ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Strahinjica Bana 76, 11000 Belgrade
Τηλ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77
Fax: +381 11 324-92-15
e-mail:ecocom-belgrade@mfa.gr

Δελτίο οικονομικών - επιχειρηματικών εξελίξεων
Ιούλιος-Αύγουστος 2019

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος-Αύγουστος 2019

•

Νέα στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων
Η νέα στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων για το 2019-2024 αναμένεται να
εγκριθεί στο τέλος του 2019. Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος έχει
εκπονήσει μια νέα στρατηγική που συμμορφώνεται με τις νέες οδηγίες της ΕΕ,
σύμφωνα με τον ο κ. Αμπράμοβιτς, (Υφυπουργός περιβαλλοντικής προστασίας
για διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων). Η υφιστάμενη στρατηγική διαχείρισης
αποβλήτων προβλέπει ένα δίκτυο 27 περιφερειακών κέντρων διαχείρισης
αποβλήτων με την απαραίτητη υποδομή (επέκταση της περιοχής συλλογής
αποβλήτων σε πληθυσμό 100%, επιλογή πρωτογενών αποβλήτων, χωριστή
συλλογή ανακυκλώσιμων στοιχείων και κατασκευή κέντρων χωριστής συλλογής
ανακυκλώσιμων απόβλητων, κομποστοποίηση χωριστών βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων, κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής, κατασκευή εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων και σταθμών μεταφοράς κ.λπ.). Η ευθύνη για τη
δημιουργία αυτών των κέντρων ανήκει σύμφωνα με τον νόμο, στις
περιφερειακές κυβερνήσεις ή στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι
στιγμής έχουν κατασκευαστεί οκτώ περιφερειακοί υγειονομικοί χώροι
υγειονομικής ταφής. Τώρα δημιουργούνται τρία περιφερειακά κέντρα με
χώρους υγειονομικής ταφής - Subotica, Indjija, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση για
τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή συστήματος
διαχείρισης αποβλήτων στο Βελιγράδι.

•

Αύξηση των εξαγωγών αλλά και του ελλείμματος.
Αύξηση των εξαγωγών κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, πέτυχε η Σερβία.
Πιο συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών ξεπέρασε τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε ετήσια βάση. Καθώς αυξηθήκαν και οι εισαγωγές,
την ίδια περίοδο, το εμπορικό έλλειμμα της Σερβίας αυξήθηκε κατά 18,8%
σε ετήσια βάση σε 2,5 δις ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Σερβίας
κατευθύνεται στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Ρουμανία και τη
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Ρωσία, ενώ οι εισαγωγές προερχόταν κυρίως από τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ιταλία,
την Κίνα και την Ουγγαρία. Οι χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 63,7% του
συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας.
•

Επιχορηγήσεις ύψους 179 εκατ. Ευρώ από την ΕΕ στη Σερβία

Η Σερβία άνοιξε το κεφάλαιο 9 στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ταυτόχρονα υπέγραψε σύμβαση για προενταξιακά κονδύλια ύψους 179
εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο κεφάλαιο -το οποίο θα καλύψει την ασφάλεια του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της Σερβίας-, καθώς και η συμφωνία επιχορήγησης
υπογράφηκαν από την Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της χώρας κα Γιοκσίμοβιτς
και τον Επίτροπο Διεύρυνσης κ. Χαν. Από τα 179 εκατ. Ευρώ, 62 εκατ. αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος, 40 εκατ. Θα επενδυθούν για να βοηθήσουν τους
επιχειρηματίες με νέο εξοπλισμό και καινοτομίες, ενώ 20 εκατ. Ευρώ θα
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση ευπαθών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, σύμφωνα με
την Υπουργό. Η κα Γιοκσίμοβιτς τόνισε επίσης ότι 15 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν
για βιώσιμες τουριστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που
προστατεύονται από την UNESCO στην ανατολική Σερβία, ενώ 11 εκατομμύρια θα
διατεθούν για την ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης της Πόλης του Βελιγραδίου και του
Ινστιτούτου Φοιτητικής Υγείας.

