ενώ 

το ποσοστό των νέων δανείων έφθασε το 18,5% των συνολικών δανείων. Όπως 

αναφέρθηκε, η αύξηση της αναχρηματοδοτήσης δανείων αποτέλεσε σύνηθες 

φαινόμενο κατά το 2016 διότι, λόγω της μείωσης επιτοκίων ιδιαίτερα κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2016, δόθηκε η δυνατότητα προς τους ιδώτες να 

αναχρηματοδοτήσουν τα δάνειά τους με χαμηλότερα επιτόκια. 

** 