•

Συνεργασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή των Δ.
Βαλκανίων

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας κ. Μάρκο
Τσάντες, ο οποίος έχει αναλάβει και την Προεδρία του Φόρουμ Επενδύσεων για τα
Δυτικά Βαλκάνια (KIF ZB6), συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Διεύρυνση
και την Πολιτική Γειτονίας κ. Γ. Χαν, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο συμφωνίας
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τριετούς συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις χώρες των
Δ. Βαλκανίων. Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί από το KIF, και για το οποίο η ΕΕ έχει
διαθέσει 2,5 εκατ. Ευρώ, θα βοηθήσει περισσότερες από 1.200 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις από τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ KIF
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο και η έναρξη της
υλοποίησης του έργου τον Οκτώβριο, ενώ οι πρώτες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες
στους επιχειρηματίες μέχρι το τέλος του έτους.
•

Η

Σερβία

έχει

γίνει

επίσημα

το

73ο

μη

περιφερειακό

μέλος

της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων Υποδομών – AIIB.
Η ένταξη της Σερβίας επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της AIIB
με ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 15 Αυγούστου.
•

Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)- Σερβία

Με το από 8/7/2019 Δελτίο Τύπου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
ανακοίνωσε ότι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η κλιματική αλλαγή αποτελούν
κορυφαίες προτεραιότητες της στα Δυτικά Βαλκάνια. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ θα
υποστηρίξει έργα υποδομών όπως δρόμους, σιδηρόδρομους, σταθμούς επεξεργασίας
νερού καθώς και σχολεία, νοσοκομεία και ΜΜΕ. Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της
ΕΤΕπ Werner Hoyer στη Σύνοδο Κορυφής του Πόζναν για τα Δυτικά Βαλκάνια: «Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραμένει προσηλωμένη στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων και σχεδιάζει να αναπτύξει το επενδυτικό
της χαρτοφυλάκιο στην περιοχή». Στο περιθώριο της Συνόδου, η ΕΤΕπ υπέγραψε νέα
συμφωνία για την υποστήριξη του επενδυτικού πλαισίου των Δυτικών Βαλκανίων
(WBIF), με το οποίο δέχεται συνεισφορά της Πολωνίας ύψους 500.000 ευρώ σε κοινό
ταμείο που διοικείται από την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Επίσης, η ΕΤΕπ υπέγραψε το πρώτο έργο αστικής αναζωογόνησης
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στα Δυτικά Βαλκάνια, επενδύοντας 11 εκατ. Ευρώ στο έργο του ποταμού Lana στην
αλβανική πρωτεύουσα.
Βαλκανίων

(WBIF)

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών

αποτελεί

κοινή

πρωτοβουλία

της

ΕΕ,

των

διεθνών

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διμερών χορηγών βοήθειας και των κυβερνήσεων
των Δυτικών Βαλκανίων.
Πιο συγκεκριμένα, το WBIF επιτρέπει στην ΕΤΕπ να διοχετεύσει πρόσθετη στήριξη στην
περιοχή και να προωθεί τη συνοχή τόσο εντός της περιοχής όσο και εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδυάζοντας τα δάνεια της ΕΤΕπ με επιχορηγήσεις και τη
συγκέντρωση ιδιωτικών επενδύσεων το WBIF έχει μέχρι σήμερα κινητοποιήσει
επενδύσεις ύψους 18 δισ. Ευρώ, ενώ στο μέλλον, θα επεκταθεί από τις μεταφορές, την
ενεργειακή διασύνδεση, στην παροχή στήριξης για το περιβάλλον, την κοινωνική
οικονομία, την ψηφιακή ατζέντα και μια νέα Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Σημειώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει ήδη περισσότερα από
5,5 δισ. Ευρώ στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Σερβίας από το 2001, σε οδικές
και σιδηροδρομικές υποδομές, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, έρευνα
και ανάπτυξη, ενώ 16 μεγάλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπροσθέτως, στις 4
Ιουλίου στο Βελιγράδι, υπεγράφη επιχορήγηση ύψους 1,1 εκατ. Ευρώ με τον Δήμο
Βελιγραδίου για τη στήριξη βελτιώσεων στο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στην
πρωτεύουσα της Σερβίας.
Προσθέτουμε, ότι η ΕΤΕπ δημοσίευσε πρόσφατα και προκήρυξη διαγωνισμού για τη
Διευκόλυνση Έργων Υποδομής - Τεχνική Βοήθεια - Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές,
Μεταφορές και Ψηφιακή Οικονομία στο πλαίσιο του επενδυτικού πλαισίου για τα
Δυτικά Βαλκάνια (WBIF).

Το έργο θα υλοποιηθεί στην Αλβανία, τη Βοσνία και

Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Ο μέγιστος
προϋπολογισμός

για

την

Τεχνική

Βοήθεια

ανέρχεται

σε

24

εκατ.

Ευρώ.

Ο γενικός στόχος της επιχείρησης Τεχνικής Βοήθειας είναι να συμβάλει στη βελτίωση
των

υποδομών

στις

υποψήφιες

και

τις

δυνητικές

υποψήφιες

χώρες.

Η υποστήριξη θα παρέχεται μέσω μιας βασικής ομάδας εμπειρογνωμόνων και

5

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος-Αύγουστος 2019

περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας, προκαταρκτικά σχέδια, υποστήριξη της
διαδικασίας υποβολής προσφορών, εποπτεία έργων, άλλες προπαρασκευαστικές
τομεακές μελέτες, προετοιμασία των όρων αναφοράς και υποβολή εκθέσεων.
Η προσωρινή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης είναι ο Νοέμβριος 2019.
Η αρχική περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης είναι 48 μήνες. Η περίοδος αυτή μπορεί να
παραταθεί, με προηγούμενη έγκριση της ΕΤΕπ.
•

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στρέφονται στη βιομάζαΥποβολές προσφορών

Το Υπουργείο Μεταλλείων και Ενέργειας ξεκίνησε την υλοποίηση ενός μακρόπνοου
έργου, το οποίο αφορά στην προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
την Ανάπτυξη της Αγοράς Βιομάζας. Το έργο στοχεύει στη μετάβαση όσο το δυνατόν
περισσότερων θερμοηλεκτρικών σταθμών από ορυκτά καύσιμα σε βιομάζα.
Η σύμβαση δανείου με την Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης για την πρώτη φάση του
έργου υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2018 και σήμερα το έργο βρίσκεται σε τελική φάση
υλοποίησης στις εγκαταστάσεις θέρμανσης στο Priboj, Mali Zvornik, Prijepolje, Nova
Varos, Novi Pazar, Majdanpek και Bajina Basta. Η προετοιμασία των διαδικασιών
υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση έργων στο
Priboj και στο Mali Zvornik, με συνολική ισχύ περίπου 9 MW, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το σχέδιο η κατασκευή αυτών των δύο μονάδων θέρμανσης θα ξεκινήσει
το 2020. Η προετοιμασία η κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής βιομάζας και η
σύνδεση με το απομακρυσμένο σύστημα θέρμανσης βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στο
Novi Pazar, στη Prijepolje και στο Nova Varos. Οι πρώτες διαδικασίες δημόσιων
προμηθειών για το εν λόγω έργο προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2019 και
σύμφωνα με το σχέδιο, η κατασκευή των μονάδων βιομάζας θα ολοκληρωθεί το 2022
στο Priboj και στο Mali Zvornik και το 2023 για τις υπόλοιπες μονάδες.
Συνολικά έξι μονάδες παραγωγής βιοαερίου, υποστηρίχθηκαν άμεσα μέσω αυτού του
έργου με ποσά ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε επιχορηγήσεις.
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Υπενθυμίσουμε ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων εκτελεί τα σχέδια
του κράτους για τη χρηματοδότηση έργων θέρμανσης με βάση τη βιομάζα σε πόλεις
και δήμους, με κεφάλαια που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας
της Σερβίας. Οι πόλεις και οι δήμοι που συμμετέχουν σε αυτό το έργο μπορούν θα
αποκτήσουν εγκαταστάσεις θέρμανσης βιομάζας μέσα στο 2019 και το 2020. Το
συνολικό διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας εκτιμάται σε 3,4 εκατομμύρια τόνους
ισοδύναμου πετρελαίου, ενώ η Σερβία δαπανά περίπου 1,1 κάθε χρόνο, κυρίως για τη
θέρμανση των νοικοκυριών. Οι τελευταίες μελέτες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη
ανταγωνιστικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν επίσης βιομάζα για μη ενεργειακές
ανάγκες, καθώς και ρεαλιστικές δυνατότητες συλλογής και αποθήκευσης βιομάζας,
δείχνουν ότι η χρηστικότητα της βιομάζας είναι ελαφρώς χαμηλότερη, φθάνοντας σε
περίπου 2,1 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμο πετρελαίου.
Η Σερβία δαπανά περίπου 3,2 εκατομμύρια ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, εκ των
οποίων περίπου 0,9 προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μεγάλους και
μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου, ηλιακούς και αιολικούς
σταθμούς. Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά στο
επίπεδο των νοικοκυριών, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καλύτερης οργάνωσης στη
διαδικασία προμήθειας και αποθήκευσης βιομάζας (μέσω της ξήρανσης) και της
σταδιακής εισαγωγής αποδοτικών κλιβάνων. Όπως όλες οι ΑΠΕ, η βιομάζα συμβάλλει
σημαντικά στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
•

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι-Υποβολές προσφορών

Ο Αντιδήμαρχος Βελιγραδίου, Γκόραν Βέσιτς, ανακοίνωσε την πώληση έκτασης στην
περιοχή Μαρίνα Ντόρτσολ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 12η
Σεπτεμβρίου ενώ και η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τον Βέσιτς, η αρχική τιμή στην δημόσια προσφορά θα είναι 3,8 δισεκατ.
Δηνάρια (περίπου 32,27 εκατ. Ευρώ), που είναι και η εκτιμώμενη αγοραία αξία της γης,
η οποία καλύπτει έκταση 4 εκταρίων (40.000 τμ). Εκτός από την τιμή κατά τη δημόσια
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υποβολή προσφορών, ο μελλοντικός επενδυτής θα πρέπει να πληρώσει στο Δήμο και
τα τέλη οικοδόμησης. Το λεπτομερές σχέδιο κανονισμών αναφέρει ότι η εν λόγω
έκταση περιλαμβάνει εμπορικές και κατοικημένες ζώνες και ότι εκτός από αυτές τις
δομές, θα ήταν απαραίτητο να αναπτυχθούν δημόσιοι χώροι πρασίνου και
δενδροφυτεύσεις. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων που θα κατασκευαστούν
πρέπει να είναι 76.000 τμ. Ο τεχνικός φάκελος για όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις
υπό κατασκευή θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Σχεδιασμού της Συνέλευσης
της Πόλης του Βελιγραδίου. Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε όλους τους επενδυτές που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσφορά και να στείλουν εγκαίρως τις
προσφορές τους.
Agency:

Περισσότερες πληροφορίες: Belgrade Land Development Public

Njegoševa

84,

τηλ.

+381

2041-300,

e-mail:

info@beoland.com,

www.beoland.com
•

Έξαρση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων- Σερβία

Στις χώρες της Βαλκανικής εκδηλώθηκαν κρούσματα της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων ενώ πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Γεωργίας της Σερβίας ανέφερε τέσσερις
περιπτώσεις εκδήλωσης της νόσου σε οικόσιτους χοίρους, όπως ανακοινώθηκε από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE), εκ των οποίων οι τρεις
εντοπίστηκαν στην περιοχή του Βελιγραδίου και η μία στην περιφέρεια Ποντουνάβσκι.
Επτά χοίροι πέθαναν, ενώ άλλα 114 ζώα θανατώθηκαν.Υπενθυμίζεται ότι η αφρικανική
πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, όμως είναι θανατηφόρα για τους
χοίρους αποδεκατίζοντας το ζωικό κεφάλαιο και καταστρέφοντας την κτηνοτροφική
παραγωγή.Ο Υπουργός Γεωργίας, Δασών και Οικονομίας Υδάτων κ. Νεντίμοβιτς,
υπέγραψε την Τρίτη 13 Αυγούστου διαταγή εφαρμόζοντας το κριτήριο της
περιφερειοποίησης σε υγειονομικά θέματα το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η
μολυσμένη περιοχή τίθεται εκτός εμπορίας χοίρων και χοιρινού κρέατος.
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•

Ενστάσεις από την αντιπολίτευση για την αποπληρωμή των χρεών της Air
Serbia

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, το Κόμμα Ελευθερίας και Δικαιοσύνης (SSP) έχει ζητήσει
ακριβή στοιχεία από την Air Serbia σχετικά με τα χρήματα που κατέβαλε η αεροπορική
εταιρεία για την κάλυψη των χρεών της JAT Airways, η οποία έχει σταματήσει τη
λειτουργία της. Ο Αντιπρόεδρος του SSP κ. Στεφάνοβιτς απέστειλε το ερώτημα στο
Υπουργείο Οικονομικών καθώς εκτιμάται ότι τα χρήματα που δίνει η Κυβέρνηση στην
Air Serbia χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την κάλυψη των ζημιών της, και όχι
για την αποπληρωμή παλαιοτέρων χρεών όπως προβλέπεται.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση της Air Serbia με την Etihad προβλέπει την αποπληρωμή
όλων των οφειλών της JAT Airways από την Κυβέρνηση μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015.
Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνοβιτς τα κεφάλαια που δίνει η κυβέρνηση στη Air Serbia δεν
χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των χρεών της JAT, αλλά για την κάλυψη των
ζημιών που έχουν αυξηθεί δραματικά με την ανάληψη των διαθέσιμων χρόνων χρήσης
(slots) που κατείχε η εταιρεία Jet Airways (η οποία είχε εξαγορασθεί από την Etihad)
στο αεροδρόμιο του Heathrow.
•

Μακροοικονομικές Εξελίξεις στη Σερβία- Αύγουστος 2019

-

Τα τελευταία έξι χρόνια, η Σερβία έχει πετύχει χαμηλό πληθωρισμό και σταθερά
αναπτυσσόμενη οικονομία, με δημοσιονομικό πλεόνασμα, μείωση του δημόσιου
χρέους, σημαντική μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών και ανάκαμψη της αγοράς
εργασίας.

-

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2018 (το υψηλότερο σε μια δεκαετία) οφείλεται στις
επενδύσεις και στις εξαγωγές, καθώς και στην ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Η
τάση ανάπτυξης συνεχίζεται το 2019, παρά την παγκόσμια επιβράδυνση.

-

Ο πληθωρισμός το 2018 βρισκόταν στο 2,0%, ενώ το 2019 συνεχίζει να μειώνεται
(1,6% τον Ιούλιο). Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στο τέλος του 2019 είναι εντός
του στόχου (1,5%) της Κεντρικής Τράπεζας.
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-

Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα το 2017 και το 2018 (1,1% και
0,6% του ΑΕΠ, αντίστοιχα) και η ίδια τάση εξακολούθησε το πρώτο εξάμηνο του 2019
(πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ). Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο του δημόσιου χρέους ως
ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 18% (σωρευτικά) από το 2015, με τη βελτίωση της
νομισματικής σύνθεσης μετά την αποπληρωμή δύο ευρωομολόγων (1,75 δισ.
Δολάρια ΗΠΑ) και την αναχρηματοδότηση πρόσθετων USD 1,1 δισ. από τις διεθνείς
αγορές τον Ιούνιο.

-

Η

μακροοικονομική

σταθερότητα

και

η

βελτίωση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος συνέβαλαν σε υψηλές καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων
(8,3% του ΑΕΠ το α 'εξάμηνο του 2019), τοποθετώντας τη Σερβία στην κορυφή των
βαθμολογιών απόδοσης των ΑΞΕ.
-

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διατήρησαν το ρυθμό ανάπτυξής τους το 2019
(10,6% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο), λόγω των εξαγωγικών υπηρεσιών, της
μεταποίησης και της γεωργίας.

-

Τα θετικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στις βελτιωμένες αξιολογήσεις των οίκων
πιστοληπτικής ικανότητας (S & P, Fitch και Moody's) για το 2017, από τις βελτιωμένες
προοπτικές το 2018 (S & P), της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ενδιάμεσης συμφωνίας
με το ΔΝΤ και της μείωσης επενδυτικού ρίσκου της χώρας (Ιούλιος 2019). Το 2018
εγκρίθηκε ένα μέσο συντονισμού πολιτικής με το ΔΝΤ και ολοκληρώθηκε με επιτυχία
δεύτερη αναθεώρηση.

-

Η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μειώσει το βασικό επιτόκιο τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο του 2019 στο νέο χαμηλότερο επίπεδο της τάξης του 2,5%, παρέχοντας
έτσι πρόσθετη στήριξη στην οικονομική ανάπτυξη. Κινούμενη από τους κανόνες της
ζήτησης και της προσφοράς, ο δανεισμός αυξήθηκε κατά 9,4% ετησίως τον Ιούνιο
του 2019.

-

Η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα διατηρήθηκε και ενισχύθηκε περαιτέρω. Το
μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου (των δανείων) μειώθηκε
στο 5,2% στα τέλη Ιουνίου του 2019, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.
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